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STÓRSÝNING UNDIRBÚIN Gunnhildur Eva Gunnarsdóttir og Karl Friðrik Hjaltason æfa hlutverk svarta svansins Odile og þjóns hans 
undir stjórn Láru Stefánsdóttur, skólastjóra Listdansskóla Íslands. Í tilefni sextugsafmælis skólans verður Svanavatnið í Svartaskógi flutt í Borgarleikhúsinu á 
mánudag. „Þetta er viðamikil og flott uppfærsla sem allir nemendur skólans taka þátt í,” segir Lára.  Sjá síðu 28 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Starfsmenn í pökkunardeild   Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun,  

uppgjör eftir vinnslu og skjalfesting.  Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk breytinga og stillinga  

á pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum. 
 

Við leitum að einstaklingum:

Viltu læra að pakka?

Erum að bæta  við okkur 
starfsfólki  vegna aukinna umsvifa

 

     Hjá Actavis bjóðum við upp á:

 fjölskylduvænt starfsumhverfigóðan starfsanda
gott mötuneyti

fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og læk ise i

 

Ertu fluggáfaður?Iceland Express leitar að metnaðarfullum, jákvæðum
og skipulögðum einstaklingi til þess að vinna í 
öflugum hópi fjármáladeildar félagsins. Um er að 
ræða starf sérfræðings með áherslu á fjárstýringu.Helstu verkefni:
 Lausafjár- og áhættustýring. Áætlun skammtímafjárstreymis. Eftirfylgni með samningum. Samskipti við innlenda og erlenda þjónustuaðila s.s.  

 flugvélaleigur, eldsneytisbirgja, flugvelli og aðra
 alþjóðlega þjónustuaðila.
Hæfniskröfur:
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Sérfræðiþekking sem nýtist í starfi. A.m.k. 5 ára starfsreynsla. Þekking á flugrekstri er kostur. Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.

 Sjálfstæð vinnubrögð, nákvæmni og samviskusemi.
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Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2012. 
Vinsamlega sendið umsókn á job@icelandexpress.is 
merkt „Fjármáladeild“. Nánari upplýsingar veitir 
Jónína Helga Ólafsdóttir, mannauðsstjóri (jonina@icelandexpress.is) í síma 5 500 619.Iceland Express er annað stærsta fyrirtækið í ferðaþjón-

ustu á Íslandi og fyrsta lággjaldaflugfélag landsins. 
Allt frá stofnun félagsins árið 2003 hefur Iceland Express 
verið leiðandi í samkeppni um hagstæðasta verðið í flugi 
til og frá Íslandi. Félagið býður farþegum upp á sveigjan-
lega og gagnsæja þjónustu og leitast við að fljúga á nýja 
og spennandi áfangastaði auk þeirra áfangastaða sem 
Íslendingar sækja mest til. Hjá Iceland Express vinnur 
traustur hópur starfsfólks sem saman vinnur að því að 
gera ferðalög Íslendinga sem ódýrust og styrkja íslenska 
ferðaþjónustu, en á síðasta ári flutti félagið tæplega 
hálfa milljón farþega.  
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Hljómskálinn, tónlistarþáttur Sig-
tryggs, hefur notið mikilla vin-
sælda og var verðlaunaður á Edd-unni í febrúar. Í kvöld verður fjallað um gamalt og nýtt íslenskt rokk og ról og segir Sigtryggur að fjörið verði allsráð-andi í þættinum. Hann ætlar sjálfur að setjast fyrir framan sjónvarpið í kvöld en það er annar þátturinn sem hann 

nær að sjá í útsendingu Laugardags

ilinu. Síðan förum við heim og blöndum okkur góðan heilsudrykk eða ofursafa. Stundum set ég chili-pipar út í þegar 
enginn sér til,“ segir hann kíminn. „Okk-ur finnst svo skemmtilegt að gera svona djúsara. Maður verður að hressa sig og njóta lífsins.“

DÁNARBÚ GERT UPP
Sigtr g i

HLAKKAR TIL AÐ 
VERÐA AFI
GÓÐUR PABBI  Sigtryggur Baldursson , tónlistarmaður og framkvæmdastjóri Útón, á tvær dætur, 9 ára og 22 ára. Sú eldri verður móðir í næsta mánuði og það er tilhlökkun í loftinu.

GAMAN 
SAMAN
„Okkur finnst svo 
skemmtilegt að 
gera svona djúsara. 
Maður verður að 
hressa sig og njóta

VIÐ SJÁVARSÍÐ-
UNA Sigtryggur býr 
í Kópavogi og það er 
stutt á „ströndina“.
 MYND/HAG

LIST Í OPNU HÚSI
Listaháskóli Íslands tekur þátt í HönnunarMars með opnu húsi í nýju húsnæði Hönnunar- og arkitektúrdeildar að Þverholti 11 í dag frá kl. 12-16 og á morgun frá 10-18. Meðal annars er verðlaunaafhending í nemendakeppni í vistvænni nýsköpun matar-og drykkjarvara.

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

25 ár 
á Í l di

112 Grafarvogi - Sími: 586 1000 - www.husgogn.is

Kojur í bjarga málunum
Margar stærðir og gerðir af kojum og rúmum, 

litlum og stórum, breiðum og mjóum 
fyrir barnaherbergið og sumarbústaðinn!

Sérverslun með kojur og fylgihluti

Vefverslun
husgogn.is

erum á
Facebook

Hljómskálinn, tónlistarþáttur Sig-
tryggs, hefur notið mikilla vin-
sælda og var verðlaunaður á Edd-unni í febrúar. Í kvöld verður fjallað um gamalt og nýtt íslenskt rokk og ról og segir Sigtryggur að fjörið verði allsráð-andi í þættinum. Hann ætlar sjálfur að setjast fyrir framan sjónvarpið í kvöld en það er annar þátturinn sem hann 

nær að sjá í útsendingu Laugardags

ilinu. Síðan förum við heim og blöndum okkur góðan heilsudrykk eða ofursafa. Stundum set ég chili-pipar út í þegar 
enginn sér til,“ segir hann kíminn. „Okk-ur finnst svo skemmtilegt að gera svona djúsara. Maður verður að hressa sig og njóta lífsins.“

DÁNARBÚ GERT UPP
Sigtr

HLAKKAR TIL AÐ
VERÐA AFI
GÓÐUR PABBI  Sigtryggur Baldursson   , tónlistarmaður og framkvæmdastjórn n 
Útón, á tvær dætur, 9 ára og 22 ára. Sú eldri verður móðir í næsta mánuði það er tilhlökkun í loftinu.

GAMAN 
SAMAN
„Okkur finnst s
skemmtilegt að
gera svona djús
Maður verður a
hressa sig og njó

VIÐ SJÁVARS
UNA Sigtryggu
í Kópavogi og þ
stutt á „strönd
 MY

í dag frá kl. 12-16 og á morgun frá 10-18. Meðal annars er verðlaunanars er verðlau afhendingnemendakeppni í vppni í vistvænni nýsköpuistvænni nýsköpunistvænni nýsköpuný köpunpun matar-og drykrykkja matar-og dry matar-og dry matar og d matar og rvara.

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

25 ár

112 Grafarvogi - Sími: 586 1000 - www.husgogn.is
1

í Kojur bjarga málunumí í 
Margar stærðir og gerðir af kojum og rúmum, 

litlum og stórum, breiðum og mjóum 
fyrir barnaherbergið og sumarbústaðinn!

Sérverslun með kojur og fylgihlutislun með

Vefverslun
husgogn.is

erum á
Facebook

BRÚÐKAUP
LAUGARDAGUR  24. MARS 2012

Kynningarblað
Morgungjafir

Brúðarskart

Dekur
Matur og gisting

Ólíkir giftingasiðir

Fróðleikur

D k ð við turtildúfur í Laugum Spa
f svo

Aðalheiður Ýr Ólafsdóttir snyrtifræðingur og samstarfsfólk hennar hjá Laugum Spa taka vel á móti brúðhjónum í dekur. 
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   Vorhátíð og skráning í dag kl. 12                 www.kfum.is

Ferming 
-HVERGI MEIRA ÚRVAL!

Opið 10–18

Leitin að drauma-
prinsinum
Hver er munurinn 
á ástarsögu og 
skvísu bók?
bækur 36

Taktu PISA-prófi ð
menntun 32

Nýt þess að hjálpa öðrum
hvunndagshetja 30

Siðblindir hákarlar
Þróttarinn Halldór Gylfason 
leikur í verkinu Hótel 
Volkswagen eftir Jón Gnarr.
leiklist 24

Unnið að umbótum
Hvernig gengur umbóta-
vinnan sem byggir á til -
lögum þingmanna nefndar?
stjórnmál 26

Meik-nöfn 
Íslendinga
frægð 34

Yfir
25
glæsilegir
vinningarvinningar Fermingar

leikur

Nánari upplýsingar á smaralind.is

Fermingarbarnið gæti unnið iPad, 
iPod touch eða aðra veglega vinninga!

SJÁVARÚTVEGUR Núverandi veiði-
gjald á útgerðarfyrirtæki er hugsað 
sem grunngjald í frumvarpi Stein-
gríms J. Sigfússonar, sjávarútvegs-
ráðherra, um stjórn fiskveiða en til 
viðbótar kemur afkomutengt gjald 
eða auðlindarenta. Afkomutengda 
gjaldið getur tekið ríflega af tekjum 
útgerðar í góðæri en verður ekkert 
þegar afkoman er slök. Í árferði 
eins og nú er gæti þessi tvískipta 
gjaldtaka gefið um 15 milljarða í 
ríkissjóð, töluvert meira en það sem 

veiðigjaldið gefur af sér í dag. 
Frumvarp Steingríms gerir ráð 

fyrir tvískiptu fiskveiðistjórnun-
arkerfi. Annars vegar er svokallað 
nýtingarleyfi sem ríkið gefur útgerð 
að uppfylltum vissum skilyrðum. 
Ekki er gerður samningur á milli 
útgerðar og ríkis eins og lengi hefur 
verið í umræðunni. Svo virðist sem 
þarna sé komið til móts við sjónar-
mið um þjóðareign á auðlindum; að 
ekki sé um eignarmyndun að ræða.

Hinn hluti fiskveiðistjórnunar-

kerfisins er opinn leigumarkaður 
með aflaheimildir, strandveiðar, 
byggðakvóta sem gefur mjög eftir í 
frumvarpinu og línuívilnun. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins mun aukning aflaheimilda 
í þorski umfram 202 þúsund tonn 
skiptast á milli útgerða (60%) og 
leigupotts (40%). Öll viðskipti með 
aflaheimildir munu fara fram um 
kvótaþing.

Enn er togast á um einstök atriði 
milli stjórnarflokkanna; hlutfall 
afla í leigupotti og hvernig farið 
verður með aflaheimildir í nýjum 
tegundum eins og makríl, svo dæmi 
séu nefnd.  - shá, kóp / sjá síðu 6

Gjaldtakan verður tvíþætt
Innheimta veiðigjalds af útgerðinni mun skiptast í grunngjald og afkomutengt gjald, samkvæmt frum-
varpi um stjórn fiskveiða. Aukinn þorskafli gengur ekki hlutfallslega allur til kvótaeigenda eins og áður.

þúsund tonn 
af þorski fá 
útgerðir eins 

og áður. Kvóti umfram það 
skiptist á milli útgerða (60%) 
og leigupotts (40%).
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Tómas, verður þetta ekki að 
vera alveg hárnákvæmt hjá 
rakaranum?

„Alveg hárrétt, annars förum við í 
hár saman.“

Tómas Hlíðarsson vekur víða athygli fyrir 
þann nýstárlega sið að raka mynstur í 
hár sitt.

Auk þess mun sendiherrann deila persónulegri reynslu sinni
af þátttöku í öllum sjö formennskutíðum Dana í ESB.

Sendiherra Danmerkur, Søren Haslund, ræðir áherslur
Dana í formennsku fyrir Evrópusambandið

á opnum fundi í Evrópustofu, 
mánudaginn 26. mars kl. 17:00-18:00.

Formennska Dana í ESB
Opinn fundur í Evrópustofu:

Erindið fer fram á ensku.

Allir velkomnir!

Suðurgötu 10  |  101 Reykjavík  |  Sími 527 5700  |  evropustofa.is

SPURNING DAGSINS

BANDARÍKIN „Ef ég ætti son, þá myndi hann líta út eins 
og Trayvon,“ sagði Barack Obama Bandaríkjafor-
seti í gær. Þar með blandaði hann sér í umræðu um 
mikil hitamál í Bandaríkjunum, sem snýst um dráp á 
þeldökkum unglingspilti í bænum Sanford í Flórída í 
síðasta mánuði.

Trayvon Martin heitir sá og hafði skroppið út í 
sjoppu þegar hvítur maður skaut hann, að því er virð-
ist að tilefnislausu.

Byssumaðurinn heitir George Zimmerman. Hann 
var á eftirlitsferð um hverfið á vegum nágrannagæslu 
þegar hann kom auga á Martin og hóf að elta hann, að 
sögn af því honum þótti hann grunsamlegur. Innan 
tíðar kom til átaka milli þeirra og þá dró Zimmerman 
upp byssu sína með fyrrgreindum afleiðingum.

Zimmermann sagðist hafa gert þetta í sjálfsvörn 
og lögreglan lét þá útskýringu duga, en almenningur 
brást ókvæða við og hefur efnt til ýmiss konar mót-
mæla.

„Ég held að allir foreldrar í Bandaríkjunum ættu 
að geta skilið hvers vegna það skiptir öllu máli að við 
rannsökum allar hliðar þessa máls,“ segir Obama.

Tveir embættismenn í Sanford hafa nú vikið úr 

embætti tímabundið meðan málið er til rannsóknar, 
þeir Bill Lee lögreglustjóri og Norman Wolfinger sak-
sóknari.

„Ég geri þetta í von um að skapa einhvers konar 
kyrrð í þessari borg, sem hefur verið í uppnámi í 
fleiri vikur,“ sagði Lee þegar hann tilkynnti um brott-
hvarf sitt. - gb

Lögreglustjóri og saksóknari víkja úr embætti í Flórída vegna dráps á unglingspilti:

Obama vill láta rannsaka málið til hlítar

BILL LEE Lögreglustjórinn í Sanford víkur úr embætti tíma-
bundið meðan málið er rannsakað. NORDICPHOTOS/AFP

FÓLK Vitinn á Breiðinni á Akra-
nesi verður opinn almenningi í 
dag. Tilraunir verða gerðar með 
opnun vitans fyrir ferðamenn á 
laugardögum á næstunni. 

Hægt verður að fara upp í vit-
ann og njóta útsýnisins.  - þeb

Vitinn á Breið á Akranesi:

Opna vitann 
fyrir almenning

EFNAHAGSMÁL Frumvarp að eins 
konar regnhlífarlögum fyrir alla 
fjármálastarfsemi landsins verð-
ur lagt fram á þingi í haust, ef hug-
myndir sem settar eru fram í nýrri 
skýrslu um framtíðarskipan fjár-
málakerfisins verða að veruleika.

Tilgangurinn með slíkri ramma-
löggjöf væri að samþætta reglur 
um banka, verðbréfafyrirtæki, 
lífeyrissjóði og opinbera lána-
sjóði á borð við Íbúðalánasjóð, og 
tryggja þannig að í grundvallar-
atriðum gildi sambærilegar reglur 
um alla þá starfsemi, og jafnframt 
að kveða með skýrum hætti á um 
verkaskiptingu opinberra stofnana 
og hvar ábyrgðin liggur á eftirliti 
með stöðugleika fjármálakerfisins 
í heild sinni.

Hluti af slíkri löggjöf væri sér-
stakt stöðugleikaráð undir forystu 
efnahags- og viðskiptaráðherra. 
Fyrirmyndin að því yrði samráðs-
hópur Seðlabankans um fjármála-
stöðugleika, sem starfaði árin fyrir 
hrun, en stöðugleikaráðið hefði þó 
mun víðtækari heimildir til upplýs-
ingaöflunar og inngripa. 

Hugmyndin sem sett er fram í 
skýrslunni er að í ráðinu sætu einn-
ig fjármála- og velferðarráðherra, 
Seðlabankastjóri og forstjórar Fjár-
mála- og Samkeppniseftirlits.

Árni Páll Árnason, þáverandi 
efnahags- og viðskiptaráðherra, 
setti vinnu við skýrsluna af stað í 
fyrrahaust og núverandi ráðherra, 
Steingrímur J. Sigfússon, kynnti 
hana til sögunnar í gær. 

Á fundinum áréttaði Steingrím-
ur að í skýrslunni væri ekki að 
finna beinar tillögur heldur frem-
ur hugmyndir að leiðum sem hægt 
væri að fara til að koma í veg fyrir 
að sams konar ástand skapaðist 

aftur á íslenskum fjármálamarkaði 
og það sem leiddi til hrunsins 2008.

„Það verður ekki undan því vik-
ist að taka þetta allt til endurskoð-
unar,“ sagði Steingrímur á fundin-
um í gær.

Steingrímur hefur þess vegna 
skipað sérfræðingahóp sem ætlað 
er að fara yfir skýrsluna og skila 

tillögum um breytingar á lagaum-
gjörð fjármálamarkaðarins fyrir 
haustið. 

Í hópnum sitja Jón Sigurðsson, 
fyrrverandi stjórnarformaður 
Fjármálaeftirlitsins, sem einnig 
hafði veg og vanda af skýrslugerð-
inni, Gavin Bingham, fyrrverandi 
framkvæmdastjóri hjá BIS-bank-
anum í Basel, og Kaarlo Jännäri, 
fyrrverandi forstjóri finnska fjár-
málaeftirlitsins.

Jafnframt kom fram í máli Stein-
gríms að meðal þess sem yrði skoð-
að sérstaklega væri aðskilnaður 
viðskipta- og fjárfestingarbanka-
þjónustu, sem flest rök hnigu að, og 
staða innistæðutryggingakerfisins.
 stigur@frettabladid.is

Regnhlífarlög sett 
um fjármálamarkað
Stöðugleikaráð skipað æðstu mönnum, með víðtækar heimildir til gagnaöflunar 
og inngripa, er meðal hugmynda sem settar eru fram í nýrri skýrslu um framtíð 
íslensks fjármálakerfis. Von er á frumvörpum til lagabreytinga á haustþingi.

VIÐAMIKIL SAMANTEKT Í skýrslunni, sem er rúmar hundrað blaðsíður, er farið yfir 
orsakir þess ástands sem hér skapaðist fyrir hrun og í hruninu, og hvaða leiðir eru 
færar til að koma í veg fyrir það. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÞJÓÐKIRKJAN Agnes M. Sigurðar-
dóttir, sóknarprestur í Bolungar-
vík, og Sigurður Árni Þórðarson, 
prestur í Nes-
kirkju, fengu 
flest atkvæði 
í kjöri til bisk-
ups. Talið var 
í gær.

Þar sem eng-
inn fékk meira 
en helming 
atkvæða þarf 
að kjósa aftur 
á milli Agnes-
ar og Sigurðar. 
Það verður gert 
í byrjun apríl.

Agnes varð 
efst í kjör-
inu með 131 
atkvæði, Sig-
urður næst-
ur með 120 
atkvæði og 
á eftir þeim 
komu Sigríður 
Guðmarsdóttir með 76 atkvæði, 
Örn Bárður Jónsson með 49, 
Kristján Valur Ingólfsson með 
37, Gunnar Sigurjónsson með 
33, Þórhallur Heimisson með 27 
atkvæði og síðastur varð Þórir 
Jökull Þorsteinsson með tvö 
atkvæði. Kjörsókn var 95 pró-
sent.  - sh

Talið í kjöri til biskups:

Kosið aftur á 
milli Agnesar 
og Sigurðar

AGNES M. 
SIGURÐARDÓTTIR

SR. SIGURÐUR 
ÁRNI ÞÓRÐARSON 

DÓMSMÁL Dómari hafnaði í gær 
kröfu Lárusar Welding og Guð-
mundar Hjaltasonar um að þeir 
fengju afhenta geisladiska með 
hljóð- og myndupptökum af 
skýrslum sem þeir gáfu hjá sér-
stökum saksóknara við rannsókn 
á tíu milljarða lánveitingu Glitn-
is til Milestone. Niðurstaðan 
verður kærð til Hæstaréttar.

Lárus, sem var forstjóri Glitn-
is, og Guðmundur, sem var yfir 
fyrirtækjasviði hans, eru ákærð-
ir fyrir umboðssvik við lánveit-
inguna.

Þeim hafði verið veittur frest-
ur þar til í gær til að skila grein-
argerðum í málinu en það gerðu 
þeir þó ekki í gær. Búist er við 
að boðað verði til annars þing-
halds fljótlega þar sem greinar-
gerðunum verður skilað.  - sh

Lárus og Guðmundur tapa:

Upptökur af 
yfirheyrslum 
ekki afhentar

GENF, AP Mannréttindaráð Samein-
uðu þjóðanna hvatti stjórnvöld í 
Sri Lanka í gær til að rannsaka að 
fullu meinta stríðsglæpi á meðan 
borgarastyrjöld stóð í landinu.

Stjórnarherinn og aðskilnaðar-
sinnar Tamíltígra bárust á bana-
spjótum í 26 ár fram að fulln-
aðarsigri stjórnvalda árið 2009. 
Rannsaka á glæpi hjá báðum 
hinna stríðandi fylkinga. 

Stjórnvöld í Sri Lanka brugð-
ust ókvæða við tilmælunum, sem 
þeir sögðu vera afskipti af innan-
ríkismálum þeirra.  - þj  

SÞ um stríðið í Sri Lanka:

Vilja sjá stríðs-
glæparannsókn

DÓMSMÁL Einn þriggja pólskra 
manna sem réðst inn í verslun 
úrsmiðsins Franks Michelsen 
á Laugavegi í október og rændi 
þaðan 49 úrum hefur játað verkn-
aðinn. Hann situr nú í varðhaldi 
eftir að hafa verið handtekinn í 
Sviss og framseldur til Íslands.

Einn hefur þegar verið dæmd-
ur í fimm ára fangelsi vegna 
málsins. Sá kom aldrei inn í 
verslunina heldur ók mönnunum 
þremur og ætlaði að flytja úrin 
úr landi falin í bíl. Hann sagðist 
bara hafa hlýtt skipunum.

Sá framseldi hefur aðra sögu 
að segja. Hann vísar ábyrgð á 
skipulagningu ránsins að nær 
öllu leyti á bílstjórann.

Þriðji ræninginn er í haldi í 
Sviss vegna þarlendrar lögreglu-
rannsóknar og þess fjórða er leit-
að í Póllandi.  - sh

Úraræningi í varðhaldi:

Vísar mestri sök 
á bílstjórann

LÖGREGLUMÁL Lögreglumenn frá 
embætti Ríkislögreglustjóra fylgja 
nú ráðherrunum Steingrími J. Sig-
fússyni og Ögmundi Jónassyni 
hvert fótmál. Þá eru heimili þeirra 
vöktuð allan sólarhringinn.

Ástæðan er sú að ráðherrunum 
hafa borist hótanir, að því er fram 
kom í fréttum RÚV í gær.

Öryggisgæsla mun einnig hafa 
verið aukin í kringum Jóhönnu 
Sigurðardóttur forsætisráðherra, 
en henni fylgja þó ekki lögreglu-
menn.

Ekkert þeirra þriggja vildi tjá 
sig um málið við fjölmiðla í gær 

umfram það að 
þau fylgdu fyr-
irmælum lög-
reglu í þessum 
efnum.

„Mér þætti 
betra að ræða 
þetta mál ekki 
við fjölmiðla, 
fjölskyldu 
minnar vegna 
og margra ann-

arra,“ sagði Steingrímur á tröpp-
um stjórnarráðshússins.

„Lögreglan hefur passað vel upp 
á mig, eins og hún vonandi gerir 

upp á okkur öll,“ sagði Ögmund-
ur Jónasson, sem er ráðherra lög-
reglu- og dómsmála, og kvaðst 
ekki vita hvort aðgerðirnar tengd-
ust skipulögðum glæpagengjum. 
„Þú verður bara að spyrja lögregl-
una,“ sagði Ögmundur. 

„Lögreglan hefur fullkomlega 
með þetta að gera og við skiptum 
okkur ekkert af þessu máli. Við 
hlýðum því sem þeir segja í hví-
vetna.“ Ríkislögreglustjóri vildi 
hins vegar engar upplýsingar veita 
um málið og sagði það aldrei gert í 
málum sem þessum. 

 - sh

Steingrími J. Sigfússyni og Ögmundi Jónassyni hafa borist hótanir:

Lífverðir gæta tveggja ráðherra

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

Það verður ekki 
undan því vikist að 

taka þetta allt til endurskoð-
unar.

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON
EFNAHAGS- OG VIÐSKIPTARÁÐHERRA



NÝTT 
UPPHAF!

husa.is

Í tilefni af sameiningu Húsasmiðjunnar og 
Bygma sendum við gjöf inn á öll íslensk 
heimili. Ávísun sem gildir í öllum verslunum 
Húsasmiðjunnar og Blómavals frá 
21. mars til 1. apríl sem 3.000 króna innborgun 
ef keypt er fyrir 10.000 krónur eða meira. 

Sameining Húsasmiðjunnar og Bygma markar nýtt 

upphaf á íslenskum byggingavörumarkaði. 

Bygma er danskt fjölskyldufyrirtæki sem er eitt 

stærsta byggingavörufyrirtæki Norðurlanda, með 

um 100 verslanir í Danmörku, Svíþjóð, Færeyjum 

og nú á Íslandi. Það eru spennandi tímar framundan 

í Húsasmiðjunni þar sem Íslendingar hafa fengið

allt frá grunni að góðu heimili síðan 1956. 

HLUTI AF BYGMA

Greiðið gegn
tékka þessum

Krónur:

Reykjavík, 20

Tékknr.                             Fl.                              Banki-Hb

Kr.

Handhafa

15. mars 12

Þrjúþúsund 00/100
Ef keypt er fyrir 10.000 krónur eða meira. 

Húsasmiðjan og Blómaval

3.000,-

Ávísunin gildir sem 3.000 kr. innborgun í öllum verslunum Húsasmiðjunnar og Blómavals, frá miðvikudeginum 21. mars til 
sunnudagsins 25. mars 2012, ef keypt er fyrir 10.000 kr. eða meira. Ávísunin gildir  eingöngu þegar verslað er með kreditkorti 
eða í staðgreiðslu en ekki í reikningsviðskiptum. 

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

ÞÖKKUM FRÁBÆRAR VIÐTÖKUR

FRAMLENGJUM 

GILDISTÍMA 

ÁVÍSUNARINNAR 

TIL 1. APRÍL!
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SKIPULAGSMÁL Hópur fjárfesta sem 
bauð hæst í Perluna í útboði Orku-
veitunnar hefur óskað eftir afstöðu 
skipulagsráðs til tillögu sem felur í 
sér tvær viðbyggingar við húsið sem 
bera muni nafnið Náttúruperlan.

Tillagan gerir ráð fyrir að byggð 
verði nýbygging norðan megin við 
núverandi byggingu sem verði að 
hluta til neðanjarðar og muni hýsa 
Náttúrugripasafn Íslands og aðra 
tengda safnastarfsemi sem teng-
ist íslenskri náttúru. Einnig gerir 
tillagan ráð fyrir að byggð verði 
nýbygging undir heilsulind vest-
an megin við núverandi byggingu í 
tengslum við útilaugar sem myndu 
umlykja núverandi byggingar,“ 
segir í erindi Freys Frostasonar 
arkitekts fyrir hönd Garðars K. 
Vilhjálmssonar, sem fer fyrir hæst-
bjóðendunum.

Fram kemur að nýbyggingin 
undir Náttúrugripasafnið eigi að 
vera 3.500 fermetrar norðan megin 
við Perluna og viðbyggingin fyrir 
heilsulindina 1.500 fermetrar við 
Perluna vestanverða. Byggingarn-
ar eiga að vera lágreistar og falla 
sem best að landslaginu. Þá verði 
möguleiki að bæta 1.500 fermetrum 
við gólfflöt Perlunnar sjálfrar með 
þremur milliloftum.

„Samkvæmt tillögunni mun 

núverandi hús Perlunnar nýtast 
sem aðkoma að heilsulind og nátt-
úrugripasafni. Veitingaaðstaða mun 
einnig vera áfram á efri hæðum 
núverandi húss ásamt aðstöðu fyrir 
þjónustu og verslun fyrir ferða-
menn 1. hæð,“ segir í erindinu.

Eins og kunnugt er voru Garðar 
og félagar hæstbjóðendur í söluút-
boði Orkuveitunnar með 1.688,8 
milljóna króna tilboð. Orkuveit-
an gaf þeim frest til 31. mars til 
að gera hagkvæmniathugun sem 
meðal annars felur í sér aukið bygg-
ingarmagn og breytta lóðarnýtingu 
við Perluna. Aðeins vika er þar til 
fresturinn rennur út. Skipulags-
ráð borgarinnar fundar í næstu 
viku og tekur þá væntanlega fyrir-
spurn Garðars fyrir. Alls óvíst er að 
hún fái jákvæðar undirtekir strax í 
fyrstu umferð.

Eiríkur Hjálmarsson, upplýsinga-
fulltrúi OR, segir að engin beiðni 
hafi borist frá hæstbjóðanda um að 
fresturinn verði framlengdur. „Ég 
held að það sé ekkert útilokað en 
stjórn Orkuveitunnar mun væntan-
lega taka ákvörðun um framhald-
ið þegar fresturinn er úti. Þangað 
til er boltinn hjá hæstbjóðanda,“ 
svarar Eiríkur aðspurður hvort til 
greina komi að lengja frestinn.  

 gar@frettabladid.is

Perlan verði Náttúruperlan
Hæstbjóðendur vilja reisa 3.500 fermetra viðbyggingu við Perluna fyrir Náttúrugripasafnið. Gert er ráð 
fyrir 1.500 fermetra viðbyggingu undir heilsulind. Kaupréttur rennur út eftir viku og óvíst með framhald.

„NÁTTÚRUPERLAN“ Hæstbjóðendur í útboði Orkuveitunnar segjast vilja styrkja stöðu 
Perlunnar sem viðkomustað ferðamanna. Auka á möguleikana í útivist í Öskjuhlíð.

ÚR LOFTI Meðal breytinga sem óskað er eftir er bygging heilsulindar með laugum og 
stór viðbygging undir Náttúrugripasafn Íslands. MYNDIR/FREYR FROSTASON - THG ARKITEKTAR

NÁTTÚRUGRIPASAFN Starfsemi tengd íslenskri náttúru á að eiga vettvang í Nátt-
úruperlunni.

GENGIÐ 23.03.2012

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

228,2156
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

125,78 126,38

199,50 200,46

166,57 167,51

22,399 22,531

21,811 21,939

18,649 18,759

1,5206 1,5294

193,94 195,10

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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SVEITARSTJÓRNIR Stjórn Eftirlauna-
sjóðs starfsmanna Hafnarfjarðar 
ætlar að láta gera úttekt á orsök-
um þeirrar stöðu sem sjóðurinn 
er í. Það er gert í ljósi umræðu 
um ábyrgð stjórnarmanna á líf-
eyrisskuldbindingum vegna ESH. 

Tryggingastærðfræðingur á 
að meta hver sé tilurð skuldbind-
ingarinnar, skipt eftir tímabilum 
frá stofnun sjóðsins og hve stóran 
hluta hennar megi rekja til þeirr-
ar staðreyndar að iðgjöld standi 
ekki undir réttindum og hve stór-
an hluta má rekja til ákvarðana 
sjóðsstjórnar á hverjum tíma. 
Þó ekki geti orðið um nákvæma 
útreikninga að ræða er mikil-
vægt að dregin verði upp heildar-
mynd af skuldbindingunum. Full-
trúar allra flokka í bæjarráði 
segjast fagna úttektinni.  - gar

Iðgjöldin duga ekki:

Úttekt gerð á 
eftirlaunasjóði

Í blaðinu í gær var farið rangt með 
upphæð láns sem Seðlabanki Íslands 
veitti Kaupþingi 6. október 2008. Hið 
rétta er að lánið nam 500 milljónum 
evra.

LEIÐRÉTTING

ÍÞRÓTTIR Slökkvilið höfuðborgar-
svæðisins og Akureyrar munu 
etja kappi í slöngusvigi í Hlíðar-
fjalli í dag. Slökkviliðsmennirnir 
munu renna sér niður brekkurn-
ar í slökkviliðsbúningi og halda á 
brunaslöngu á milli sín. 

Þá hefur færibandalyfta fyrir 
börn verið lengd úr 42 metrum 
í 63 metra. Á fimmtudag vígðu 
nemendur í Síðuskóla þessa 
lengri lyftu, en það var hópurinn 
Vinir Hlíðarfjalls sem styrkti 
lengingu lyftunnar.  - þeb

Sérstök keppni í Hlíðarfjalli:

Slökkvilið etja 
kappi á skíðum

SVEITASTJÓRNARMÁL Aukið hlutverk 
landshlutasamtaka sveitarfélaga 
í tengslum við yfirtöku verk-
efna frá ríkinu stefnir í að upp 
byggist þriðja stjórnsýslustigið 
á Íslandi, sagði Halldór Hall-
dórsson, formaður Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, á lands-
þingi sambandsins á föstudag.

Halldór benti á að við yfir-
færslu á þjónustu við fatlaða frá 
ríki til sveitarfélaga hafi verið 
miðað við að hvert þjónustu-
svæði væri með að lágmarki 
8.000 íbúa. Aðeins sjö af 75 sveit-

arfélögum upp-
fylli það skil-
yrði. Því hafi 
sveitarfélögin 
þurft að taka 
upp samstarf í 
þessum mála-
flokki.

„Ef það sama 
mu n  ver ð a 
reyndin þegar 
þjónusta við 

aldrað fólk, og hugsanlega heilsu-
gæsla einnig, verður tekin yfir 
af sveitarfélögunum má segja 

að einhvers konar þriðja stjórn-
sýslustig geti verið að mynd-
ast hér á landi,“ sagði Halldór 
í erindi sínu. Hann sagði mikil-
vægt að vanda til flutnings verk-
efna og ætla rúman tíma til þess.

„Við verðum að ræða þann lýð-
ræðishalla sem mun eiga sér stað 
ef aukin verkefni og ábyrgð flytj-
ast til byggðasamlaga eða lands-
hlutasamtaka sem ekki bera 
beina ábyrgð gagnvart íbúunum 
þar sem þeir koma ekki að beinni 
kosningu í stjórnir slíkra sam-
starfsverkefna.“  - bj

Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga vill fara varlega í yfirfærslu verkefna:

Stefnir í þriðja stjórnsýslustigið

HALLDÓR 
HALLDÓRSSON

LÖGREGLUMÁL Einar Marteinsson 
segist vera hættur í vélhjólasam-
tökunum Hells Angels. Hann hefur 
verið leiðtogi samtakanna síðan 
þau voru formlega stofnuð hér á 
landi í fyrra. 

DV greindi frá því í gær að 
Einar hafi hringt úr gæsluvarð-
haldi á ritstjórn blaðsins og sagt: 
„Ég er hættur í Hells Angels. Ég 
ætla ekkert að ræða það frekar, en 
ég er hættur og þetta er staðfest.“ 
Hann hefur verið í haldi undanfar-
ið vegna gruns um aðild að grófri 
líkamsárás í Hafnarfirði.

Einar „Boom“ hringdi í DV:

Segist hættur í 
Hells Angels

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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19°

18°

14°

18°
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11°

11°
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18°

18°

15°

29°

14°

20°

12°

13°Á MORGUN 
8-13 m/s V-til

annars hægari
MÁNUDAGUR

Vaxandi S-átt V-til.
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YLUR  Jú það er 
mars! Bjartviðri á 
N-og A-verðu land-
inu í dag og hiti að 
15 stigum. Strekk-
ingur SV-til í dag 
en nokkuð hlýtt. 
Hlýtt áfram næstu 
daga en dregur 
fyrir og má búast 
við úrkomu a.m.k. 
S- og V-til.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Landsbankinn
setur sér nýja
jafnréttisstefnu

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.

Ný og endurskoðuð jafnréttisstefna hefur tekið 
gildi í Landsbankanum. Stefnan byggist á þeirri 
grundvallarhugsun að konur og karlar séu metin á 
eigin verðleikum og hafi  jafna möguleika og sömu 
réttindi í starfi . Jafnréttisstefnan er órofa hluti af 
starfsmannastefnu bankans.

Ný jafnréttisstefna

Megináherslur Landsbank-
ans í jafnréttismálum eru í 
sex liðum og í stefnunni er 
aðgerðaáætlun um hvernig 
ná skal markmiðum hennar. 
Í stefnunni segir að karlar
og konur eigi að hafa jafna
möguleika til starfa og
stjórnarsetu. Þá skuli stefnt 
að jöfnu hlutfalli kynja meðal
starfsmanna og tiltekin störf
skuli ekki fl okkast sem karla- 
eða kvennastörf.

Í stefnunni er kveðið á um 
að konum og körlum skuli 
greidd jöfn laun og þau fái 
sömu kjör fyrir jafn verðmæt 
störf, að starfsmenn geti 
samræmt vinnu og einkalíf 
og að starfsfólk hafi  sömu 
tækifæri til starfsþróunar, 
náms og fræðslu. Loks segir 
í stefnunni að Landsbankinn 
líði hvorki einelti, fordóma né 
kynbundna eða kynferðislega 
áreitni.

Góð áhrif á reksturinn

Það er mat stjórnenda að 
jafnræði á vinnustaðnum hafi  
bein jákvæð áhrif á rekstur 
fyrirtækisins. Með nýrri 
jafnréttisstefnu vill bankinn 
leggja áherslu á að forsenda 
fyrir framúrskarandi árangri 
og öfl ugri liðsheild á vinnu-
stað sé að starfsfólk eigi jafna 
möguleika og sömu réttindi 
í starfi .

Frá kynningu jafnréttisstefnu Landsbankans. 
Þórdís Sif Sigurðardóttir lögfræðingur Fyrirtækjabanka. 
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VERKEFNI STYRKT
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Nr. 41: Ný jafnréttisstefna

AÐGERÐIR Í TAKT VIÐ NÝJA STEFNU

Kynjahlutfall og launamunur kynjanna í stjórnunarstöðum

Framkvæmdastjórar
Laun kvenna sem 

hlutfall af launum karla

Forstöðumenn

Deildarstjórar

Útibússtjórar

100%

97%

97%

105%

63%

25%

30 % 70%

50% 50%Konur Karlar

37%

75%
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Bæjarlind 16 - Kópavogur  - Sími 553 7100  - www.linan.is
opið mánudaga til föstudaga 12 - 18   laugardaga 11 - 16

svefnpláss fyrir 2
 140x200 cm

svefnpláss fyrir 2
 140x200 cm

einfalt og fljótlegt að breyta í rúm
  - extra þykk og góð springdýna

einfalt og fljótlegt að breyta í rúm
  - góð springdýna

SUPREME

RECAST

deluxe
kr. 169.800

kr. 149.800

DAGUR & NÓTT

EFNAHAGSMÁL Alþjóðlega matsfyrirtækið Moody‘s 
birti í gær uppfært mat á lánshæfi ríkissjóðs. Í mat-
inu kemur fram að fyrir fram endurgreiðsla ríkis-
sjóðs og Seðlabankans á lánum frá Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum (AGS) og Norðurlöndunum hafi haft 
jákvæð áhrif á lánshæfi ríkissjóðs þótt einkunn 
þess sé ekki breytt.

Ríkissjóður og Seðlabankinn tilkynntu þann 16. 
mars síðastliðinn að til stæði að endurgreiða alls 
116 milljarða króna af lánum frá AGS og Norður-
löndunum. Nemur sú upphæð um 20% þeirra lána 
sem tekin voru hjá þessum aðilum.

Í umsögn Moody‘s segir að endurgreiðslan geri 
endurgreiðsluferil stjórnvalda auðveldari viðfangs. 
Þá sparist um 10 milljarðar króna sem annars hefðu 
farið í vaxtagreiðslur.

Þá fjallaði Moody‘s um þrengingu gjaldeyrishaft-
anna sem Alþingi samþykkti þann 12. mars síðast-
liðinn. Segir Moody‘s aðgerðina endurspegla hversu 
flókið það sé að viðhalda gjaldeyrishöftum. Fyrir-
tækið telur hana þó hafa verið nauðsynlega og segir 
trúðverðugleika afnámsáætlunar stjórnvalda hafa 

aukist við hana. Loks segir í umsögn fyrirtækisins 
að losun haftanna sé ögrandi viðfangsefni sem sé 
enn skammt á veg komið. - mþl

Moody‘s fjallar um fyrir fram endurgreiðslu á AGS-lánum og þrengingu hafta:

Bætir horfur um lánshæfi ríkissjóðs

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ Moody‘s kemst að þeirri niðurstöðu 
að fyrir fram endurgreiðsla á hluta lána frá AGS og Norður-
löndunum spari stjórnvöldum 10 milljarða króna í vaxta-
greiðslur.        FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HEILBRIGÐISMÁL Ekki hafa allar þær konur 
sem eru með PIP-púða í brjóstum sínum 
efni á því að láta fjarlægja púðana á 
Landspítalanum. Þetta segir Saga Ýrr 
Jónsdóttir, lögfræðingur kvennanna.

Þrátt fyrir að ríkið komi til móts við 
konur sem vilja láta fjarlægja púðana 
úr brjóstum sínum, þurfa þær samt 
sem áður að greiða lágmarksgjald fyrir 
aðgerðina, sem er 30 þúsund krónur. 

„Svo er maður hræddur um konurnar 
sem eru með púða en þora ekki að láta 
fjarlægja þá vegna þess að þær vilja ekki 
enda brjóstalausar. Þær hafa einfald-
lega ekki efni á því að fá nýja púða,“ segir 
Saga. Eins og fram hefur komið verða 

nýir púðar ekki settir í konurnar í sömu 
aðgerð, þó þær greiði sjálfar fyrir þá.  

Búið er að fjarlægja PIP-púða úr ellefu 
konum á Landspítalanum og eru áætlað-
ar fleiri aðgerðir út næsta mánuð. Sumir 
púðarnir eru komnir í mauk og hafa 
aðgerðirnar reynst mun umfangsmeiri en 
búist var við í fyrstu, að sögn Sögu.

„Það eru mjög slæm tilvik,“ segir Saga. 
„En sem betur fer eru þeir ekki allir 
svona slæmir.“

Henni finnst líklegt að fleiri tugir 
kvenna muni fara í formlega lögsókn á 
hendur Jens Kjartanssyni lýtalækni, sem 
bæði flutti inn PIP-púðana og setti þá í 
konurnar, þegar aðgerðunum lýkur.  - sv

PIP-púðar sem fjarlægðir voru úr konum á Landspítalanum háskólasjúkrahúsi voru komnir í mauk:

Konurnar hafa ekki allar efni á aðgerð

PIP FJARLÆGÐUR Á LANDSPÍTALANUM Saga Ýrr lýsir sumum 
púðunum sem teknir voru úr brjóstum kvennanna á LSH eins og 
appelsínumarmelaði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SJÁVARÚTVEGUR Sátt er að nást um 
nýtt frumvarp um stjórn fiskveiða 
en frumvarp Steingríms J. Sigfús-
sonar, sjávarútvegsráðherra, var 
rætt og samþykkt í ríkisstjórn í 
gær. Enn er togast á um einstök 
atriði milli stjórnarflokkanna; hlut-
fall afla í leigupotti og hvernig farið 
verður með aflaheimildir í nýjum 
tegundum eins og makríl.

Frumvarp Steingríms gerir ráð 
fyrir tvískiptu fiskveiðistjórnun-
arkerfi. Annars vegar er svokallað 
nýtingarleyfi þar sem ríkið gefur 
útgerð að uppfylltum vissum skil-
yrðum. Breytingin er að ekki er um 
samning milli ríkis og útgerðar að 
ræða eins og löngum var rætt um. 
Á grundvelli leyfanna, sem verða 
til tuttugu ára en uppsegjanleg eftir 
fimm ár, fá núverandi handhafar 
aflaheimilda leyfi til veiða á þeim 
kvóta sem þeir þegar hafa. Þegar 
nýtingarleyfið er runnið út verð-

ur það framlengt um eitt ár í senn, 
eftir því sem næst verður komist.

Hinn hluti fiskveiðistjórnunar-
kerfisins er opinn leigumarkaður 
með aflaheimildir, strandveiðar, 
byggðakvóti og línuívilnun. Leigu-
markaðurinn, eða leigupotturinn, 
verður í upphafi um 20 þúsund tonn. 
Í þennan pott munu 40% af þorsk-
aflamarki umfram 202 þúsund tonn 
renna, sem er grundvallarbreyting 
á skiptingu aukinna aflaheimilda. 
Potturinn er í raun hugsaður fyrir 
þá sem vilja inn í greinina en vant-
ar kvóta. Þessi afli er utan við fyrr-
nefnd kerfi eins og strandveiðar, 
byggðakvóta og fleira. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er framsal aflaheimilda 
takmarkað verulega, en þó ekki 
með öllu bannað. Hins vegar er 
skýrt að þegar aflaheimildir losna 
eða þegar heimildir í einstökum teg-
undum verða auknar þá verða þær 

aflaheimildir ekki framseljanlegar. 
Öll viðskipti með aflaheimildir fara 
í gegnum kvótaþing, sem yrði opin-
ber markaður undir Fiskistofu.

Hvað varðar hámarksaflahlut-
deild útgerða í einstökum tegundum 
verður hún 12% í þorski en hærri í 
öðrum tegundum samkvæmt heim-
ildum.  

Útgerð getur fært til heimildir á 
milli skipa innan ársins sem nemur 
allt að 20% sinna heimilda. Þessi 
réttur er háður veiði þannig að ekki 
er hægt að hefja fiskveiðiár með 
því að færa til afla. Þetta útilokar 
að handhafi aflaheimilda geti fengið 
og ráðstafað kvóta án þess að setja 
skip nokkurn tímann á flot, eins og 
brögð hafa verið að.

Frumvarpið er nú til umfjöllunar 
innan þingflokka stjórnarflokkanna 
og verður þá lagt fram á Alþingi. 

  svavar@frettabladid.is

 kolbeinn@frettabladid.is

Óljóst með makrílinn
Gjaldtaka á sjávarútveginn verður tvíþætt samkvæmt nýju frumvarpi um 
stjórn fiskveiða. Handhafar kvóta fá nýtingarleyfi, ekki samning við ríkið. 
Þorskafla umfram 202 þúsund tonn verður skipt milli útgerða og leigupotts.

Á LOÐNU Góð afkoma útgerðanna mun skila auknum tekjum í ríkissjóð en núverandi veiðigjald mun kosta grunnþjónustu eins 
og hafrannsóknir og fleira. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

KJÖRKASSINN

Er það þín tilfinning að dregið 
hafi úr einelti á Íslandi?
Já 30%
Nei 70%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú notað spjaldtölvu?

Segðu skoðun þína á Vísir.is.



SKÓAÐU ÞIG UPP!
skór á alla fjölskylduna

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

Tilboðin gilda út sunnudaginn 25. mars 2012.

ALLIR SKÓR ÁN VIRÐISAUKASKATTS
TAX FREE

fimmtudag til sunnudags
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D vítamín
                 dropar fyrir börn

Þú getur nálgast LIVOL D-vítmín 
bækling á næstu heilsugæslu.

Icepharm
a

Okkur vantar
hreint og 
beint fólk

ISS óskar eftir flokkstjórum og 
almennu starfsfólki í ræstingar
 
Flokkstjóra á heilbrigðisstofnun vinnutími  8-16
Flokkstjóra vinnutími  8-16
Flokkstjóra vinnutími  8-13

Almenna starfsmenn á hótel 50-100% vinnu
Almenna starfsmenn dagvinna 60-100% vinna
Almenna starfsmenn kvöldin 25-75% vinna

Umsækjendur verða að 
vera íslenskumælandi.

Vinsamlegast athugið að skila þarf 
inn ljósriti af sakavottorði frá heimalandi 
með umsóknum.

Umsókn er hægt að fylla út á heimasíðu 
ISS, www.iss.is eða á skrifstofu ISS að 
Austurhrauni 7, 210 Garðabæ.

Nánari upplýsingar gefur 
starfsmannstjóri, siggah@iss.is

lifandi fyrirtæki

Sameinaði lífeyrissjóðurinn býður sjóðfélögum sínum 
til kynningarfunda í Reykjavík og á Akureyri um 
upphaf lífeyristöku. Fundunum er ætlað að gefa svör 
við helstu spurningum sem vakna um lífeyrismál þegar 
starfslok nálgast.

KYNNINGARFUNDIR 
FYRIR VÆNTANLEGA 
LÍFEYRISÞEGA

Til umfjöllunar verða: 
• Ákvæði samþykkta sjóðsins um lífeyristöku.
• Atriði sem mestu ráða um hvenær sjóðfélagar ákveða að  
 hefja töku lífeyris.
• Tengsl lífeyris frá sjóðnum við lífeyri almannatrygginga.
• Aðrar hagnýtar upplýsingar sem tengjast þessum tímamótum. 

Borgartún 30, 105 Reykjavík
Sími 510 5000
mottaka@lifeyrir.is
lifeyrir.is
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Fundarstaðir og tími 
REYKJAVÍK: 27. mars, kl. 17.00 í Borgartúni 30. 
AKUREYRI: 11. apríl, kl. 16.00 að Skipagötu 14, 4. hæð.

Vinsamlega tilkynnið þátttöku á fundinn í Reykjavík eigi 
síðar en mánudaginn 26. mars, í síma 510 5000 eða 
með því að senda tölvupóst á mottaka@lifeyrir.is, með 
upplýsingum um nafn, kennitölu og símanúmer. 

Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi  
á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur

FRAKKLAND Franska lögreglan seg-
ist ekki hafa neina ástæðu til að 
halda að Mohammed Merah hafi 
verið í sambandi við hryðjuverka-
samtökin al Kaída, hvað þá feng-
ið skipanir frá þeim, jafnvel þótt 
hann hafi fullyrt það sjálfur.

Hinn 23 ára gamli Merah féll 
fyrir byssukúlu leyniskyttu á 
fimmtudag, þegar sérsveit lögregl-
unnar réðst inn í íbúð hans í Tou-
louse í Frakklandi eftir meira en 
þrjátíu tíma umsátur. Hann hafði 
myrt sjö manns, þar af þrjú börn, 
í samtals þremur skotárásum á 
rúmlega viku.

Rannsókn lögreglunnar beinist 
meðal annars að því hvort hann 
hafi verið einn að verki. Helst 
beinist athyglin að eldri bróður 
hans, Abdelkader, sem er 29 ára, 
og svo að Olivier Corel, sem jafn-
an er nefndur „hvíti emírinn“ og 
er grunaður um að hafa reynt að fá 

unga múslima í Frakklandi til liðs 
við málstað hryðjuverkamanna. 

Abdelkader er í haldi lögregl-
unnar ásamt kærustu sinni. Móðir 
þeirra bræðra er einnig í gæslu-
varðhaldi. Þeir bræður eru fransk-
ir ríkisborgarar, ættaðir frá Alsír, 
en foreldrar þeirra skildu fyrir 
nærri tuttugu árum. 

Lögreglan útilokar ekki að 
Abdelkader hafi verið vitorðsmað-
ur eða jafnvel sá sem atti yngri 
bróðurnum út í ódæðin. Í bifreið 
hans fundust vopn og sprengiefni.

Að sögn franskra fjölmiðla neit-
ar hans hins vegar allri aðild að 
morðunum og haft er eftir rann-
sóknarmönnum að hann sé engan 
veginn jafn líklegur eða fús til 
ofbeldisverka og yngri bróðirinn.

Báðir tilheyrðu bræðurnir 
hreyfingu salafista, sem er strang-
trúarhreyfing súnní-múslima, með 
mikla útbreiðslu á Arabíuskaga og 

víðar. Lögreglan hefur verið gagn-
rýnd fyrir að hafa ekki áttað sig 
á því sem Merah var með í undir-
búningi þrátt fyrir að hafa fylgst 
lauslega með bræðrunum árum 
saman.

„Það telst ekkert lögbrot í sjálfu 
sér að vera í salafistahreyfingu,“ 
sagði Francois Fillon, forsætisráð-
herra Frakklands, og tók fram að 
lögreglan hefði ekki fundið neinar 
beinar vísbendingar um að hætta 
stafaði af Merah: „Við höfum 
engan rétt til þess að fylgjast stöð-
ugt með einhverjum sem hefur 
enn ekki framið neinn glæp.“

Rob Wainwright, yfirmaður 
Evrópulögreglunnar Europol, 
segir hins vegar ljóst að hvort 
sem Merah hafi verið í beinum 
tengslum við al Kaída eða ekki, þá 
hafi verk hans greinilega sótt inn-
blástur til al Kaída.

 gudsteinn@frettabladid.is

Lögreglan efast um 
tengsl við al Kaída
Forsætisráðherra Frakklands kemur lögreglunni til varnar. Engar vísbendingar 
um að Merah hafi fengið skipanir frá al Kaída. Fjölskylda tilræðismannsins 
höfð í gæsluvarðhaldi. Grunur beinist meðal annars að bróður hans.

SÁRT SAKNAÐ Mæðgur leggja blóm við barnaskóla í Toulouse, þar sem þrjú börn og einn kennari létu lífið fyrr í mánuðinum.
NORDICPHOTOS/AFP
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Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808  –  Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622  –  Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533  BL  Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

TAKMARKAÐUR AKSTUR

UPPLIFÐU N JA T MA MEÐ HYUNDAI

Verið velkomin  kaffi og reynsluakstur  dag milli kl. 12-16

FRUMS NUM i30
 FJ RUM ST ÐUM  DAG

húsið / Reykjanesbæ / 421 8808 Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 262

BL ehf.
Sævarhöfða 2

Hyundai i30
Verð frá 3.190 þús. kr.

Eyðsla frá 4,1l/100km í blönduðum akstri.
CO2 útblástur frá 109 g/km.

Reykjavík

Bílahúsið
Njarðarbraut 1

Reykjanesbæ

Bílasalan Bílás
Smiðjuvöllum 17

Akranesi Akureyri

Bílasala Akureyrar
Freyjunesi 2

KYNNTU ÞÉR 5 ÁRA ÁBYRGÐINA

Sölumenn okkar hafa alltaf tíma til að setjast niður með þér yfir 
rjúkandi bolla. Líttu inn í kaffi og fáðu allar upplýsingar um þau fríðindi 
sem fylgja Hyundai 5 ára ábyrgðinni.
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FRÉTTASKÝRING
Hvernig var láni Seðlabanka Íslands til 
Kaupþings háttað?

Seðlabanki Íslands lánaði Kaup-
þingi 500 milljón evrur, um 80 
milljarða króna, 6. október 2008. 
Mikill flýtir var við afgreiðslu 
lánsins en með því átti að reyna 
að bjarga lausafjárþurrð Kaup-
þings. Nær allur gjaldeyrisvara-
forði Seðlabankans fór í lánið, en 
Kaupþing féll engu að síður nokkr-
um dögum síðar.

Kaupþing lagði hlutabréf sín í 
danska bankanum FIH sem veð, 
en lán Seðlabankans var veitt til 
fjögurra daga.

Sigurður Einarsson, stjórnarfor-
maður Kaupþings, fullyrti í sam-
tali við Kastljós 6. október 2008, 
sama dag og lánið var veitt, að 
hann gæti kinnroðalaust fullyrt 
að lánið væri öruggt.

Hann gæti því vel réttlætt „það 
að við höfum fengið þessa fyrir-
greiðslu þar sem þetta er mjög 
öruggt lán. Vegna þess að við 
stöndum mjög vel og Seðlabankinn 
er öruggur um að fá þessa peninga 
til baka.“

Davíð Oddsson, sem þá var for-
maður bankastjórnar Seðlabank-
ans, sagðist í sama þætti engar 
áhyggjur hafa þótt lánið fengist 
ekki greitt, því þá myndi „Seðla-
bankinn eignast mjög góðan banka 
í Danmörku, FIH.“

Þremur dögum eftir veitingu 
lánsins féll Kaupþing og Seðla-
bankinn viðurkennir nú að hluti 
lánsins muni tapast. Hann hefur 
upplýst að ekki hafi unnist tími 
til að kanna stöðu Seðlabankans 
gagnvart fullnustu á veðunum. Þá 
hafi verklagsreglum ekki verið 
fylgt varðandi afgreiðslu lánsins, 
en öll meðferð þess og ákvarðana-
taka hafi verið hjá æðstu stjórn 
bankans.

Seðlabankinn seldi hlut sinn í 
FIH í september 2010, ekki síst 
þar sem raunveruleg hætta var 
á því að dönsk stjórnvöld myndu 
taka hann yfir. Kaupverðið var 
109 milljarðar króna, en aðeins 41 

milljarður af þeim var staðgreidd-
ur. Hann lánaði nýjum eigendum 
afganginn, um 68 milljarða króna, 
til loka ársins 2014. Það seljanda-
lán ber enga vexti.

Helgi Hjörvar, formaður efna-

hags- og viðskiptanefndar Alþing-
is, spurði Seðlabankann út í málið 
á dögunum. Í svari bankans kemur 
fram að aðstæður þennan dag í 
október hafi verið með þeim hætti 
að ekki hafi gefist tími til að fylgja 
verklagsreglum eftir. Davíð Odds-
son hafi hins vegar verið í sam-
skiptum við Geir H. Haarde um 
málið og upptaka af símtali þeirra 
sé til í bankanum.

Þá kemur fram að talsverð 
óvissa ríki um heimturnar á selj-
endaláninu sem veitt var við söl-
una á FIH-bankanum „ekki síst í 
ljósi ástands á alþjóðlegum fjár-
málamörkuðum og efnahagslífi 
Danmerkur. Það verður ekki fyrr 
en á árinu 2016 sem endanlega 
getur legið fyrir hvert verðmæti 
seljendalánsins verður. Miðað við 
núverandi stöðu eru líkur á að 
hluti þess muni tapast.“

Seðlabankinn hefur því fengið 
41 af þeim u.þ.b. 80 milljörðum 
króna, eða helminginn, til baka. 
Óvíst er með heimtur á hinum 
helmingnum. 

 kolbeinn@frettabladid.is

Fullyrtu að lánið til 
Kaupþings væri traust
Davíð Oddsson, fyrrverandi Seðlabankastjóri, fullyrti að veð Kaupþings fyrir 500 
milljón evra láni 2008 væru traust. Þau voru ekki rannsökuð. Stjórnarformaður 
Kaupþings sagði lánið öruggt. Seðlabankinn segir nú hluta lánsins munu tapast.

KAUPÞING Verklagsreglum Seðlabanka Íslands var ekki fylgt þegar bankinn lánaði 
Kaupþingi 500 milljónir evra 6. október 2008. Bankinn segir líklegt að hann muni 
tapa hluta lánsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SIGURÐUR 
EINARSSON

DAVÍÐ ODDSSON

FÓLK Sjö einstaklingar hafa frá 
síðasta sumri gegnt stöðu sendi-
herra samnings Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks hér á landi og hafa gert 
víðreist. 

„Við erum að kynna samning 
Sameinuðu Þjóðanna um rétt-
indi fatlaðs fólk um allt land. 
Við erum búin að fara á vernd-
aða vinnustaði og erum nú að 
fara í framhaldsskólana og 
víðar,“ segir Þorvarður Karl 
Þorvarðarson, einn sendiherr-
anna í samtali við Fréttablaðið.

Þorvarður bætir því við að 

starfið hafi verið skemmtilegt 
og gaman væri að kynna sendi-
herraverkefnið víðar.

Meginmarkmið verkefnisins, 
sem er samstarfsverkefni Fjöl-
menntar og Þroskahjálpar, er 
að fræða Íslendinga um réttindi 
fatlaðs fólks og freista þess að 
breyta ímynd fatlaðra einstak-
linga.

Samningur SÞ kveður á um að 
fatlað fólk njóti allra almennra 
mannréttinda, hvort sem um er 
að ræða efnahagsleg, félagsleg, 
menningarleg, borgaraleg eða 
stjórnmálaleg.  - þj

Verkefni um sendiherra samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks hefur gengið vel:

Kynna réttindi fatlaðra um land allt

SENDIHERRA Þorvarður Karl Þorvarðar-
son er einn sjö sendiherra samnings SÞ 
um réttindi fatlaðra. Hann segir verk-
efnið afar skemmtilegt.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

-15 kr.
af lítranum í 10. hvert skipti sem þú 

dælir 25 lítrum eða meira 
með ÓB-lyklinum! 

Sæktu um ÓB-lykil núna 
á ob.is.

Ármúla 7  |   108 Reykjavík  |  5 500 600  |  www.icelandexpress.is

Verð frá

Við ætlum að vera mikið á ferðinni um Skandinavíu 

í sumar og verðum meðal annars í Billund og 

Gautaborg þar sem öll fjölskyldan getur haft það 

huggulegt. Settu upp sparibrosið og bókaðu flug til 

Gautaborgar eða Billund á www.icelandexpress.is

Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum

Skemmtu þér
í Skandinavíu!

16.700 kr.

FRÁBÆR FJÖLSKYLDU-STEMNING í skemmtigörðunum 
Liseberg, Legolandog Lalandia

 alla sunnudaga klukkan 16. 
Njótið vel

Hemmi Gunn
– og svaraðu nú!
Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 

UMHVERFISMÁL Veikindi hrossa á 
bænum Kúludalsá í Hvalfirði eru 
ekki af völdum mengunar iðjuver-
anna á Grundartanga, er niðurstaða 
rannsóknar Matvælastofnunar og 
Tilraunastöðvarinnar á Keldum. 
Veikindi hrossanna má rekja til 
efnaskiptaröskunar.

Matvælastofnun barst þann 19. 
maí 2011 erindi frá ábúanda á Kúlu-
dalsá í Hvalfirði með ósk um rann-
sókn á veikindum hrossa á bænum 
með tilliti til mengandi efna frá 

útblæstri iðjuveranna á Grundar-
tanga. Rannsóknin fólst í skoðun 
á hrossunum, rannsóknir á líffær-
um þriggja hrossa frá Kúludalsá, 
skoðun á líffærum, þ.m.t. tönnum, 
vefjaskoðun á líffærum og röntgen-
skoðun á hófum og leggjum. Þá var 
flúor mælt í beinvef og þungmálm-
ar í lifur.

Niðurstöður þessara rannsókna 
gefa engar vísbendingar um að 
hrossin hafi orðið fyrir eitrun af 
völdum flúors eða þungmálma. 

Í tilkynningu Matvælastofnun-
ar segir að veikindin megi rekja til 
efnaskiptaröskunar og krónískrar 
hófsperru af þeim sökum. Hross 
sem hafa verið feit frá unga aldri 
og einkum þau sem safna fitu stað-
bundið í makka eru líklegust til að 
fá þessa röskun. 

Hófsperra er sársaukafullur 
sjúkdómur sem með tímanum 
kemur niður á holdafari hrossa. 
Erfitt er að lækna sjúkdóminn eftir 
að hann hefur þróast.    - shá

Rannsókn á hrossum í Hvalfirði sýndi veikindi vegna efnaskiptaröskunar:

Veikindi ekki vegna mengunar

Vegna þess að við 
stöndum mjög vel og 

Seðlabankinn er öruggur um 
að fá þessa peninga til baka. 

SIGURÐUR EINARSSON, 
ÞÁVERANDI STJÓRNAR-

FORMAÐUR KAUPÞINGS.
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Formenn Samfylkingarinnar 
og Sjálfstæðisflokksins not-
uðu nýafstaðna flokksráðs-
fundi til að lýsa yfir því að 

kosningabaráttan væri hafin þó að 
meir en ár lifi af kjörtímabilinu.

Forsætisráðherrann hóf barátt-
una með því að kalla eftir þjóðar-
sátt um upptöku evru og inngöngu 
í Evrópusambandið. Enginn annar 
forsætisráðherra hefur jafn oft og 
á jafn skömmum tíma kallað eftir 
þjóðarsátt um öll möguleg mál. Að 
sama skapi hefur enginn staðið jafn 
lengi í sömu sporum og talað upp í 
vindinn. 

Formaður Sjálfstæðisflokks-
ins hóf baráttuna á hinn bóginn 
með afgerandi yfirlýsingu um að 

flokkurinn ætli 
að standa vörð 
um krónuna. 
Að hans mati á 
efnahagsstjórnin 
að byggjast á 
sveigjanleika 
hennar enda 
hafi það reynst 
vel nema þegar 
illa var stjórnað. 
Með þessu stað-

setur Sjálfstæðisflokkurinn sig við 
hliðina á VG og núverandi efna-
hagsráðherra að því er tekur til 
peningamálanna.

Öfugmælin í þessu öllu eru þau 
að forsætisráðherrann kemur fram 
með ákall um þjóðarsátt gegn 

stefnu samstarfsflokksins í pen-
ingamálum sem ræður þó för rík-
isstjórnarinnar á því sviði og ber 
stjórnskipulega ábyrgð á mála-
flokknum. Varla er unnt að hugsa 
upp dæmi um meiri pólitíska sjálf-
heldu en þessa enda eru peninga-
málin sá öxull sem allt annað snýst 
um. 

Það athygliverða er að engin við-
brögð eru við þjóðarsáttarákallinu 
nú fremur en í fyrri tilvikum. For-
sætisráðherra hlýtur að velta því 
fyrir sér hvers vegna enginn hefur 
nokkru sinni tekið mark á áköllum 
hans um þjóðarsátt; ekki samherj-
ar í þingflokknum, ekki samstarfs-
flokkurinn, ekki hagsmunasamtök-
in og ekki stjórnarandstaðan. 

Talað upp í vindinn

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Eina rökræna skýring-
in er sú að hugur hafi 
aldrei fylgt máli. Ef svo 
hefði verið hefði forsæt-

isráðherra sýnt þjóðinni fram á 
að það hefði pólitískar afleiðingar 
að hunsa ákall um þjóðarsátt, því 
það er stórt orð Hákot. Þess í stað 
er ákallið orðið eins og kækur sem 
enginn tekur eftir lengur.

Að því er peningamálin varð-
ar hefur tvískinnungurinn gagn-
vart inngöngu í Evrópusamband-
ið og myntbandalagið komið fram 
með margvíslegu móti. Forsæt-
isráðherra notaði til að mynda 

þriggja ára afmæli ríkisstjórnar-
innar til að senda þau skilaboð að 
þrátt fyrir ákvörðun Alþingis um 
aðildarumsókn væri ríkisstjórn-
in aðeins að skoða kosti og galla 
aðildar. 

Aðild að Evrópska myntbanda-
laginu krefst samhæfðrar og 
aðhaldssamrar stefnu í ríkisfjár-
málum og peningamálum. For-
sætisráðherra hefur á hinn bóginn 
verið helsti talsmaður þess að láta 
undan þrýstingi um aukin útgjöld. 
Á síðasta ári var ákveðið að slá á 
frest markmiðinu um jöfnuð í rík-
isfjármálum sem upphaflega var 

sett í efnahagsáætlun fyrri rík-
isstjórnar og Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins.

Þá hefur flokkur forsætisráð-
herrans tekið virkan þátt í því 
með VG að halda fjármögnun á 
margvíslegum stórum opinberum 
framkvæmdum og viðfangsefnum 
utan við efnahagsreikning ríkis-
sjóðs. Þó að þetta sé gert fyrir 
opnum tjöldum eru efnahagsleg 
áhrif slíkra bókhaldsbragða svip-
uð og menn þekkja frá Grikklandi. 
Þetta sýnir að ríkisstjórn forsætis-
ráðherra er á leiðinni frá evrunni 
en ekki til hennar. 

Hugur þarf að fylgja máli

Verðmætasköpun er 
önnur forsenda þess 
að unnt sé að taka upp 
evru. Forsætisráð -

herra hefur hins vegar staðið 
þétt með VG í að leggja steina í 
götu orkunýtingar. Mikilvægasta 
stefnumálið er síðan að draga úr 
þjóðhagslegri hagkvæmni í sjáv-
arútvegi.

Á öllum þessum sviðum geng-
ur forsætisráðherra þvert gegn 
þeim efnahagslegu markmiðum 
sem þjóðin þarf að nálgast eigi 
hún að geta uppfyllt þau skilyrði 
sem aðild að alþjóðlegu myntsam-

starfi krefst. Frjálslyndari armi 
Samfylkingarinnar, sem vill laga 
efnahagsstefnuna að markmiðinu 
um Evrópusambandsaðild, hefur 
verið ýtt til hliðar. Forystumenn 
hans eru nú að mestu áhrifalausir. 

Hugmyndin um þjóðarsátt er 
sannarlega góðra gjalda verð. Í 
öllum þróuðum ríkjum hefði ákall 
forsætisráðherra um þjóðarsátt í 
svo stóru máli snúið stjórnmála-
umræðunni við. Um annað hefði 
ekki verið talað. Hér ríkir graf-
arþögn. Hefði hugur fylgt máli 
hefðu málamiðlanir á sviði ríkis-
fjármála, orkumála og sjávarút-

vegsmála fylgt þjóðarsáttarákall-
inu. Þá hefði enginn getað skellt 
við skollaeyrum. 

Að þessu virtu er ljóst að for-
sætisráðherra ber pólitíska 
ábyrgð á þeirri erfiðu stöðu sem 
aðildarumsóknin er komin í. Nái 
frjálslyndari armur Samfylk-
ingarinnar ekki vopnum sínum 
missir flokkurinn einfaldlega 
allan trúverðugleika sem forystu-
flokkur fyrir nýrri peningapólitík 
og Evrópusambandsaðild. Verk-
urinn er sá að ekki er ljóst hver 
gæti tekið við því kefli að kosn-
ingum loknum. 

Enginn trúverðugleiki

F
yrr í vikunni afhenti Össur Skarphéðinsson utanríkis-
ráðherra fyrir hönd Íslendinga nýjan spítala í Monkey 
Bay í Malaví. Spítalinn hefur verið meira en áratug í 
byggingu og hefur þegar breytt heilbrigðisástandi til 
hins betra í 125.000 manna héraði sem hann þjónar. 

Meðal annars hefur dregið talsvert úr mæðra- og ungbarnadauða.
Fréttin af afhendingu spítalans var varla komin í loftið þegar 

Guðmundur Franklín Jónsson, formaður stjórnmálaflokksins 
Hægri grænna, skrifaði á vef DV: „Við erum að loka heilsu-

gæslustöðvum, elliheimilum 
og sjúkrahúsum um allt land. 
Læknar og hjúkrunarfólk flýr 
í stórum stíl, og á meðan erum 
við að reisa spítala í Malaví – 
Þvílíkt rugl, en mjög passandi 
að þetta sé í Monkey Bay og 
Össur ætti að halda sig þar.“

Já, hversu apalegt ætli 
ástandið sé á heilbrigðiskerfinu í Malaví? Það er eitt fátækasta 
ríki heims, númer 171 af 187 á þróunarlista Sameinuðu þjóðanna. 
Lífslíkur eru 43 ár. Mæðradauði er þúsund konur á hverjar 
100.000 fæðingar. Áttunda hvert barn deyr áður en það nær 
fimm ára aldri. Meðal dánarorsaka eru vannæring, malaría og 
niðurgangur sem orsakast af lélegu drykkjarvatni. Fjórðungur 
þjóðarinnar hefur ekki aðgang að hreinu vatni. Æpandi skortur 
er á heilbrigðisstarfsfólki, heilsugæzlustöðvum og spítölum.

Í menntakerfinu er ástandið ekki mikið skárra. Fimmta hvert 
barn fær aldrei að fara í skóla. Helmingur kvenna og fjórðungur 
karla kann ekki að lesa. Skólana og kennarana vantar. Sum þorp 
búa svo vel að hafa kennara en af því að enginn er skólinn er 
kennt undir tré.

Ísland hefur vissulega þurft að draga saman seglin í einu dýr-
asta heilbrigðiskerfi í heimi. Þjónustan er samt áfram með því 
bezta sem gerist. Hér deyr heldur enginn af því að hann hefur 
ekki aðgang að hreinu vatni. Mæðra- og ungbarnadauði þekk-
ist varla. Við sem búum í landi númer fjórtán á áðurnefndum 
þróunarlista höfum það svo margfalt betra en fólkið í Malaví að 
við höfum vel efni á að hjálpa því, þótt í litlu sé. Við þurfum ekki 
bara að glápa á naflann á sjálfum okkur.

Á vegum Þróunarsamvinnustofnunar hafa verið reistir spít-
alar og heilsugæzlustöðvar í Malaví, skólar byggðir og brunnar 
grafnir. Allt er þetta í smáum stíl, en hefur engu að síður bætt 
lífsgæði hundraða þúsunda manna og bjargað ófáum mannslífum. 
Þakklætið fyrir þessa aðstoð er ósvikið.

Það er rétt, sem djúphugull leiðtogi Hægri grænna segir, að 
Ísland getur ekki bjargað heiminum. En við getum lagt okkar 
af mörkum í viðleitni ríku landanna til að hjálpa þeim fátæku. 
Þar stöndum við okkur raunar miklu verr en flest nágrannalönd 
okkar, sem leggja áfram sitt af mörkum til þróunaraðstoðar þrátt 
fyrir niðurskurð útgjalda heima fyrir.

Okkur ber ekki eingöngu siðferðileg skylda til að hjálpa fátæk-
ustu ríkjum heims til sjálfshjálpar. Það eru beinharðir hagsmunir 
þróaðra ríkja að draga úr fátækt í þriðja heiminum og stuðla 
þannig að friði og stöðugleika, hefta uppgang öfgahreyfinga og 
koma í veg fyrir flóttamannavandamál. Þróunarsamvinna er þess 
vegna ekkert rugl, þótt slíkur málflutningur henti stundum til 
atkvæðaveiða.

Hafa Íslendingar efni á þróunaraðstoð?

Númer 14 og 171

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN



Við stöndum fyrir réttlæti - Ekkert um okkur án okkar
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Í nóvember 2010 úrskurðaði samgöngu- og sveitar- 
stjórnarráðuneytið að reglur Reykjavíkurborgar um 
úthlutun sérstakra húsaleigubóta brytu gegn jafnræðis-
reglu. Ráðuneytið beindi þeim tilmælum til borgarinnar 
að breyta reglunum þannig að leigjendur í húsnæði á 
vegum Öryrkjabandalagsins stæðu jafnfætis öðrum 
þegar kemur að úthlutun bótanna.

Álit ráðuneytisins má lesa á slóðinni:  
http://www.obi.is/utgafa/urskurdir-og-alit/

Enn bólar ekkert á viðbrögðum frá borginni. Enn fá 
umsækjendur um sérstakar húsaleigubætur neitun án 
þess að mál hvers og eins sé skoðað, á grundvelli reglna 
sem ráðuneytið segir stríða gegn góðri stjórnsýslu og 
tilgangi laganna.

Öryrkjabandalag Íslands kallar eftir skjótum við- 
brögðum frá stjórnendum Reykjavíkurborgar – annað 
er óásættanlegt.

Ekkert  um okkur án okkar

Álit samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins á stjórnsýslumáli nr. 3/2010 (SAM10010038) 18. nóvember 2010 
vegna reglna Reykjavíkurborgar við úthlutun sérstakra húsaleigubótaÞann 12. ágúst 2010 barst samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu kvörtun frá Daníel Isebarn 

Ágústssyni fyrir hönd Öryrkjabandalags Íslands og Brynju, hússjóðs Öryrkjabandalagsins (hér 

eftir nefnd X) vegna fyrirkomulags Reykjavíkurborgar við úthlutun sérstakra húsaleigubóta.
[...]

Í málinu liggur fyrir að Reykjavíkurborg hefur sett sér reglur varðandi greiðslu sérstakra húsa- 

leigubóta, þ.e. reglur um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík (hér eftir 

nefndar reglurnar). Í 3. mgr. 3. gr. þeirra segir:
„Sérstakar húsaleigubætur eru fjárstuðningur til greiðslu húsaleigu á almennum markaði eða í 

félagslegu leiguhúsnæði, þjónustuíbúðum eða öðru húsnæði í eigu eða á forræði Félagsbústaða hf., 

umfram almennar húsaleigubætur.“
Á grundvelli framangreinds ákvæðis hefur Reykjavíkurborg hafnað því að greiða þeim 

einstaklingum sem leigja húsnæði í eigu félags- og líknarsamtaka sérstakar húsaleigubætur þar 

sem slíkar íbúðir uppfylli ekki það skilyrði að flokkast sem íbúðir á almennum markaði.
[...]

Telur ráðuneytið að sú mismunun sem Reykjavíkurborg hefur valið þ.e. að hafna beiðni frá 

öðrum einstaklingum en þeim sem leigja annað hvort hjá Félagsbústöðum hf. eða á almennum 

markaði, án þess að fram fari heildstætt mat á aðstæðum umsækjenda, sé ekki mismunun er 

byggist á málefnalegum sjónarmiðum. Ráðuneytið telur að sjónarmið að baki mismununinni sé 

ekki í samræmi við markmið laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og gangi auk þess beinlínis gegn 

þeim markmiðum og tilgangi sem sérstöku húsaleigubótunum var ætlað að ná.[...]

Því verður að telja að sú regla, sem fram kemur í 3. gr. reglnanna um að einungis þeir sem leigi 

hjá Félagsbústöðum hf. eða á almennum markaði geti átt rétt á sérstökum húsaleigubótum, sé til 

þess fallin að mismuna aðilum og sé í andstöðu við það grundvallarsjónarmið sem felst í 

jafnræðisreglu stjórnsýslunnar. Þá er einnig til þess að líta að jafnræðisreglan er sett til hagsbóta 

fyrir borgarana í samskiptum þeirra við handhafa hins opinbera valds, en markmið stjórnsýslu-

laga er að tryggja réttaröryggi borgaranna í þeim samskiptum. Er það mat ráðuneytisins að 

borginni hafi borið að miða reglur sínar við það að allir þeir sem uppfylli skilyrði 4. og 7. gr. 

reglnanna séu í sambærilegri stöðu hvað varðar möguleika til úthlutunar á sérstökum húsaleigu- 

bótum. Annað feli í sér brot gegn þeirri jafnræðisreglu sem stjórnvöldum ber að hafa í heiðri í 

störfum sínum.

Á grundvelli framangreinds beinir ráðuneytið þeim tilmælum til Reykjavíkurborgar að hún breyti 

reglum sínum um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í samræmi við framan- 

greint.

Fyrir hönd ráðherra

Ragnhildur Hjaltadóttir

Hjördís StefánsdóttirHVAÐ ÞARF
REYKJAVÍKURBORG
MÖRG ÁR TIL AÐ
BREGÐAST VIÐ?



Velgengni okkar skilar sér til allra landsmanna

Icelandair Group átti stóran þátt í verulegri fjölgun erlendra ferðamanna til Íslands árið 2011
Frá árinu 2009 hefur stöðugildum hjá Icelandair Group fjölgað um ríflega 400
Yfir háannatímann 2012 munum við ráða um 1.000 starfsmenn
Flugáætlun okkar á afmælisárinu verður sú umfangsmesta í sögu félagsins

Forystuafl í flug- og ferðaþjónustu á Íslandi

I
I
I
I

Mannlíf og atvinnulíf tvinnast náið saman. Þegar rekstur fyrirtækis gengur vel 
má greina jákvæð áhrif þess með beinum og óbeinum hætti um samfélagið allt. 
Icelandair Group vegnaði vel á árinu 2011. Þar sem lífeyrissjóðir landsmanna 
eru á meðal stærstu hluthafa í Icelandair Group má fullyrða að góð afkoma 
félagsins skili sér til alls þorra landsmanna.

Kynntu þér starfsemi okkar og sögu í nýútkominni ársskýrslu Icelandair Group 
sem er aðgengileg á vefsvæði okkar, www.icelandairgroup.is.
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Þegar allir leggjast á eitt er 
árangurinn vís var yfirskrift 

greinar í Fréttablaðinu 14. mars 
þar sem ég sagði frá átaksverk-
efnum sem ráðist hefur verið í 
til að sporna við atvinnuleysi og 
alvarlegum afleiðingum þess. 
Áhersla hefur verið lögð á fjöl-
breytt framboð verkefna og við-
fangsefna þannig að atvinnu-
leitendur geti fundið eitthvað 
áhugavert við sitt hæfi sem styrk-
ir stöðu þeirra og eykur líkur á 
starfi þegar aðstæður á vinnu-
markaði lagast.

Átakið Ungt fólk til athafna 
hófst í ársbyrjun 2010. Í árs-
lok 2011 höfðu um 5.000 ung-
menni tekið þátt í átakinu og af 
þeim hópi voru um 3.000 farin af 
atvinnuleysisskrá. Verkefnið ÞOR 
– Þekking og reynsla er ætlað 
fólki á aldrinum 30–70 ára og 
hófst í ágúst 2010. Um síðustu ára-
mót höfðu 7.500 tekið þátt í verk-
efninu og var hátt í helmingur 
þeirra kominn með starf eða far-
inn í nám. Síðastliðið haust hófst 
verkefnið Nám er vinnandi vegur 
og hófu rúmlega 900 atvinnuleit-
endur nám í framhaldsskólum, 
frumgreinadeildum, háskólum 
og framhaldsfræðslu. Átaksverk-
efnið Vinnandi vegur er nýhafið, 
ætlað atvinnuleitendum sem verið 
hafa án vinnu í eitt ár eða leng-
ur. Með góðri samvinnu atvinnu-
rekenda, sveitarfélaga, stéttar-
félaga og ríkisins standa vonir 
til að unnt verði að ráða um 1.500 
manns af atvinnuleysisskrá í ný 
starfstengd vinnumarkaðsúrræði 
um allt land. Viðbrögð atvinnu-
rekenda hafa verið afar góð og 
þegar þetta er skrifað hafa þegar 
orðið til um 1.000 ný starfstæki-
færi fyrir atvinnuleitendur á 
grundvelli þessa nýja átaks.

Atvinnutorg er nýtt úrræði 
fyrir fólk á aldrinum 16–25 ára 
og voru fjögur slík opnuð nýlega 
í Reykjavík, Reykjanesbæ, Hafn-
arfirði og Kópavogi í samstarfi 
sveitarfélaganna, velferðarráðu-
neytisins og Vinnumálastofnun-
ar. Markmiðið er að veita ungu 
fólki sem hvorki er á vinnumark-
aði né í námi ráðgjöf og stuðn-
ing og finna því úrræði við hæfi 

sem geta falist í starfsþjálfun eða 
atvinnu, námi eða námstengdum 
úrræðum, áfengis- eða vímuefna-
meðferð eða starfsendurhæf-
ingu. Úrræði standa til boða óháð 
rétti þessara einstaklinga innan 
atvinnuleysistryggingakerfisins 
og er það nýmæli. 

Reynslan sýnir að erfiðleik-
ar á vinnumarkaði snerta fólk 
misjafnlega en bitna hvað harð-
ast á ungu fólki, sérstaklega því 
með stutta skólagöngu að baki 
og litla reynslu á vinnumarkaði. 
Mikilvægur hluti af verkefnum 
atvinnutorganna felst í því að hafa 
uppi á þeim sem standa utan kerf-
isins, þ.e. ungmennum sem hvorki 
eru skráð með fjárhagsaðstoð né 
atvinnuleysisbætur og eru ekki í 
vinnu eða námi.

Ég nefndi í fyrri grein minni 
að atvinnutengd vinnumarkaðs-
úrræði hafi reynst árangursrík. 
Á ársgrundvelli hafa um 63% 
þátttakenda fengið viðvarandi 
starf og horfið af atvinnuleysis-
skrá þremur mánuðum eftir að 

þátttöku lýkur. Af þeim sem taka 
þátt í úrræðum á borð við ýmis 
námskeið eða klúbbastarf er þetta 
hlutfall um 25–30%. Þetta þýðir 
þó ekki að þessi úrræði skili ekki 
góðum árangri. Kannanir meðal 
þátttakenda sýna almennt mjög 
jákvæð viðhorf og það mat að 
úrræðin styrki þá og séu góður 
undirbúningur fyrir atvinnu-
þátttöku síðar meir. Það segir sig 
hins vegar sjálft að bein tengsl 
við atvinnulífið með reynslu-
ráðningum eða starfsþjálfun gefa 
atvinnuleitendum kost á að sanna 
getu sína á vettvangi sem hefur 
reynst mörgum happadrjúgt.

Síðastliðin tvö sumur hafa 
stjórnvöld efnt til átaksverkefnis 
þar sem hátt í 900 námsmenn og 
atvinnuleitendur hafa átt kost á 
sumarstörfum hjá stofnunum rík-
isins og sveitarfélögunum. Ákveð-
ið hefur verið að endurtaka þetta í 
sumar enda reynslan afar góð og 
ánægja gagnkvæm hjá þeim sem 
lagt hafa til störf og þeim sem 
ráðnir hafa verið til starfa. 

Vinnumálastofnun hefur stað-
ið við stjórnvölinn í öllum þeim 
átaksverkefnum sem ráðist hefur 
verið í, jafnframt því að annast 
hefðbundin vinnumarkaðsúrræði 
á vegum stofnunarinnar. Verk-
efnin eru að stærstum hluta fjár-
mögnuð úr Atvinnuleysistrygg-
ingasjóði en ríkið hefur einnig 
lagt fram verulega fjármuni og 
það gera einnig sveitarfélög og 
aðrir atvinnurekendur sem leggja 
til störf og starfstengd úrræði. 
Þessum fjármunum er tvímæla-
laust vel varið þar sem markmið-
ið er að vinna gegn neikvæðum 
áhrifum atvinnuleysis með því 
að gefa fólki kost á að byggja sig 
upp til framtíðar með þátttöku í 
verðugum verkefnum eða námi. 
Ávinningurinn er ótvíræður, ekki 
aðeins fyrir þá sem taka þátt held-
ur samfélagið í heild sinni. 

Atvinnutorg er 
nýtt úrræði fyrir 

fólk á aldrinum 16-25 
ára og voru fjögur slík 
opnuð nýlega í Reykjavík, 
Reykjanesbæ, Hafnarfirði 
og Kópavogi …

Ólafur Ragnar Grímsson 
býður sig nú fram í embætti 

Forseta Íslands eftir sextán ára 
setu. Rætt er um að möguleg mót-
framboð kosti tugi ef ekki hundr-
uð milljóna og séu því ekki á færi 
annarra en þeirra sem njóta 
stuðnings fjársterkra aðila.

Nýverið færði Svanur Krist-
jánsson, prófessor í stjórnmála-
fræði, nokkur rök fyrir því í 
Ríkisútvarpinu að Ólafur Ragn-
ar Grímsson yrði sjálfkjörinn 
fimmta kjörtímabilið. Vógu þar 
þyngst rökin um kostnað en fleiri 
ástæður voru nefndar sem hefðu 
fælingaráhrif á mögulega mót-
frambjóðendur.

„Ísland hrundi undan þunga 
eigin spillingar,“ sagði Svanur og 
benti á að hið pólitíska vald hefði 
lengi verið í höndum hagsmuna-
aðila og því „ekkert almanna-
vald í landinu“. Hann kvað Ólaf 
Ragnar hafa notað 90 milljónir 
króna að núvirði til að ná kjöri 
1996. Hugsanlegur mótfram-
bjóðandi nú þyrfti, ef eitthvað 
væri, hærri fjárhæð vegna for-
skots sitjandi forseta. Að vísu 
gætu útgerðarfyrirtækin látið 
„réttan frambjóðanda“ fá digr-
an sjóð og þá væntanlega þann 
sem væri hlynntur áframhald-
andi „sægreifavaldi á Íslandi“. 
En hann taldi ekki miklar líkur á 
að einhver færi í forsetaframboð 
í boði kvótakónga.

Í aðdraganda forsetakosning-
anna 1996 var ég með framsögu 
í Háskóla Íslands um lögmæti 
þess að peningaöfl réðu úrslitum 
í pólitík. Þar töldu sumir eðlilegt 
að pólitísk framboð væru fjár-
mögnuð af stórfyrirtækjum. Ég 
benti á hættuna sem af því hlytist 
fyrir lýðræðið og vísaði í þekkt 
dómsmál fyrir Hæstarétti Banda-
ríkjanna (Buckley gegn Valeo, 
1976) þar sem tekist var á um það 
hvort fjármögnun framboða væri 
liður í stjórnarskrárvörðu tján-
ingarfrelsi eða ógn við jafnræði 
borgara í lýðræðisríki. Hæsti-
réttur Bandaríkjanna staðfesti 
þá lögmæti laga sem takmörk-

uðu framlög í kosningasjóði en 
taldi þó frambjóðendum heimilt 
að nota eins mikið eigið fé og þeir 
réðu yfir, slíkt væri liður í póli-
tísku tjáningarfrelsi. Þessi nið-
urstaða varð umdeild enda hefur 
rödd peningaaflanna í pólitík leitt 
til þeirra mótmæla nú, sem kenna 
sig við 99 prósentin er berjast 
gegn spillingu, græðgi peninga-
afla og hnignun lýðræðisins.

Í lýðræðinu erum það við, 
almenningur sem ráðum. Völd-
in eiga að koma frá okkur og þau 
ber að nota í okkar þágu. Þetta er 
sá grundvöllur sem öll mannrétt-
indi hvíla á og rætur eiga í stór-
merkum hugmyndum 18. aldar; 
Sjálfstæðisyfirlýsingu Banda-
ríkjanna 1776, Mannréttindayfir-
lýsingu Frakka 1789 – og í kjölfar 
hörmunga síðari heimsstyrjaldar, 
Mannréttindayfirlýsingu Samein-
uðu Þjóðanna 1948. Sérhver ein-
staklingur er jafnborinn til virð-
ingar og réttinda, er eigi verði 

af honum tekin og slíkt er undir-
staða frelsis, réttlætis og friðar í 
heiminum.

Í Mannréttindayfirlýsingunni 
segir að hverjum manni sé heim-
ilt að taka þátt í stjórn lands síns, 
beinlínis eða með því að kjósa til 
þess fulltrúa í frjálsum kosning-
um. Sú fagra draumsýn um betri 
veröld sem þarna birtist hefur 
síðar verið skrumskæld. Ein-
staklingur má sín lítils nú gegn 
ægivaldi fjármagnsins. Nú vaða 
valdhafar víða fram í skjóli pen-
ingaafla; rússneskir oligarkar 
sem urðu auðjöfrar í einkavæð-
ingarferli á rústum kommúnism-
ans standa að baki Pútín. Í Banda-
ríkjunum býður sig enginn fram 
til forseta sem ekki hefur gífur-
lega fjármuni á bak við sig.

 Og hér á Íslandi, eftir eitt 
mesta efnahagshrun allra tíma, 
kyngjum við því að enginn eigi 
erindi í framboð nema að hafa 
tryggt sér öfluga fjárhagslega 
bakhjarla.

Á nýja Íslandi blasir við að for-

setinn muni sitja í tuttugu ár. 
Engu að síður er teflt fram þeim 
rökum að hefðin mæli gegn mót-
framboði við sitjandi forseta. Af 
hverju helgast sú hefð? Það hlýtur 
að vera hefð spillingarinnar því 
lýðræðishefðin gerir kröfu um 
mótframboð, um andstöðu, um 
breytingar.

Í þriðja lagi voru þau rök nefnd 
að fjölmiðlum bæri ekki skylda 
til að kynna frambjóðendur. Það 
er rangt. Fjölmiðlum ber skylda 
til að miðla áfram til almennings 
öllum þeim upplýsingum sem 
almenning varða, eins og Mann-
réttindadómstóll Evrópu hefur 
margítrekað. Fjölmiðill sem ekki 
miðlar slíkum upplýsingum er 
ekki að axla þá ábyrgð sem tján-
ingar- og upplýsingafrelsið gerir 
kröfu um og er fylgifiskur þeirr-
ar verndar sem fjölmiðlar njóta.

Í fjórða lagi var þeirri ástæðu 
teflt fram sem hrella myndi 
mögulegan mótframbjóðanda að 

hann yrði „úthrópaður“ af stuðn-
ingsmönnum forsetans – sem 
Evrópusambandssinni. Þjóðin 
ákveður endanlega hvort Ísland 
verður aðili að Evrópusamband-
inu en ekki sá sem skipar emb-
ætti Forseta Íslands. Þar ræður 
mestu að hæfileikamanneskja 
skipi þann sess, svo að ég vitni í 
stjórnskipunarrit Ólafs Jóhann-
essonar, en hvorki einarður and-
stæðingur né talsmaður Evrópu-
sambandsaðildar. Forseti Íslands 
er þjóðhöfðingi og sameiningar-
tákn þjóðarinnar en ekki fulltrúi 
sérhagsmuna eða sérstaks hóps 
innan hennar. Forsetinn er tals-
maður þjóðarinnar; tákngerv-
ingur hennar, vona hennar og 
styrks.

Óháð því hvað fólki finnst um 
mögulega frambjóðendur eða for-
setaembættið yfir höfuð er aðeins 
einn sigur í stöðunni og það er 
sigur fólksins í landinu en ekki 
peningaafla, sem rústa megin-
reglu lýðræðisins um jöfn tæki-
færi.

Forseti Íslands 
og ægivald fjármagnsins

Öflugur stuðningur 
við atvinnuleitendur

Atvinnumál

Guðbjartur 
Hannesson
velferðarráðherra

Forsetaembættið

Dr. jur. Herdís 
Þorgeirsdóttir
lögmaður

Í lýðræðinu erum það við, almenningur, 
sem ráðum. Völdin eiga að koma frá 
okkur og þau ber að nota í okkar þágu.

FRÓÐLEIKUR Á FIMMTUDÖGUM

Dómar Héraðsdóms Reykjavíkur 
um skattskyldu lána til hluthafa og 

skattskyldu manna heima og heiman
29. mars  |  kl. 8:30  |  Borgartúni 27

Skráning og nánari upplýsingar á kpmg.is



arionbanki.is  –  444 7000

  Fermingargjöf 
Arion banka
Þegar stórum áfanga er náð er mikilvægt að huga að framtíðinni. 
Arion banki  leggur til 5.000 kr. mótframlag ef 30.000 kr. eða meira 
eru lagðar inn á Framtíðarreikning. Framtíðarreikningur  gefur hæstu vexti 
almennra verðtryggðra sparnaðarreikninga bankans og er því áhugaverð 
leið fyrir ungt fólk sem vill byrja að undirbúa framtíðina.

Láttu gjöfina taka vaxtarkipp hjá okkur.
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Tilefni þessa greinarkorns er 
vaxandi fjöldi dæma um ein-

elti og vanlíðan á vinnustöðum 
sem tengist þeim þrengingum 
sem fylgt hafa í kjölfar banka-
hrunsins. Það á bæði við á mark-
aði og í stofnunum menntakerfis, 
heilbrigðis- og félagsþjónustu. Á 
málþingum, í faglegri umræðu 
og meðal faghandleiðara ber 
þessi fyrirbæri æ tíðar á góma. 
Er það ótrúlegt en satt, að á virt-
um menningar- og menntastofn-
unum, sem jafnvel fást sjálfar 
við þessi mál í kennslu og rann-
sóknum, birtist eineltisfyrirbærið 
í sinni skelfilegustu mynd, þannig 
að þeim sem hlustar á þá reynslu 
er ofboðið. Það er þörf á opinni 
samfélagsumræðu – innan og utan 
stofnana – um þetta mál. 

Stofnunarbragur snýst u
m menningu
Á hverjum vinnustað mótast 
„heimilisandi“ eða samskipta-
bragur hvað varðar háttvísi og 
tjáskiptaleiðir og aðhald um 
virðingu og mörk. Hann þró-
ast út frá stjórnunarstíl, mark-
miðum og starfsháttum viðkom-
andi stofnunar. Þessu til viðbótar 
koma áhrif einstakra persóna, 
styrkleikar þeirra og veikleik-
ar. Á vinnustöðum þar sem gerð-
ar eru miklar kröfur um afköst 
og frammistöðu, og samkeppni 
gætir um viðurkenningu og sess, 

er meiri hætta á þróun neikvæðra 
samskiptafyrirbæra. Þar getur 
m.a. óheft frelsi í orðum og hegð-
un eins manns sært og vegið að 
persónuhelgi og mannlegri reisn 
annars. 

Við ákveðnar aðstæður, t.d. 
þegar þrengir að í rekstri fyrir-
tækja á markaði, fleiri bítast um 
„brauðin“ (stöður) eða framlög 
minnka til opinberrar velferðar-
þjónustu (mennta-, menningar-, 
réttar-, heilbrigðis- og félags-
kerfa) er oft öryggi og vellíðan 
starfsfólks ógnað. Séu yfirmenn 
og stjórnendur ekki vakandi fyrir 
þessu með viðeigandi viðbrögðum 

er hættan sú að óöryggið brjót-
ist út í samstarfsmannahópnum, 
milli laga og í innsta hring. Þetta 
er menningartengt kerfisfyrir-
bæri.

Ábyrgð stjórnenda 
og samstarfsfólks
Á sumum vinnustöðum stendur 
starfsfólki til boða hópfræðsla 
eða endurmenntun í tengslum við 
starfið og aðgangur er að trúnað-
arlækni eða félagsráðgjafa sem 
veitir aðstoð þegar starfsmaður 
glímir við samskiptavanda og 
vanlíðan eða veikindafjarveru af 
svipuðum sökum. Stundum teng-
ist það alfarið vinnuaðstæðum, 
starfssjálfinu, en stundum jafn-
framt persónulegum aðstæðum 

í einkalífi, einkasjálfinu. Þetta 
tvennt er oftast nátengt.  Á vinnu-
stöðum þar sem ekki er vettvang-
ur fyrir opna umræðu og einlæg 
samtöl (e. open dialogue) burðast 
starfsmenn einir með vanlíð-
an sína og átta sig jafnvel ekki 
á hvar skórinn kreppir. Það er í 
þessu samhengi sem hættumerk-
in koma fram. Ákveðnir atburðir 
eða breytingar á vinnustaðnum 
af fjölbreytilegum - og stundum 
ólíklegasta – toga geta jafnvel á 
ófyrirsjáanlegan hátt orðið til 
þess að einstaklingar sæti niður-
lægingu, neikvæðu umtali og séu 
sniðgengnir eða verði fyrir pers-

ónulegri auðmýkingu, einelti eða 
áreitni af öðru tagi. Þegar ein-
staklingur verður fyrir slíku 
vekur það ugg í hópnum og það 
smitar út frá sér bæði í starfs-
anda, einbeitingu og afköstum. 

Til þess að koma í veg fyrir 
slíka þróun þurfa yfirmenn 
vinnustaða að halda vöku sinni. 
Hægt er að koma á laggirnar 
áætlun um starfsmannastefnu 
eða skapa vettvang fyrir mót-
andi umræðuferli um aðstæður á 
vinnustað. Slík stefna tekur m.a. 
til vellíðunar starfsmanns og fjöl-
skyldustefnu sem tekur mið af því 
að starfsmaðurinn á sitt líf utan 
starfsins og hefur þar skuldbind-
ingar sem stundum getur þurft 
að taka tillit til í vinnunni, og hún 

gerir ráð fyrir stuðningskerfi til 
að styrkja liðsanda og uppbyggi-
legan stofnunarbrag.

Áhrif gagnrýninnar umræðu – 
hugmyndafræði sem eflir þor 
Í vinnustaðaeflingu er hand-
leiðsla eða þróunarstarf oft byggt 
á kenningum um félagslega sam-
smíð (e. social constructionalism) 
sem hefur það að markmiði að 
pæla í, þróa og miðla hugmynd-
um og starfsháttum sem efla upp-
byggileg og samstarfsstyrkjandi 
samskiptaferli í mannlegu lífi og 
starfi, sbr. bandaríska verkefnið 
Conversation Project (www.jonat-
hanrattner.com/index.php?/sel-
ected-works). Hér koma ákveðin 
hugtök til skjalanna sem snerta 
samskiptasiðfræði, þ.e. lykilhug-
tök út frá þríeykinu skynsemi, 
þekking, mannleg reisn (sbr. 
www.taosinstitute.net). Þau tengj-
ast siðfræðilegum skuldbinding-
um í siðrænum samskiptum um 
félagslega samábyrgð, samræðu-
skuldbindingu, samábyrgð gagn-
vart viðeigandi stöðutöku fólks 
ásamt umræðu um gildi og ítök 
vinnustaðahópsins og kvöðinni 
að standa sjálfur að samskiptum 
sem ábyrgur fulltrúi uppbyggi-
legra samskipta.

Lokaorð 
Óskandi er að stjórnendur og yfir-
menn stofnana beri gæfu til að 
bregðast við og taka á óheppileg-
um ferlum á vinnustað sem valda 
einstaklingum sársauka og nið-
urlægingu. Að skapa farveg fyrir 
opna umræðu er leið til árangurs-
ríkra og uppbyggilegra tjáskipta 
í öllum mannlegum samskipta-
kerfum. Kraftefling fólks mótast 
innan frá.

Einelti er kerfisfyrirbæri
Samfélagsmál

Sigrún Júlíusdóttir
prófessor við 
Félagsráðgjafardeild 
Háskóla Íslands 

Óskandi er að stjórnendur og yfirmenn 
stofnana beri gæfu til að bregðast við og 
taka á óheppilegum ferlum á vinnustað 

sem valda einstaklingum sársauka og niðurlægingu.

AF NETINU

Höft: 3 mánuðir eða 20 
ár, spurning um vilja
Gjaldeyrishöft verða ekki lögð 
af nema í landinu sitji ríkisstjórn 
með traustan meirihluta og skýra 
stefnu. Ríkisstjórn myndi tilkynna 
með 6 til 12 mánaða fyrirvara að 
höftum yrði aflétt. Almenningur og 
fyrirtæki fengju ráðrúm til að flýta 
eða fresta útgjöldum sem háð eru 
gjaldeyri, t.d. bifreiðakaupum.
Krónan myndi falla um 20 til 
60 prósent þegar höftunum 
væri aflétt og jafna sig á 5 til 15 
prósenta lægra gengi en núna. 
Ferlið tæki nokkrar vikur.
Það er ekkert mál að losa um 
gjaldeyrishöftin – aðeins spurning 
um pólitískan vilja.
http://pallvil.blog.is
Páll Vilhjálmsson

Það verða engin óhöpp
Nú sýnist manni að 90 megavatta 
virkjun í Bjarnarflagi muni fljúga 
í gegn á Alþingi. 3ja megavatta 
virkjun er þegar farin að valda 
umhverfisspjöllum, menga Grjóta-
gjá og senda mengað affallsvatn í 
átt að Mývatni, sem er aðeins fjóra 
kílómetra í burtu og landi hallar 
þar að auki að því. 
Samt verður ótrautt stefnt að því 
að þrítugfalda virkjunina og setja 
þann eina varnagla, að svæðið 
verði vaktað eftir að hún hafi 
risið og búið að binda samninga 
um orkusöluna til minnst 40 ára, 
helst 130 eins og upphaflega hjá 
Magma Energy.  
Það verða engin óhöpp. Engin 
ástæða til að hafa neinar áhyggjur. 
Grípa allar gæsirnar þegar færi 
gefst! Skjóta helvítin! 
http://omarragnarsson.blog.is
Ómar Ragnarsson
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Tíðni fóstureyðinga í hópi 
stúlkna 15-19 ára var hæst 

hér á landi árið 2000 miðað við 
önnur norræn ríki en verulega 
hefur dregið úr þeim á síðustu 
árum. Árið 2000 var tíðni fæddra 
barna 15-19 ára íslenskra stúlkna 
mun hærri en hjá öðrum norræn-
um þjóðum en bilið hefur minnk-
að töluvert. Þrátt fyrir það er 
tíðni fæddra barna ennþá hæst 
hérlendis. Lægst var tíðnin árið 
2004 þegar 134 börn fæddust, en 
hæst árið 2000 þegar 244 börn 
fæddust. Á árinu 2010 fæddust 
149 börn 14-19 ára mæðra en það 
eru um 3% af heildarfjölda fæð-
inga það ár.

Þrátt fyrir að dregið hafi veru-
lega úr fóstureyðingum í hópi 
15-19 ára stúlkna hérlendis á und-
anförnum árum þarf að hafa í 
huga að ennþá fer stór hópur þessa 
aldurshóps í fóstureyðingu árlega. 
Samkvæmt tölum landlæknis 
hefur að meðaltali um 191 stúlka 
á ári undir 19 ára aldri farið í 
fóstureyðingu hér á landi undan-
farin 10 ár, þ.e.a.s. að á hverju ein-
asta ári hafa að meðaltali um 350 
ungar stúlkur undir 19 ára aldri 
þurft að taka þessa þungu ákvörð-
un að annað hvort láta eyða fóstri 
eða fæða barn með því hugarangri 
sem slíkri ákvörðun fylgir.

Áhyggjur af fjölda þungana og 
fóstureyðinga unglingsstúlkna
Með nýju frumvarpi velferðarráð-

herra er verið að bregðast við til-
mælum frá Sameinuðu þjóðunum, 
nánar tiltekið barnaréttarnefnd 
þeirrar stofnunar. Þar hafa menn 
haft áhyggjur af fjölda þungana og 
fóstureyðinga ungra stúlkna hér 
á landi. Í skýrslu nefndarinnar 
er bent á að mögulegar ástæður 
fyrir þessum háu tölum séu ein-
mitt lélegt aðgengi að getnaðar-
vörnum á Íslandi. Einnig hefur 
skortur á þekkingu um kynheil-
brigði hjá ungu fólki verið nefnd-
ur sem möguleg ástæða sem og 
skortur á ráðgjafaþjónustu. Þegar 
kannaður hefur verið hugur ungs 
fólks kemur fram að það vill geta 
leitað á sérhæfða móttöku fyrir 

ungt fólk, móttöku sem einblín-
ir á fræðslu og ráðgjöf, m.a. um 
getnaðarvarnir. Langflestir sem 
skrifa um þessi mál, bæði erlend-
is og hérlendis, eru sammála um 
að gott aðgengi að getnaðarvörn-
um sé eitt af því sem skiptir höf-
uðmáli í að fækka unglingsþung-
unum.

Bágborin þjónusta við unglinga
Í dag bjóða aðeins tvær heilsu-
gæslur á Íslandi upp á unglinga-
móttökur, á Selfossi og á Akureyri. 
Markmið þeirra er meðal annars 
að draga úr ótímabærum þung-
unum ungra stúlkna með fræðslu 
og gera aðgengi að getnaðarvörn-

um greiðara. Mikilvægt er að líta 
til þeirra landa sem standa hvað 
best að þessum málaflokki, þar 
er aðgengi að getnaðarvörnum 
gott og mikil áhersla lögð á kyn-
fræðslu.

Í stað þess að fækka unglinga-
móttökum, eins og gert hefur 
verið, þarf að efla þær og eins að 
efla kynheilbrigðisþjónustu við 
unglinga í heild sinni. Kynheil-
brigðisþjónustan þarf að miða við 
þarfir þessa aldurshóps. Við, sem 
samfélag, verðum að leitast við 
að standa saman um að styðja við 
og fræða unglingana um hversu 
mikil ábyrgð því fylgir að stunda 
kynlíf. Við eigum að vera tilbúin 

að ræða við unglinga á heiðvirðan 
hátt um kynlíf hvort sem við erum 
í hlutverki foreldra, kennara eða 
heilbrigðisstarfsmanna sem vinna 
með unglingum. Því er brýn nauð-
syn að bæta þjónustu við þennan 
hóp og eðlilegt væri að sem flestar 
heilsugæslustöðvar á landinu byðu 
upp á unglingamóttöku.

Ljósmæður og hjúkrunarfræð-
ingar eru faghópar sem hafa 
mikla reynslu og þekkingu á sviði 
kynheilbrigðisþjónustu. Ábyrgð 
þeirra er að veita bestu mögulegu 
heilbrigðisþjónustu sem völ er á. 
Eflum kynheilbrigðisþjónustu við 
unglinga okkar. Þeir eiga það svo 
sannarlega skilið.

Mamma ég er ólétt!

Nú geisa sem oft áður ýmis mold-
viðri um hið pólitíska landslag 

og fer slíkt fram hjá fáum. Hætt 
er við að þegar mökkurinn er sem 
mestur sjáist lítið úr augum og 
menn láti þá mikilvæg kennileiti 
fram hjá sér fara. Eitt það mikil-
vægasta sem stjórnmál snúast um 
er setning laga, sem við gildistöku 
verða hinn eiginlegi grunnur sem 
samfélag okkar byggir á. Ein slík 
lög eru nú um stundir í undirbún-
ingi og gætu farið fram hjá þeim 
sem ekki vita – en vildu vita. Lög 
um dýravelferð.

Ný lög um málefni dýra hafa lengi 
verið í smíðum og hefur mikið verið 
til þeirra vandað. Lokadrög laganna 
fóru inn í ráðuneyti í maí á síðasta 
ári og eru nú komin þaðan inn á borð 
stjórnarflokkanna, en fara síðan í 
nefnd, væntanlega umhverfisnefnd, 
áður en þau koma formlega á borð 
Alþingis. Drögin sem fóru inn í 
ráðuneytið taka til margra þátta 
um velferð dýra sem ekki er víst 
að hagsmunaaðilar sætti sig að öllu 
leyti við, enda gæti þar verið þrengt 
að beinum hagnaði þeirra og gerð 
krafa til vandaðri umsýslu um með-
ferð dýranna en nú er. Í vinnu við 
lög sem þessi eru drög iðulega send 
til umsagnar og frekari úrvinnslu 
þeirra sem hagsmuna hafa að gæta í 
þeim málaflokki sem við á. Þótt það 
virðist ef til vill sérstakt að að tala 
um dýr sem beina hagsmunaaðila, í 
hvaða samhengi sem er, þá blasir þó 

við að í þessu máli eru dýrin einmitt 
beinir hagsmunaaðilar. Dýr hafa 
auðvitað ekki rödd til að koma fram 
með sín málefni; ekki nema í gegn-
um okkur, menn og konur sem láta 
sig aðbúnað og málefni dýra varða. 

Velbú eru íslensk félagasamtök 
um velferð búfjár. Við teljum mik-
ilvægt að vernda hinn hefðbundna 
íslenska fjölskyldubúskap, þar sem, 
þegar forsendur eru eðlilegar, er 
almennt farið vel með dýr - og við 
viljum sporna af krafti gegn því 
sem nú er kallað verksmiðjufram-
leiðsla, þar sem hagsmunir dýr-
anna eru iðulega fyrir borð bornir. 
Það síðarnefnda er nokkuð vel falið 
fyrir almenningi og margir gera 
því miður ekki greinarmun á þessu 
tvennu, hefðbundnum búskap og 
verksmiðjuframleiðslu dýra. 

Við biðjum þá sem ekki er sama 
um hag dýranna um að fylgjast með 
þessum lögum og kynna sér drög-
in að þeim. Drögin má finna (eftir 
nokkra leit) inni á vef landbúnað-
arráðuneytisins, en einnig sendum 
við í Velbú þau til þeirra sem þess 
óska. Sérstaklega er mikilvægt að 
skima þann mun sem er á drögunum 
og þeim lögum sem lögð verða fyrir 
Alþingi. Hér þarf að hafa hagsmuni 
dýranna í huga. Með því að taka þátt 
í samtali samfélagsins um þessi mál 
er hægt að færa þau til betri vegar 
og verður hver að hafa trú á að hans 
framlag skipti máli. Sérhver Íslend-
ingur sem sendir kurteisa fyrir-
spurn um þessi mál til ráðuneytis, 
nefndar, alþingismanna eða lætur á 
annan hátt í sér heyra á málefnaleg-
an máta, leggur þannig á vogarskál-
arnar þá vigt sem að lokum verður 
nógu þung til að skipta máli. Van-
metum það ekki. Verum til staðar 
fyrir dýrin. 

Velviljaðir dýrum, 
vinsamlega athugiðSamfélagsmál

Esther Ósk 
Ármannsdóttir
formaður 
Ljósmæðrafélagsins

Dýravernd

Hallgerður 
Hauksdóttir
stjórnarmaður í Velbú, 
félagasamtökum um 
velferð búdýra

Í stað þess að fækka unglingamót-
tökum, eins og gert hefur verið, þarf að 
efla þær og eins að efla kynheilbrigðis-

þjónustu við unglinga í heild sinni. Kynheilbrigðis-
þjónustan þarf að miða við þarfir þessa aldurshóps.
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TILBOÐ 16.990 KR.  
HIGH PEAK NEVADA
Þriggja manna tjald með fortjaldi. 
Vatnsheldni: 2.000 mm. 
Þyngd: 3.980 g.
Verð áður: 19.990 kr.

TILBOÐ 14.990 KR. 
TNF ALEUTIAN
Hentugur til notkunar sumar, vor 
og haust.
Þyngd 1.545 g.
Þolmörk -5°C.
Verð áður: 19.990 kr.

ÚRVAL FERMINGARGJAFA Á FRÁBÆRU VERÐI

TILBOÐ 18.990 KR.  
HIGH PEAK TRANGO 65
Vandaður og traustur bakpoki 
með góðu burðarkerfi.
Þyngd: 1.850 g.
Verð áður: 23.990 kr.

TILBOÐ 29.990 KR.  
HIGH PEAK VIPER 1400
Vandaður léttur dúnsvefnpoki.
Þolmörk: -6°C.
Þyngd: 1.275 g.
Þriggja árstíða.
Verð áður: 39.990 kr.

NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.IS
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ALMOND DREAM
MÖNDLUMJÓLK

MEÐ KALKI

RICE DREAM
RÍSMJÓLK
MEÐ KALKI

298
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BÓNUS FERSKT SPÍNAT



179

FERSKUR APPELSÍNUSAFI
BÓNUS FLORIDA

1 LÍTRI

398

500 GRÖMM
BÓNUS KAFFI

BÓNUS ÍS 2 LTR.
SÚKKULAÐI - VANILLA

JARÐARBERJA

359 KR.

BÓNUS 
KJÚKLINGAMOLAR
1 KG - FULLELDAÐIR - BARA AÐ HITA
4000 POKAR Á ÞESSU VERÐI

998
7
8

9
4

5

6
4

1

3

8

7
2

7
9

5

6

6
4

5
1

9

6

5

8
7

5

8
4

9
1

60



24. mars 2012  LAUGARDAGUR24

Svo er líka 
smá nekt í 
verkinu og 
tveir þýskir 
fjárhundar, 
en hundur-
inn úr 
Galdrakarl-
inum í Oz 
fékk ekki 
hlutverk. 
Okkur hefði 
þótt það of 
skrýtið að 
nasistafor-
inginn væri 
með sama 
hund og 
Dóra.

F
yrsta skiptið sem ég kom 
fram opinberlega sem 
skemmtikraftur var í 
MH. Sjálfur var ég í MS 
en Óli frændi minn var 
í skemmtinefnd MH og 

hafði heyrt mig spila nokkur frum-
samin, einlæg og dálítið bjánaleg lög 
í fjölskylduboði. Hann vildi fá mig og 
Sigurjón bróður minn til að skemmta 
í busavígslu skólans og við samþykkt-
um það, en þegar við komum á stað-
inn var ókyrrð og ólæti í salnum og 
hvorki staður né stund fyrir tónleika. 
Páll Óskar, sem var í kjól, kynnti okkur 
á svið sem frændur hans Óla. Það var 
verið að níðast á busunum, þetta var 
ömurlegt og enginn að hlusta, nema 
nokkrir á fremsta bekk sem púuðu á 
okkur. Þeirra á meðal var Benedikt 
Erlingsson,“ rifjar Halldór Gylfason 
upp sín fyrstu kynni af manninum sem 
leikstýrir honum þessa dagana í verk-
inu Hótel Volkswagen eftir Jón Gnarr, 
sem verður frumsýnt í Borgarleikhús-
inu í kvöld. Halldór tekur þó fram að 
hann erfi þetta atvik ekki við Bene-
dikt, þótt vissulega hafi honum sárn-
að á sínum tíma.

Halldór, sem síðan hefur gert það 
gott sem meðlimur í hljómsveitinni 
Geirfuglunum, hefur raunar verið með 
annan fótinn í tónlist frá gagnfræða-
skólaaldri og byrjaði snemma að semja 
lög.

„Meðal þeirra fyrstu var lag sem 
ég samdi um Dallas-þættina þegar 
ég var nítján ára. Ég var svakalegur 
Dallas-nörd og er enn þeirrar skoð-
unar að ekkert sjónvarpsefni komist 
með tærnar þar sem Ewing-fjölskyldan 
hefur hælana. Ég hef séð alla þættina, 
frá upphafi til enda, og í þeim er hrein 
og tær persónusköpun, oft og tíðum 
afbragðsgóður leikur og ef rýnt er í þá 
er um að ræða djúpt og flott stöff í lík-
ingu við gríska harmleiki eða Shake-
speare. Ég ræddi þættina í þaula við 
vini mína og fjölskyldu á sínum tíma 
og samdi þetta lag þar sem segir meðal 
annars: „JR á skjáinn, ég á ekki leng-
ur neitt hobbí. Ég hræðist ei mann-
inn með ljáinn og hugur minn bein-
ist að Bobby“. Þegar eitthvað hefur 
svona djúpstæð áhrif á mann verður 
kveðskapurinn sannur,“ segir hann og 
bætir við að hann hafi verið beðinn 
um að taka Dallas-lagið í partíi fyrir 
nokkrum árum og það hafi staðist tím-
ans tönn.

Leikur aðalsborinn aumingja
Hótel Volkswagen er afrakstur starfs 
Jóns Gnarr sem hússkálds Borgar-
leikhússins árið 2010, en verkið er að 
hluta byggt á samnefndu útvarpsleik-
riti sem frumflutt var í útvarpsþátt-
unum Heimsendi sem borgarstjórinn 
núverandi og Sigurjón Kjartansson 
sáu um á Rás 2 fyrir nærri tveimur 
áratugum. 

Hlustaðir þú á útvarpsleikritið á 
sínum tíma?

„Já, ég man mjög vel eftir þáttunum 
þeirra Jóns og Sigurjóns á Rás 2 og 
fannst þeir rosalega skemmtilegir. Þá 
var ég í leiklistarskólanum og ég man 
að mér þótti grínið þeirra svo nýtt, 
ferskt og spennandi að mig dreymdi 
um að fá að spreyta mig á einhverju 
sem þeir félagarnir kæmu nálægt í 
framtíðinni. Ég leik Adrian Higgins, 
breskan séntilmann og aristókrat sem 
klæðist fínum fötum og borðar fínan 
mat, hreyfir sig lítið og vinnur ekk-
ert. Í rauninni er hann aðalsborinn 
aumingi. Adrian er giftur Paul Jenk-
ins, en hann er karlmaður sem þykist 
vera kona og allir samþykkja það og 
leiða hjá sér. Adrian og Paul eru sífellt 
að reyna að eignast barn, sem gengur 
illa. Það er hluti af sjálfsblekkingunni 
sem er allsráðandi á Hótel Volkswa-
gen. Svenni, sá sem rekur hótelið, 
upplifir sig sem ægilegt gáfumenni 
og djúpþenkjandi gúrú en hefur alla 
sína grunnu þekkingu úr blaðafyrir-
sögnum. Þetta er bilað fólk sem reynir 
að viðhalda ríkjandi ástandi. Sá eini 
sem engu lýgur og er heill í sínu er 
nasistaforinginn.“

Er þetta súrrealískt verk? Ádeila 
jafnvel? 

„Það er undiralda í verkinu. Það 
fjallar um sjálfsblekkinguna sem er 
alls staðar og gegnir því hlutverki að 
halda öllum góðum. Ég veit ekki hvort 
það er súrrealískt en það er skrýtið 
og ótrúlega sniðugt og fyndið. Það 
er tæpt á geðveiki, samkynhneigð, 
subbuskap og ýmsu fleira skemmti-
legu. Svo er líka smá nekt í verkinu 
og tveir þýskir fjárhundar, en hund-
urinn úr Galdrakarlinum í Oz fékk 
ekki hlutverk. Okkur hefði þótt það of 
skrýtið að nasistaforinginn væri með 
sama hund og Dóra.“

En hvar er Hótel Volkswagen? 
„Tja, hvar er Hálsaskógur? Hvar eru 
Kardemommubærinn og Hvergiland? 
Þetta er ævintýraland. Kannski vilja 

KÖTTARI Halldór Gylfason hefur um ævina meðal annars ætlað sér að verða íþróttamaður og tollvörður, en á að baki farsælan feril sem leikari og tónlistarmaður. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

einhverjir meina að Hótel Volkswagen 
sé Ísland.“

Ætlaði að verða tollvörður
Halldór, sem er fæddur árið 1970, 
útskrifaðist úr Leiklistarskólanum árið 
1997 og hefur verið fastráðinn leik-
ari í Borgarleikhúsinu frá 1998, auk 
þess að koma fram í fjölda sjónvarps-
þátta og kvikmynda. Lengi framan af 
ævinni stefndi hann á frama í íþrótt-
um, æfði meðal annars fótbolta, hand-
bolta, hestaíþróttir og sund með ágæt-
is árangri að eigin sögn, en hætti öllu 
slíku stússi um átján ára aldurinn.

Hvernig breyttust áherslurnar?
„Ég fékk bakteríuna og vildi komast 

á svið. Ég rétt komst inn í Leiklistar-
skólann í annarri tilraun vegna þess 
að einn strákur, Selfyssingur um þrí-
tugt, hætti við. Í millitíðinni vann ég á 
geðdeildum og velti fyrir mér að fara 
til útlanda að læra leiklist, en það var 
dýrt og ég var lélegur í ensku. Á tíma-
bili var ég að hugsa um að gerast toll-
vörður. Hugsaði með mér að það væri 
þægilegt djobb og gott að geta stungið á 
sig einni og einni bokku og skinkubréfi. 
En ef ég hefði gerst tollari hefði ég ekki 
verið svo heppinn að fá að takast á við 
öll þessi stórskemmtilegu verkefni sem 
ég hef unnið að.“

Árin í Borgarleikhúsinu eru orðin 
fjórtán talsins. Þú kannt vel við þig þar?

„Já, alveg frábærlega. Ég hef verið 
mjög heppinn með verkefni, því þau 
hafa verið virkilega fjölbreytt. Ég er 
mikill liðsheildar-leikari. Mitt mark-
mið er ávallt að búa til góða sýningu 
með góðum hópi, frekar en að moka 
undir einhvern einn sem er aðal, gerir 
allt og fær allt hrósið. Ég er meira fyrir 
hópvinnuna og gildir þá einu hvaða 
hlutverki ég gegni í þeim hópi. Þetta 
er bara eins og með þýska landsliðið 
í knattspyrnu. Þeir eru svo agaðir og 
massífir og þar er alvöru liðsheild á 
ferðinni. Þeir eiga kannski fáar stjörn-
ur en eru samt ótrúlega góðir vegna 
þess að liðsheildin virkar. Það er upp-
skriftin að góðum árangri. Berum 
Þjóðverjana svo saman við Englend-
inga, þar sem allt snýst um eina eða 
tvær stjörnur og svo geta þeir aldrei 
neitt.“

Gerirðu þá ráð fyrir að fylgjast vel 
með EM í knattspyrnu í sumar? 

„Já, að sjálfsögðu og ég styð Þjóð-
verja til góðra verka. Annars er ég ein-
mitt að byrja að huga að sumrinu þessa 

dagana og geri ráð fyrir að veiða dálítið 
og fara með Höllu Skúladóttur konunni 
minni og börnunum Gylfa og Lovísu til 
útlanda. Til Spánar, jafnvel.“

Köttarar komnir með bumbur
Talandi um fótbolta. Þú ert uppalinn í 
Þróttarahverfinu og harður stuðnings-
maður liðsins. Fyrir um tíu til fimm-
tán árum vöktu Köttarar, stuðnings-
mannahópur félagsins, mikla athygli 
fyrir skemmtilega og fjöruga umgjörð 
um leiki liðsins þar sem þú varst áber-
andi. Minna hefur borið á slíku hin síð-
ari ár. Hvað veldur?

„Þetta var rosalega skemmtilegt 
þarna í kringum 1997, en Köttararnir 
sem stóðu mest í þessu þá eru hreinlega 
orðnir gamlir og komnir með fjölskyld-
ur og bumbur. Þá er erfiðara að rífa 
upp stemningu á fótboltavelli og manni 
finnst eiginlega að slíkt eigi að vera í 
höndum yngri manna. Það hefur ekki 
tekist nægilega vel að færa keflið niður 
á við, þótt stemningin í Þrótti hafi á 
köflum verið góð síðustu ár. Verkefnið 
var alltaf að Þróttarar væru ekki endi-
lega bestir en að við værum flottastir 
og skemmtilegastir, og við þurfum að 
endurnýja þessa hugsun innan félags-
ins. Sjálfur mæti ég enn þá á alla leiki 
sem ég get.“

Hverjar eru væntingarnar fyrir sum-
arið í 1. deildinni? 

„Við erum með ungt og sprækt lið 
núna og ég held að félagið sé að fara 
skynsama leið með að reyna að halda í 
stráka sem eru uppaldir í liðinu. Fram-
tíðin ætti því að bera björt, en það velt-
ur mikið á því hvort hægt sé að gera 
þessum ungu og efnilegu strákum 
grein fyrir því að árangur liðsins sé í 
þeirra höndum, að þeir hafi möguleika 
á að búa sjálfir til eitthvað nýtt og stórt 
með því að halda hópnum saman í stað 
þess að tveir eða þrír hverfi alltaf á 
braut til annarra liða þar sem braut-
in hefur verið rudd fyrir þá. Það er 
hrikalegt að sjá átján eða nítján ára 
efnilega stráka fara til stærri liða til 
þess eins að sitja á bekknum. Að sjá 
svona frægðarfangara fara til þess-
ara siðblindu hákarla, KR, FH og Vals, 
sem nenna ekki sjálfir að ala upp góða 
yngri flokka heldur leggja alla áherslu 
á að borga einhverjum útbrunnum leik-
mönnum svimandi upphæðir og sækja 
svo unga og efnilega stráka í önnur lið. 
Þessi félög láta aðra vinna skítverkin 
fyrir sig. Ég fyrirlít KR, FH og Val!“

Þjóðverjar eru 
til fyrirmyndar
Halldór Gylfason fer með hlutverk breska séntilmannsins Adrian 
Higgins í Hótel Volkswagen, nýju verki eftir Jón Gnarr sem frum-
sýnt er í Borgarleikhúsinu í kvöld. Hann sagði Kjartani Guðmunds-
syni frá sjálfsblekkingu, skinkubréfum og sumarfrísplani.
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SPARKLING Lime/multi/gul/nouveau. 100% pólýester. 
140x200 cm. 29.900,- NÚ 19.900,-  170x240 cm. 44.900,- NÚ 29.900,-

MONACO SPEGILL
Svartur/silfurl. 95x95 cm. 17.995,-
Svartur/silfurl. 50x80 cm. 9.995,-
Svartur. 50x120 cm. 14.995,-
Svartur/silfurl. 65x170 cm. 19.995,-

ILVA Hreindýramyndir. 
Flokkur 3. 23,5x27,5 cm. 3.995,- Flokkur 4. 33x43 cm. 4.995,- 
Flokkur 11. 42,5x53 cm. 7.995,- 

GAUDY GLOBE 
Loftljós. Ø36 cm. 8.995,-
Einnig til í fjólublátt og glært.

UNPLUG
Lyklakippa m/innstungu. 2.495,-
Einnig til í bleik/svört eða hvít.

CHAMBRAY
Rúmföt, navy blá. 140x200/60x63 cm.  
100% bómull. 8.995,-

DICE
Skemill. Textílleður. 43x43x38 cm 
7.900,- Til í fleiri litum.

REINDEER HEAD  Hreindýrshöfuð. 
H30 cm. 3.995,- NÚ 2.995,-

GABEL  Hægindastóll. Svart 
textilleður. H69 cm. 27.900,-

FOUR
Vegghillur 4 stk. í pk. S:35x17x26 cm 
M:45x22x30 cm L:53x27x34 cm 
XL:61x32x38 cm 24.900,- 
Einnig til svartar og hvítar

TREE Fatastandur. 
H174 cm. 9.900,- 

GLOBE Hnöttur. Ø30 cm. Svartur/
silfurlita. 19.995,-  Einnig til hvítur/
silfurlita og Ø20 cm 9.995,-

24SEVEN 
Grjónapúði. 135x160 cm. 
100% pólýester. 19.900,- 
Einnig til í fl eiri litum.

+ + =

BELLO Skrifborðsstóll. 
16.900,- NÚ 11.500,-

RETRO Borðlampi 
5.995,- NÚ 3.995,- Ýmsir litir.

NÚ 29.995,-
ÁÐUR 42.795.- 
SPARAÐU 12.800,-

ARBUS Skrifborð m/4 skúffum. 110x60x76,4 cm. 
Hvitt melamín. 19.900,- NÚ 14.500,-

CANVAS PRINT 
Svartur grunnur. 80x130 cm. 19.900,- NÚ 14.900,- 
100x160 cm. 29.900,- NÚ 21.900,- 125x200 cm. 39.900,- NÚ 29.900,-
Hvítur grunnur. 80x130 cm. 19.900,- NÚ 14.900,-  100x160 cm. 29.900,- NÚ 21.900,-

OSLO 
Ábreiða. 100% ull. 130x200 cm. 
6.995,- Einnig til i fleiri litum. 

5% af allri 
mottusölu rennur 
til krabbameins-
félagsins

tilboð

tilboð

tilboð

tilboð
einfaldlega betri  kostur

sendum um allt landBjóðum uppá 
vaxtalaust lán 

til 6 mánaða

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

Tilboð gilda 24. og  25. mars
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kýrsla þingmannanefndar 
undir forystu Atla Gísla-
sonar, þáverandi þing-
manns Vinstri grænna, 
sem fjallaði um skýrslu 
rannsóknarnefndar 

Alþingis, markaði nokkur tímamót.
Þar má segja að þingheimur í heild 

sinni hafi opinberlega gengist við 
því í fyrsta sinn að margt hafi verið 
gagnrýnivert í störfum þings, ríkis-
stjórnar og opinberra eftirlitsstofn-
ana. Var enda þingsályktunartil-
laga varðandi efni skýrslunnar og 
leiðir til úrbóta samþykkt einróma á 
þingi með atkvæðum allra 63ja þing-
manna.

Í ræðu sinni þegar hann mælti 
fyrir málinu á þingi hinn 13. sept-
ember 2010 sagði Atli meðal annars: 
„[S]tóra niðurstaðan er þessi: Við 
föllumst á niðurstöður skýrslu rann-
sóknarnefndarinnar í meginatriðum 
og þær eru í meginatriðum lagðar til 
grundvallar.“

Skýrsla þingmannanefndarinnar 
var yfirgripsmikil og komu þar fram 
umbótatillögur í tugum liða. Þær 
lutu að fjármálafyrirtækjum, eftir-
litsstofnunum, stjórnsýslu, siðferði 
og samfélagi og loks Alþingi. Álykt-
un þingsins í endanlegri 
mynd kvað hins vegar á 
um endurskoðun löggjaf-
ar eða undirbúning nýrra 
laga í tólf liðum auk þess 
sem ráðist skyldi í þrjár 
rannsóknir eða úttektir.

Skýr tímarammi
Þessari umbótaáætlun 
var svo gefinn skýr tíma-
rammi. Atli sagði það ein-
mitt vera eitt mesta afrek 
skýrslunnar að setja 
skýran tímaramma og að 
nefnd skuli hafa eftirlit 
með að úrbótunum verði 
hrint í framkvæmd innan 
hans.

„Miða skal við að þeim 
úrbótum verði lokið 
fyrir 1. október 2012,“ 
sagði Atli og bætti við: 
„Það þýðir á mannamáli 
að skýrslan eigi ekki að fara ofan 
í skúffu og rykfalla heldur eigi að 
fylgja henni eftir.“

Síðan þá hefur mikið starf verið 
unnið í stjórnsýslunni og á Alþingi. 
Forsætisráðuneytið hefur haft yfir-
umsjón með innleiðingu tillagnanna 
fyrir hönd stjórnvalda og samkvæmt 
upplýsingum þaðan er umbótastarfið 
hafið og langt komið í flestum til-
teknum liðum.

Tveimur stórverkefnum lokið
Þar má helst nefna endurskoðun laga 
um þingsköp Alþingis og laga um 
Stjórnarráð Íslands en ný lög tóku 
gildi síðasta haust. 

Lagabreytingarnar tvær voru víð-

tækar og leituðust við að svara gagn-
rýni á virkni þingsins, stjórnsýsl-
unnar og framkvæmdavaldsins.

Helstu markmið þingskapalaganna 
eru að gera starf þingsins markviss-
ara með breytingum á nefndaskipan, 
og auk þess er staða þingsins gagn-
vart framkvæmdavaldinu skýrð og 
styrkt að mörgu leyti.

Í stjórnarráðslögunum er hins 
vegar leitast við að auka samhæfni 
og samvinnu milli ráðuneyta, meðal 
annars með stofnun ráðherranefnda 
í helstu málaflokkum þar sem mál-
efnasvið ráðherra skarast. 

Önnur atriði sem tiltekin eru í 
þingsályktuninni og hefur formlega 
verið gengið frá með lagasetningu 
eru annars vegar endurskoðun lög-
gjafar um háskóla og hins vegar lög-
gjafar um fjármálastarfsemi.

Misjöfn staða mála
Þau atriði sem standa enn út af borð-
inu eru mislangt á veg komin en þó 
öll í ferli. Sum eru þegar komin fram 
sem frumvörp, líkt og fjölmiðlalög-
in, eða jafnvel komin til umræðu á 
þingi eins og upplýsingalögin. Önnur 
stendur til að leggja fram á vorþingi. 
Þar eru til dæmis lög um endurskoð-

endur og lög um reikn-
ingsskil og bókhald.

Endurskoðun stjórnar-
skrár og laga um ráð-
herraábyrgð og lands-
dóm, er í vissri biðstöðu. 
Alþingi hefur fengið 
frumvarp stjórnlaga-
ráðs til umfjöllunar og 
til stendur að leggja það 
fyrir þjóðina í sumar 
áður en lengra er haldið 
með það, og þá er þess 
beðið að Landsdómur 
ljúki meðferð á máli 
Geirs H. Haarde áður en 
þau lög verða tekin til 
endurskoðunar.

Undir þingmönnum komið
Þegar horft er til eðlis 
og umfangs þeirra verk-
efna sem enn standa út af 
borðinu og þess tíma sem 

er til stefnu er ljóst að enn er margt 
óunnið. Hins vegar er ekki hægt að 
líta framhjá því sem þegar hefur 
verið áorkað og þeirri staðreynd að 
öll eru málin komin á einhvern rek-
spöl í umbótaátt.

Þau hafa því ekki verið sett ofan 
í skúffu til að safna ryki, alveg eins 
og Atli Gíslason sagði á sínum tíma. 
Enn hljóta flestir þingmenn að vera 
þeirrar skoðunar að margs konar 
lærdóm megi draga af hruninu og til 
þess voru tillögur nefndarinnar sam-
þykktar. 

Hvort þingið nái að standa við sín 
eigin háleitu markmið og tímasetn-
ingar í þessum efnum er undir þing-
mönnum komið.

Það þýðir á 
mannamáli 
að skýrslan 
eigi ekki að 
fara ofan í 
skúffu og 
rykfalla.

Mikið unnið en talsvert enn í land
Eftir rúma sex mánuði rennur út frestur sem Alþingi setti sér til að ljúka umbótastarfi sem þingmannanefnd undir forystu Atla 
Gíslasonar lagði til, haustið 2010. Þorgils Jónsson kynnti sér hvað hefur áunnist og hvað stendur enn út af. Stór mál eins og þing-
sköp og lög um stjórnarráðið hafa verið afgreidd, en þingmenn mega hafa sig alla við til að ljúka störfum innan tímarammans.

FYRIRHEIT Atli Gíslason sést hér í september 2010 kynna niðurstöðu þingmannanefndar sem fjallaði um skýrslu rann-
sóknarnefndar Alþingis. Í umbótatillögum nefndarinnar, sem samþykktar voru einróma á þingi, var kveðið á um að inn-
leiðingu umbótanna ætti að ljúka fyrir 1. október næstkomandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Forsætisráðuneytið hefur ásamt öðrum 
ráðuneytum unnið að umbótavinn-
unni innan stjórnsýslunnar. Ragnhildur 
Arnljótsdóttir, ráðuneytisstjóri í for-
sætisráðuneytinu, segir umbætur innan 
ráðuneytanna hafa hafist áður en tillögur 
þingmannanefndarinnar voru kynntar. 

„Í raun hófumst við handa strax árið 
2009 við að yfirfara starfshætti stjórnsýsl-
unnar með markvissum hætti og höfðum 
hafið innra starf við skipulagsbreytingar 
áður en rannsóknarnefndin skilaði sinni 
niðurstöðu. Þannig má segja að frá árinu 
2009 hafi staðið yfir endurskoðunar- og 
úrvinnslutímabil hjá okkur. Á þeim tíma höfum við 
til dæmis gjörbreytt skipulagi Stjórnarráðsins og gert 
fjölmargt til að bæta vinnulag innan þess.“ 

Ragnhildur nefnir sem dæmi að sameining og 

fækkun ráðuneyta hafi gefið afar góða raun 
og gefi góð fyrirheit með framhaldið. 

„Við höfum lagt mikla vinnu í þetta verk-
efni síðustu misseri eins og margir aðrir. 
Efnahags- og viðskiptaráðuneytið hefur til 
dæmis unnið mjög ötullega að þessum 
málum. Starfsmenn Stjórnarráðsins hafa 
staðið sig afar vel undir miklu álagi og 
stjórnsýslan hér á landi hefur verið að fá 
mjög góðar umsagnir til dæmis frá alþjóða-
stofnunum sem við erum í samvinnu við. 
Ég tel því að stjórnsýslan hafi staðið sig 
mjög vel í umbótastarfinu í kjölfar hrunsins. 
Innleiðing þessara umbóta hefur verið 

mikið en um leið skemmtilegt verkefni. Þetta er 
afar mikilvæg vinna sem hefur tekið mikinn tíma en 
mun tvímælalaust sanna gildi sitt þegar fram líða 
stundir.“ 

■ HÓFU UMBÆTUR STRAX ÁRIÐ 2009

Ragnhildur Arnljótsdóttir, ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu

Þingmannanefndin lagði til eftirfarandi lausnir 
til úrbóta. Miðað var við að öllum þessum 
verkefnum yrði lokið fyrir 1. október í ár.

I. Endurskoða löggjöf og eftir atvikum 
undirbúa löggjöf á tilgreindum sviðum:
1. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 
 Endurskoðun stjórnarskrárinnar er í fullum 

gangi. Stefnt er að því að leggja frum-
varp stjórnlagaráðs fyrir þjóðina með-
fram forsetakosningum. Þingið mun svo 
afgreiða málið í framhaldinu.

2. Lög um þingsköp Alþingis. 
 Ný lög um þingsköp Alþingis tóku gildi 

síðasta haust, en þau voru að stórum 
hluta byggð á athugasemdum Rann-
sóknarnefndar Alþingis og þingmanna-
nefndarinnar.

3. Lög um ráðherraábyrgð og lög um lands-
dóm.

 Endurskoðun bíður þess að máli Geirs H. 
Haarde ljúki. Upp úr því ferli verður lagt 
mat á lögin og hvað megi betur fara.

4. Lög um Stjórnarráð Íslands, stjórnsýslulög, 
upplýsingalög og lög um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins. 

 Ný lög um Stjórnarráð Íslands komu fram 
síðasta haust. Frumvarp til upplýsingalaga 
hefur verið lagt fyrir Alþingi og bíður 
endanlegrar afgreiðslu. Endurskoðun 
starfsmannalaga er til skoðunar í ráðu-
neytum og kölluð hefur verið til þriggja 
manna sérfræðinefnd til að meta hvort 
þörf sé á endurskoðun stjórnsýslulaga.

5. Löggjöf um starfsemi á fjármálamarkaði
 Lögum var breytt sumarið 2010 þar sem 

tekið er á flestu sem Rannsóknarnefnd 
gerði athugasemdir við, meðal annars 
frádrætti eigin hlutabréfa, tengdum aðila, 
meðferð bréfa í öðrum fjármálafyrirtækjum 
og banni við að veita lán sem eru tryggð 
með veði í eigin hlutabréfum.

6. Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða.

 Er komið á dagskrá vorþings.
7. Löggjöf um eftirlit með fjármálastarfsemi á 

vettvangi Seðlabanka Íslands, Fjármálaeftir-
litsins og annarra eftirlitsaðila. Tiltæk verði 
viðbragðsáætlun við fjármálaáfalli. 

 Skýrsla um framtíð fjármálamarkaða og 
opinbert eftirlit var kynnt í gær. Hún verður 
tekin fyrir á þingi þar sem framhaldið og 

hugsanlegar breytingar á löggjöf munu 
ráðast í meðförum þingsins. Skýrsla um 
þjóðhagsvarúðartæki er einnig væntanleg.

8. Löggjöf um háskóla og fjölmiðla.
 Lögum um opinbera háskóla var breytt 

árið 2010. Þar var meðal annars skerpt á 
því hlutverki háskóla að miðla fræðslu og 
þjóna almenningi en einnig breytt skipan 
í háskólaráð þar sem ráðherraskipuðum 
fulltrúum var fækkað. Frumvarp til laga um 
fjölmiðla liggur fyrir, en hefur ekki verið 
tekið til meðferðar þingsins.

9. Löggjöf um reikningsskil og bókhald. 
10. Lög um endurskoðendur. 
 Endurskoðun löggjafar um reikningsskil og 

bókhald, sem og löggjöf um endurskoð-
endur er komið á þingmálaskrá vorþings.

11. Stofnuð verði sjálfstæð ríkisstofnun sem 
fylgist með þjóðhagsþróun og semji þjóð-
hagsspá. 

 Alþingi er að skoða málið í samvinnu við 
stjórnarráðið. Líklegt er að hugmyndir um 
slíkt geti legið fyrir í byrjun september.

12. Aðra löggjöf sem nauðsynlegt er að 
endurskoða með hliðsjón af tillögum þing-
mannanefndar.

 Þingmannanefndin tiltók tugi atriða í 
skýrslu sinni. Þau falla flest undir ofan-
greinda lagabálka, en einnig hefur þurft 
að aðlaga önnur lög að þeim breytingum 
sem gerðar hafa verið.

II. Eftirfarandi rannsóknir og úttektir fari 
fram á vegum Alþingis:
1. Sjálfstæð og óháð rannsókn á starfsemi líf-

eyrissjóða á Íslandi. Í kjölfar þess fari fram 
heildarendurskoðun á stefnu og starfsemi 
lífeyrissjóðanna. 

 Skýrsla um starfsemi lífeyrissjóða kom út 
fyrir skemmstu. Hún var unnin að frum-
kvæði lífeyrissjóðanna. Ríkissáttasemjari 
skipaði rannsóknarnefndina. Alþingi mun 
meta hvort frekari úttektar sé þörf.

2. Sjálfstæð og óháð rannsókn á aðdraganda 
og orsökum falls sparisjóða á Íslandi. 

 Rannsóknarnefnd hefur þegar verið skipuð 
og á að skila niðurstöðum fyrir 1. júní í ár.

3. Stjórnsýsluúttekt á Fjármálaeftirlitinu og 
Seðlabanka Íslands. 

 Alþingi á enn eftir að útfæra þessa úttekt 
og skipa þá sem munu sjá um rannsókn ef 
af henni verður.

■ UMBÓTATILLÖGUR OG STAÐA EFNDA ÞEGAR UM HÁLFT ÁR ER TIL STEFNU:

„Við stefnum að því að allt verði klárað á 
réttum tíma,“ segir Valgerður Bjarnadóttir, 
formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
Alþingis, en nefndin fékk fyrir nokkrum 
vikum það verkefni að fylgja umbótaverk-
efninu eftir. 

„Við höfum verið önnum kafin upp á 
síðkastið vegna stjórnarskrármálsins og 
annars og höfum því ekki fjallað sér-

staklega um málið enn sem komið er. Við 
tökum það þó upp þegar um hægist, sem 
ég vona að verði sem allra fyrst. Ég mun, 
sem formaður, þá leggja mikla áherslu á 
að við munum standa klár á öllu innan 
þess tíma sem þinginu var gefinn og við 
munum reka áfram þau mál sem ókláruð 
eru eftir því sem þau koma til kasta 
þingsins.“

■ STEFNA AÐ ÞVÍ AÐ KLÁRA Á RÉTTUM TÍMA

Valgerður Bjarnadóttir, formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis

RAGNHILDUR 
ARNLJÓTSDÓTTIR

VALGERÐUR 
BJARNADÓTTIR



GOTT ÚRVAL AF GARÐVÖRUM
VOR Í LOFTI

2.175kr.

Vnr. 55900007
Malarhrífa, 12 tanna 
með trefjaplastskafti.

EINHELL hekkklippur AHS 50-16.
Sverðlengd 50 cm, 450W.

Vnr. 74830034
EINHELL keðjusög, 1800W,
blaðlengd 40 cm.

Vnr. 55900055
Laufhrífa, plast, 24 tanna.

Vnr. 44217477
Safnpoki, margnota, 
56x56x46 cm.

Vnr. 74801610
EINHELL slípirokkur BT-AG 500. 
Nettur og léttur slípirokkur. 
Aðeins 1,68 kg.

Vnr. 74800700
EINHELL höggborvél 
BT-ID710, snúningshraði
er 0-2700 sn/mín, er með 
13 mm sjálfherðandi patrónu.

Vnr. 74801026
EINHELL juðari BT-OS 150. Aðeins 1,3 kg. 
Ótrúlega seigur 150W juðari.

5.990kr.

Vnr. 74830040
EINHELL greinakurlari,
2000W, tekur 40 mm
þykkar greinar.

4.990kr.

Vnr. 79290094
Hjólbörur, 80 l.

VORVERKIN Í GARÐINUM

Vnr. 74804114
EINHELL rafhlöðuborvél 
14,4V. Ódýr og góð borvél 
sem hentar vel fyrir heimilið,
taska og aukarafhlaða.

Ráðgjöf kl. 12-15 
í BYKO Breidd í dag!

RÉTTI TÍMINN TIL AÐ KLIPPA

ÖFLUG VERKFÆRI FYRIR HVERS KYNS FRAMKVÆMDIR
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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

Hugsaðu vel um garðinn þinn!

1.290kr.1.890kr.

3.690kr. 4.990kr.2.990kr.

19.900kr.

12.990kr.

5.990kr.
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Svanavatnið 
verður til
Listdansskóli Íslands leggur þessa dagana loka-
hönd á undirbúning afmælissýningarinnar en 
skólinn fagnar 60 ára afmæli í ár. Tvær sýningar 
verða á mánudag á verkinu Svanavatnið í Svarta-
skógi en allir nemendur skólans taka þátt í dans-
inum. Anton Brink og Haraldur Guðjónsson litu 
við á æfingu í vikunni. 

Frekari upplýsingar um sýningu Listdansskóla Íslands og fleiri myndir á Vísi



SKÓDAGAR
!
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N
úmer hvað notar 
þú af skóm?“ er 
næstum því það 
fyrsta sem Pauline 
McCarthey segir 
v ið  blaða ma n n 

Fréttablaðsins sem hún hefur boðið 
í heimsókn á hlýlegt heimili sitt á 
Akranesi. Í forstofunni eru nefni-
lega til inniskór í öllum stærðum. 
Það væri ef til vill einkennilegt á 
flestum heimilum, en er einkar við-
eigandi hjá Pauline sem tekur afar 
oft á móti gestum. „Eina helgina 
nýverið hurfu þrír pokar af kaffi, 
það komu svo margir í heimsókn,“ 
segir Pauline og hlær. Hún hlær 
mikið og kemst reyndar oft við 
líka. Þessi tilfinningaríka kona var 
valin Hvunndagshetja þegar Sam-
félagsverðlaun Fréttablaðsins voru 
afhent á dögunum. Viðurkenningin 
féll henni í skaut fyrir óeigingjarnt 
starf sem sjálfboðaliði fyrir Rauða 
krossinn, fyrir starf sitt fyrir Félag 
nýrra Íslendinga og ýmis önnur 
sjálfboðastörf. Pauline opnar til að 
mynda ætíð heimili sitt um jól fyrir 
einstæðingum. 

„Ein jólin vorum við sautján en 
þetta hefur alltaf blessast, það er 
nóg pláss hér. Það er alltaf mjög 
gaman hjá okkur og sannast sagna 
hef ég aldrei áhyggjur af því hvort 
ég hafi efni á þessu. Svo höfum 
við fengið óvæntar matargjafir 
og stundum kemur fólk með eitt-
hvað með sér.,“ segir Pauline sem 
lifir sannarlega samkvæmt því að 
sælla sé að gefa en þiggja.

Ólst upp í Glasgow
„Mér hefur alltaf þótt sjálfsagt að 
hjálpa öðrum. Ég er alin upp við þá 
lífsspeki,“ segir Pauline sem óx úr 
grasi í Glasgow í tíu systkina hópi. 
Foreldrar hennar voru kaþólskir og 
fóru oft í messu með barnahópinn. 
„Sjálfboðastörf voru hluti af upp-
eldinu og auðvitað átti að hjálpa 
náunganum. Pabbi og mamma unnu 
sjálf sjálfboðastarf fyrir kirkjuna 
og mamma tók gjarnan tíu bauka 
með heim úr kirkjunni og sendi 
okkur svo í göturnar í kringum 
heimili okkar til þess að safna fé 

til góðgerðarmála,“ segir Pauline. 
„Foreldrar mínir voru mér mikl-

ar fyrirmyndir, mamma var hús-
móðir en faðir minn starfaði í 
skipasmíðastöð þangað til á átt-
unda áratugnum. Þá varð mikill 
samdráttur og hann missti vinn-
una. Í kjölfarið tók hann 
að sér ýmis störf fyrir 
kirkjuna en fékk svo 
starf á vistheimili fyrir 
drengi sem lent höfðu 
á glapstigum. Þar var 
hann tekinn fram yfir 
fólk sem hafði háskóla-
gráður, enda sagðist 
hann hafa háskólagráðu 
í barnauppeldi eftir að 
hafa alið upp tíu börn,“ 
segir Pauline.

„Foreldrar mínir 
voru bæði skarpgreind 
en áttu þess ekki kost 
að læra í háskóla, þeim 
var því mikið í mun að 
við gengum mennta-
veginn. Ég er lærður 
meinatæknir og systk-
in mín eru öll lang-
skólagengin, þannig að 
sá draumur rættist,“ 
segir Pauline og sýnir 
mér stærðarmynd af 
fjölskyldum systkina sinna og for-
eldrum sem skipar heiðurssess í 
stofunni.

Trúboði um árabil
Pauline vann í átta ár sem meina-
tæknir en þá tók við tímabil þar 
sem hún starfaði sem trúboði fyrir 
Sameiningar-kirkjuna (Unification 
church). „Ég skipti um söfnuð, for-
eldrum mínum til lítillar ánægju, 
og tilheyrði þessu trúfélagi um ára-
bil, þangað til mér fór að þykja það 
of öfgafullt. Ég vann sem trúboði 
fyrir félagið í mörgum löndum, 
sinnti alls konar sjálfboðastörf-
um, vann til dæmis á munaðar-
leysingjahæli í Búlgaríu. Ég var 
dugleg að safna fé til góðra verka. 
Stundum stóð ég fyrir skemmtun-
um og söng í fjáröflunarskyni. Það 
hef ég reyndar gert frá unga aldri 
og geri enn,“ segir Pauline og hlær 

dátt. Pauline hefur haldið upptekn-
um hætti og treður stundum upp 
hér á landi. Hún hefur einnig gefið 
út disk en hann er seldur til styrkar 
Mæðrastyrksnefnd.  

En að aðdraganda Íslandsferðar. 
„Í Sameiningar-kirkjunni tíðkaðist 

að stofnandi trúfélags-
ins, hinn kóreski Moon, 
paraði saman meðlimi 
trúfélagsins og margir 
kannast við fjölmennar 
hjónavígslur trúfélags-
ins,“ segir Pauline. 
„Ég ákvað að láta bara 
slag standa, enda hafði 
fyrsta hjónaband mitt 
með manni sem ég valdi 
sjálf lokið með skilnaði. 
Í minn hlut kom íslensk-
ur maður og því flutti 
ég til Íslands sumarið 
1993 og gekk í hjóna-
band. Ég varð fljótlega 
ólétt sem var mikil 
hamingja en meðgang-
an reyndist mér afar 
erfið. Ég fór fljótlega 
að finna fyrir skelfileg-
um verkjum sem bara 
ágerðust. Það reyndist 
vera liðagigt og eftir 
þjáningafulla mánuði 

þá fékk ég loksins lyf við henni. En 
meðgangan og fæðingin voru afar 
erfið,“ segir Pauline sem raunar er 
óvinnufær vegna gigtar.

Gat ekki sinnt sonum sínum
Nokkru eftir að sonur hennar, 
Benedikt, fæddist kom í ljós að 
hann var einhverfur. Tveimur 
árum síðar varð Pauline aftur ólétt 
og gekk aftur í gegnum afar erfiða 
meðgöngu en henni fæddist annar 
sonur Patrick. „Ég var svo veik 
eftir þessa meðgöngu að ég gat ekki 
hugsað um börnin mín. En veistu 
hvað, ég trúi því að það góða sem 
maður gerir skili sér margfalt til 
baka. Þegar ég var ung, um tvítugt, 
þá átti ég margar vinkonur sem 
voru einstæðar mæður. Þær voru 
alltaf að segja mér að þær fengju 
aldrei frí þannig að ég bauðst til 
þess að sjá um börnin þeirra einn 

laugardag í mánuði. Ég fyllti bílinn 
af börnum og fór með þau á strönd-
ina. Þarna hjálpaði ég vinkonum 
mínum, og löngu síðar þegar ég 
var hér á Íslandi veik með ung börn 
þá fékk ég ómetanlega aðstoð frá 
vinum sem hjálpuðu mér mikið,“ 
segir Pauline sem minnist sérstak-
lega með hlýju japanskra vina sem 
aðstoðuðu hana mikið.

Þrátt fyrir erfiðleika missti 
Pauline aldrei móðinn. „Mér var 
sagt að eldri sonur minn Benedikt 
myndi aldrei ganga og hann var 
ekki farinn að tala tveggja ára. En 
svo kom hvorutveggja. Þessir ynd-
islegu drengir mínir hafa báðir 
þurft mikla umönnun, en þeir hafa 
gefið mér mikið. Stundum var ég 
spurð þegar ég var með þá litla og 
sjálf svona veik hvernig ég kæm-
ist í gegnum daginn. En ég hef allt-
af verið jákvæð og haft gott fólk í 
kringum mig. “

Talar við alla
Pauline lýsir sjálfri sér sem mik-
illi félagsveru og hún á marga vini 
á Íslandi. „Ég er ekkert feimin og 
á aldrei erfitt með að tala við fólk. 
Í neðanjarðarlest í New York er 
ég farin að tala við alla eftir smá 

stund og ég get fengið ókunnugt 
fólk til að taka lagið með mér.“

Pauline bjó í Reykjavík í mörg 
ár en eftir að hún hafði kynnst 
núverandi manni sínum Tryggva 
Sigfússyni afréðu þau að flytja til 
Akraness. „Mér var sagt af sér-
fræðingum að hér væri ein besta 
sérkennsludeild á landinu en eldri 
sonur minn lenti í einelti í sínum 
gamla skóla. Við fluttum búferlum 
og kunnum vel við okkur.“

Pauline hefur sett svip sinn á 
bæjarfélagið frá upphafi. „Ég gerð-
ist sjálfboðaliði hjá Rauða krossin-
um hér og svo bauð ég mig auðvitað 
fram þegar von var á flóttakon-
unum frá Palestínu. Þá var mér 
reyndar ekki úthlutað fjölskyldu, 
heldur var ég einfaldlega beðin um 
að vera þeim öllum innan handar,“ 
segir Pauline og hlær. „Það kom 
sér auðvitað vel því ég gat skotist 
og aðstoðað þær á vinnutíma þegar 
eitthvað kom upp á.“ Eljusemin 
hefur vakið athygli á Akranesi og 
víðar en tilnefningin til Samfélags-
verðlaunanna kom Pauline þó alger-
lega á óvart. „Ég var svo snortin og 
hrærð. Ég hef aldrei sinnt sjálf-
boðastörfum til að fá athygli, þau 
eru bara hluti af lífinu.“

Sjálfsagt að hjálpa öðrum
Pauline McCarthey hefur aldrei talið eftir sér að rétta öðrum hjálparhönd. Pauline, sem er frá Glasgow, hefur búið á Íslandi um 
árabil og ætíð sinnt góðgerðarmálum af miklum krafti. Sigríður Björg Tómasdóttir hitti Pauline yfir kaffibolla í vikunni.

FLY ME TO THE MOON Pauline lét sig ekki muna um að taka lagið fyrir ljósmyndara Fréttablaðsins þegar hann myndaði hana í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Pauline hefur margt á sinni könnu eins og fram kemur í viðtalinu. Meðal 
verkefna sem hún vinnur að núna er að búa til umbúðir um Freyjunammið 
Djúpur, sem hana langar til að selja ferðamönnum sem lundaegg. „Fólk 
sem á fimm barnabörn getur ekki keypt lopapeysur handa þeim öllum en 
allir geta kippt með sér sælgæti,“ segir hún.

Aannað verkefni sem hún er að vinna að í ár er Project 12. Það er net-
samfélag sem Pauline setti á laggirnar og snýst um að hvetja fólk til þess að 
birta eitt listaverk í mánuði á síðunni, en ekki skiptir máli hvernig verkið er. 
Slóðin á þetta verkefni er http://www.2012project12.com/.

En það er fleira sem á hug hennar allan um þessar mundir. Félag nýrra 
Íslendinga og Átthagastofan í Ólafsvík eru að skipuleggja listasýningu 
núverandi og fyrrverandi íbúa á Vesturlandi sem eru af erlendum uppruna. 
„Við erum að leita að listamönnum fyrir sýningarnar sem verða á Akranesi, í 
Borgarnesi og í Ólafsvík,“ segir Pauline sem hvetur áhugasama til að senda 
sér línu á netfangið societyofnewicelanders@gmail.com.

Nefna má að Pauline hefur skemmtilegar hugmyndir að kvöldstund sem 
veita á konum með tíðahvörf innblástur og hefur hún sett ræðustúf inn á 
Youtube undir heitinu Pearls of Pauline.

Loks stendur fyrir dyrum árleg páskaeggjaleit á Akranesi sem Félag nýrra 
Íslendinga skipuleggur ár hvert með þátttöku leikskólanna. 

■ LISTASÝNING, LJÓSMYNDIR OG LUNDAEGG

Ein jólin 
vorum við 
sautján en 
þetta hefur 
alltaf bless-
ast, það er 
nóg pláss hér.
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Ég er sjóðandi ill nú þegar búið er að þrífa og mála skólavegginn 
fjórum sinnum til að losna við veggjakrot. Sköpunargleði er aðdáunar-
verð en fólk ætti að finna leiðir til að tjá sig sem íþyngja ekki þjóð-
félaginu með aukakostnaði. Til hvers að skemma orðstír unga fólksins 
með því að krota á veggi þar sem það er bannað? Atvinnulistamenn 
hengja ekki málverkin sín upp úti á götu, eða hvað? Þess í stað leita 
þeir fjármögnunar og verða frægir með því að sýna á löglegan hátt. Að mínu mati eru hús, grindverk og garðbekkir listmunir í sjálfu sér. Það 
er ömurlegt að skemma þessa byggingarlist með veggjakroti og það 
sem meira er; aðferðin eyðir ósónlaginu. Ég skil ekki af hverju þessir 
brotlegu listamenn eru að hafa fyrir þessu þar sem „listaverk” þeirra 
eru bara fjarlægð aftur og aftur.

 Helga

■ ALMAR M. HALLDÓRSSON

■ VEGGJAKROT

Lestu bréfin og svaraðu svo spurningunum. 

Taktu litla PISA-prófið
Þekkir þú námsefnið úr grunnskóla nægilega vel til að það nýtist þér í daglegu lífi? Taktu þetta litla 
próf og kannaðu málið. Hafðu samt í huga að hið raunverulega PISA-próf samanstendur af 100 spurn-
ingum og það tekur 2 klukkustundir að svara því. 

■ HVERNIG GEKK ÞÉR? 

EINBEITT Í PRÓFI Þessir nemendur spreyttu sig á Pisa-prófinu í Hólabrekkuskóla á fimmtudaginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

V ið höfum mýmörg dæmi um að niðurstöðurnar 
úr PISA-könnuninni hafi nýst beint í skóla-

starfinu, bæði við stefnumótun og til upplýsinga,“ 
segir Almar M. Halldórsson, verkefnastjóri hjá 
Námsmatsstofnun, sem hefur meðal annars PISA-
könnunina á sinni könnu. Hann segir könnunina 
hafa mikið gildi fyrir íslenskt samfélag. Hann 
nefnir sem dæmi umræðuna um að fjórðungur 
íslenskra drengja geti ekki lesið sér til gagns. Þær 
niðurstöður hafi einmitt verið fengnar úr PISA-
könnun ársins 2009. „Eftir að þessar niðurstöður 
birtust spratt hópur rithöfunda fram á völlinn og 
bjó til hópinn „Alvara málsins“ til að vekja athygli 
á ástandinu. Það er gott dæmi um hvernig upplýs-
ingar úr PISA-prófinu hafa verið nýttar.“

Hann segir að nú starfi um 12 faggreinakenn-
arar úr grunnskólum í Reykjavík með Menntavís-
indasviði Háskóla Íslands að því að gera breyt-

ingar á kennslu sinni, í anda kenningaramma 
OECD um lesskilning og læsi, sem prófað er út 
frá í Pisa-prófinu. Þetta segir hann ekki gert 
til að samræma kennsluaðferðir á milli landa, 
heldur að skapa kennsluaðferðir sem nýtist nem-
endum best í undirbúningi fyrir lífið. „Markmið 
PISA er alls ekki að vera stýrandi, heldur að taka 
stöðuna á lesskilningi og læsi eftir grunnskóla 
til að meta hvort nemendur geti nýtt sér það sem 
þau hafa lært til að leysa verkefni daglegs lífs 
sem hugsandi og virkur borgari þarf að takast á 
við.“

PISA-prófið er nú lagt fyrir íslensk ungmenni í 
fimmta sinn. Niðurstöðurnar hafa hingað til verið 
misjafnlega góðar, eftir því í hverju er prófað. 
Lesskilningur íslenskra barna er þannig yfir með-
altali OECD og einungis 10 lönd skora hærra en 
Ísland þar. Ungmenni í fimmtán löndum eru hins 

vegar betur læs á stærðfræði og í 23 löndum eru 
þau betur læs á náttúrufræði, samkvæmt niður-
stöðum ársins 2009. „Í náttúrufræðikennslunni 
höfum við að hluta eða algjörlega hunsað þessa 
færni, að geta skilið út á hvað námið gengur. 
Utanbókarlærdómur fyrir próf er ekki nóg, held-
ur þurfa nemendur að átta sig á því hvað hugtök í 
náttúrufræði þýða í raun og veru,“ segir Almar. 

Slakar niðurstöður hafa ekkert með það að 
gera að hér hafi nemendur ekki tekið könnuninni 
alvarlega, eins og stundum hefur verið nefnt, 
segir Almar. „Ég get staðfest að svo er ekki, ekki 
frekar en í öðrum löndum. Jú, við myndum hækka 
ef fleiri tækju prófið alvarlega en árið 2009 sýndu 
kannanir að 3 af hverjum fjórum nemendum sögð-
ust sjálfir hafa lagt sig álíka vel fram og í öðrum 
prófum í skólanum. Það er hærra hlutfall en á 
heimsvísu.“

Niðurstöðurnar nýtast beint í skólastarfi

þjóðir leggja Pisa-
prófið fyrir 15 ára 

nemendur í ár. Þar af 
eru öll lönd í Evrópu og 

Norður-Ameríku, flest lönd í 
Suður-Ameríku, mörg lönd í Asíu, 
Ástralía og Nýja-Sjáland.

er prófað í PISA – lesskiln-
ingur, læsi á stærðfræði og 
læsi á náttúrufræði. 

íslenskir nem-
endur taka 
PISA-prófið 
í ár.

sinnum hefur Pisa-könn-
unin verið gerð að þessu 
ári meðtöldu, en hún var 

lögð fyrir árið 2000, 2003, 
2006 og 2009. 

þjóðir sem tóku þátt í 
PISA árið 2009 voru 
með betri árangur í 

heild í prófinu en Ísland. 
Þetta voru Ástralía, Belgía, Finn-
land, Hong Kong, Japan, Kanada, 
Kórea, Nýja-Sjáland, Singapúr og 
Sjanghæ. 

lönd mældust með 
marktækt betri árangur 
í lesskilningi en Ísland 

árið 2009. Hér er les-
skilningur íslenskra barna betri 
en meðaltal OECD-landanna. 

lönd voru marktækt 
hærri en Ísland í stærð-
fræðilæsi árið 2009. 

lönd voru marktækt 
hærri en Ísland í nátt-
úrufræðilæsi árið 2009. 

Í öllum þátttöku-
löndum er les-
skilningur stúlkna 
betri en drengja. 

Um þessar mundir þreyta 
grunnskólanemar hið 

alþjóðlega PISA-próf, sem lagt 
er fyrir fimmtán ára nemend-
ur fjölda þjóðlanda á þriggja 
ára fresti. Prófað er í lesskiln-
ingi, læsi á stærðfræði og læsi 
á náttúrufræði. Prófið er til 
þess gert að meta hversu vel 
skólakerfið hefur undirbúið 
nemendur sína fyrir lífið og 
hversu vel þeim muni takast að 
nýta þekkingu sína og reynslu 
úr grunnskóla til að leysa úr 
verkefnum daglegs lífs þegar 
skyldunámi lýkur. PISA-prófið 
er ekki einstaklingspróf, nem-
endur fá ekki einkunn úr því 
og niðurstöður þess eru ekki 
rekjanlegar til þeirra sjálfra. 
Niðurstöðurnar eru eingöngu 
notaðar til að meta hversu vel 
nemendur eru almennt undir-
búnir og hvernig þeir standast 
samanburð við önnur lönd.

PISA? Hvað er það 
og af hverju skiptir 
það mig máli? Það er ekki hægt að útskýra smekk manna. Samfélagið er fullt af 

boðskiptum og auglýsingum. Fyrirtækjamerki, nöfn á verslunum. Stór 

yfirþyrmandi plaköt við vegkantana. Er þetta ásættanlegt? Já, í flestum 

tilfellum. Er veggjakrot ásættanlegt? Sumir segja já, aðrir nei. Hver er 

það sem geldur fyrir veggjakrotið? Hver er það sem borgar fyrir aug-

lýsingarnar á endanum? Alveg rétt. Neytandinn. Hafa þeir sem settu 

upp auglýsingaskiltin beðið þig um leyfi? Nei. Eiga þá þeir sem stunda 

veggjakrot að gera það? Er þetta ekki allt bara spurning um boðskipti 

— þitt eigið nafn, nöfnin á klíkum og stór listaverk á götunum? Hugsaðu 

um röndóttu og köflóttu fötin sem komu í búðir fyrir nokkrum árum. Og 

skíðafötin. Mynstrin og litirnir voru stolin beint af flúruðum steinveggj-

um. Það er bráðfyndið að þessi mynstur og litir hljóta viðurkenningu og 

aðdáun en veggjakrot sem gert er í sama stíl þykir hræðilegt. Þetta eru 

erfiðir tímar fyrir listina.
 Soffía

1a. Tilgangur þessara bréfa er að:
A útskýra hvað veggjakrot er.
B setja fram skoðun á veggjakroti.
C sýna fram á vinsældir veggjakrots.
D segja fólki hve miklu er eytt í að fjarlægja veggjakrot.

1b. Af hverju minnist Soffía á auglýsingar? 
1c. Helga nefnir kostnað við að fjarlægja veggjakrot af veggjum og 

grindverkum. Hvaða annars konar „kostnað” nefnir Helga? 

■ NIRFILLINN OG GULLIÐ HANS 

Dæmisaga eftir Esóp 

Nirfill nokkur seldi allt sem hann átti og keypti gullklump sem hann gróf 
ofan í holu í jörðina við hliðina á gömlum vegg. Hann fór daglega að skoða 
hann. Einn af vinnumönnum hans tók eftir tíðum ferðum nirfilsins á  staðinn og 
ákvað að fylgjast með ferðum hans. Vinnumaðurinn uppgötvaði fljótt leyndar-
málið um falda fjársjóðinn og þegar hann gróf niður rakst hann á gullklump-
inn og stal honum. Í næstu heimsókn sinni kom nirfillinn að holunni tómri og 
hóf að reyta hár sitt og kveina hástöfum. Þegar nágranni hans sá hann svona 
yfirbugaðan af sorg og heyrði ástæðuna sagði hann: „Ég bið þig að syrgja 
ekki svona; farðu heldur og náðu í stein, settu hann í holuna og ímyndaðu 
þér að gullið liggi þar enn. Það kemur þér að jafn miklu gagni; því að meðan 
gullið var þar, þá áttir þú það ekki þar sem þú notaðir það alls ekki neitt.“ 

2a. Lestu setningarnar hér fyrir neðan og númeraðu þær í samræmi við 
röð atburðanna í textanum. 

Nirfillinn ákvað að skipta öllum peningunum sínum í gullklump. 
Maður stal gulli nirfilsins. 
Nirfillinn gróf holu og faldi fjársjóð sinn í henni. 
Nágranni nirfilsins sagði honum að setja stein í stað gullsins.  

2b. Hvernig eignaðist nirfillinn gullklump?

■ HVERNIG GEKK ÞÉR?

 1a. Rétt svar er B. 1 stig fæst fyrir það. 
 1b. 1 stig fæst fyrir að nefna tengsl milli veggjakrots og auglýsinga, t.d. 

að auglýsingar séu jafn yfirgnæfandi og veggjakrot, eða að sumum 
þyki auglýsingar jafn ljótar og málverk gerð með úðabrúsum. 

 1c. 1 stig gefst fyrir að benda á einhvern kostnað sem nefndur er í text-
anum, til dæmis umhverfiskostnað eða að veggjakrotið kosti ungt 
fólk orðstírinn.

 2a. 1 stig fæst fyrir að merkja setningarnar í þessari röð: 1,3,2,4. 
 2b. 1 stig fæst fyrir að tilgreina að nirfillinn hafi selt allt sem hann átti. 

Leggðu saman stigin þín og berðu saman við töfluna hér fyrir neðan.  0 stig Þú getur ekki lesið þér til gagns. 
 1-2 stig Lesskilningur þinn er bágborinn. Þú hefðir gott af því að dusta rykið 

af grunnskólabókunum. 
 3-4 stig Lesskilningur þinn er prýðilegur, þó þér veitti ekki af smávegis upp-

rifjun á námsefni þínu úr grunnskóla.  
 5 stig Lesskilningur þinn er mjög góður. 
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Þ
egar spurðist út 
um afrek leikarans 
Damons Younger, 
sem slegið hefur í 
gegn í hlutverki sínu 
sem illmennið Brúnó 

í kvikmyndinni Svartur á leik 
sem trekkir íslenska áhorfendur 
að bíóhúsum um þessar mundir, 
héldu margir að um væri að ræða 
erlendan mann. Raunin er þó sú 
að Damon Younger er eins ramm-
íslenskur og skyr og var skírður 
Ásgeir Þórðarson. Í kjölfar vin-
sælda Svarts á leik hefur Ásgeir 
sá verið þráspurður um ástæðu 
nafnabreytingarinnar og  raunin 
mun vera sú að þegar kom að 
útskrift úr leiklistarskóla í Bret-
landi hafi skólameistarinn hrein-
lega krafist þess að Ásgeir veldi 
sér leikaranafn, því hann fengi 
aldrei vinnu úti í hinum stóra 
heimi sem Ásgeir Þórðarson. 

Þetta er fráleitt einsdæmi 
meðal Íslendinga sem  dreymir 
um að slá í gegn í útlöndum. 
Söngvarinn Stefán Guðmundsson 
tók upp nafnið Stefano Islandi, 
eða Stefán Íslandi, þegar hann 
söng á Ítalíu um tíma og sjálft 
Nóbelskáldið Halldór Laxness, 
sem fæddist Halldór Guðjóns-
son, kallaði sig Hall d‘Or þegar 
hann freistaði þess að leggja 
kvikmyndaheiminn í Hollywood 
að fótum sér seint á þriðja áratug 
síðustu aldar.

Þótt oft sé einbeittur meik-
vilji að baki slíkum meik-nöfnum 
virðist sem þau séu á stundum 
fyrst og fremst fundin upp í hálf-
gerðu gríni. Til að mynda sneri 
tónlistamaðurinn Helgi Björns-
son skemmtilega út úr nafni sínu 
og stofnaði fyrirtækið Holy B í 
kringum sjálfan sig. Á textablaði 
safnplötunnar Northern Light 

Playhouse, sem Fálkinn gaf út 
árið 1982 í þeim tilgangi að kynna 
íslenska tónlist fyrir umheim-
inum, er að finna upplýsingar á 
ensku um Utangarðsmenn, eina 
þeirra sveita sem eiga lög á plöt-
unni. Þar hafa meðlimir sveitar-
innar allir fengið ný nöfn: Bubbi 
Morthens kallast einfaldlega Mr. 
Morthens, trommarinn Magnús 
Stefánsson er Mad Dog Magoo, 
bassaleikarinn Rúnar Erlingsson 
er Rooney the Ripper og gítar-
bræðurnir Mike og Danny Pol-
lock kallast þar Mickey Dean og 
Dirty Dan. Fyrirsæturnar Berg-
lind Ólafsdóttir og Ásdís Rán eiga 
það sameiginlegt að hafa leitað í 
íslenskar táknmyndir í sínum 
meik-nöfnum, Berglind Icey og 
IceQueen. Þá kynnti Unnur Birna 
Vilhjálmsdóttir sig sem U.B. 
þegar hún sigraði keppnina um 
fegurstu konu heims árið 2005.

Hall d‘Or og Hatla
Lengi hefur tíðkast að Íslendingar, sem vilja slá í gegn, taki upp svokölluð 
meik-nöfn sem henta betur alþjóðasamfélaginu en hin ástkæru, ylhýru. 
Kjartan Guðmundsson rifjaði upp nokkur dæmi um slíkt í gegnum tíðina.

BRÚNÓ Damon Younger (til vinstri), sem var skírður Ásgeir Þórðarson, í hlutverki sínu í kvikmyndinni Svartur á leik.
MYND/BALDUR KRISTJÁNSSON

Hljómsveitin Nylon lét sér ekki nægja að breyta nafni sínu í Charlies fyrir 
fáum árum heldur tóku meðlimirnir sér einnig ný og alþjóðlegri nöfn: 
Klara Ósk Elíasdóttir varð Klara Elias, Alma Guðmundsdóttir varð Alma 
Goodman og Steinunn Þóra Camilla Sigurðardóttir tók sér harðkjarnanafnið 
Camilla Stones.

HINN HARÐI TÓNLISTARBRANSI

„Ímyndunaraflið hefur aldrei leyft mér að hugsa lengra 
en að slá í gegn í Danmörku. Það væri líka miklu 
skemmtilegra en að „meikaða“ í Hollywood,“ segir leik-
konan Anna Svava Knútsdóttir og bætir aðspurð við 
að í slíkum tilgangi gæti hún hugsað sér að taka annað 
hvort upp nafnið Anna Andersen eða Anna Knud-
sen. „Anna Andersen væri fínt því maðurinn hennar 
mömmu heitir Jakob Andersen. Þá myndu kannski 
einhverjir líka rugla mér saman við Pamelu Anderson, 
því eftirnöfnin eru svo lík.“

Þar lágu Danir í því

„Ég myndi líklega 
velja nafnið Kris 
Jansson,“ segir 
tónlistarmað-
urinn Eyjólfur 
Kristjánsson, 
Eyfi, um hugsan-
legt meik-nafn. 
„það er þjált í 
munni og flott 
bæði fyrra og 
seinna nafn, en 
líka nánast það 
sama og föðurnafnið mitt  Kristjánsson. Ef það er sagt 
hratt hljómar það alveg eins og þegar enskumælandi 
fólk segir Kristjánsson, þannig að þarna er ég með flott 
sviðsnafn, en breyti í raun og veru engu.“

Flott nafn sem breytir engu

„Ég var reyndar  kallaður 
The Nordic Prince af 
stúlknahópi sem lærði 
með mér leiklist í 
Bandaríkjunum, en það 
var meira gælunafn en 
meik-nafn,“ segir Jóhann 
G. Jóhannsson leikari. 
„Sjálfur hef ég lítið pælt í 
þessum málum en félagar 
mínir hafa stungið upp á 
því, vegna þess að milli-
nafnið mitt er Gunnar, að 
ég kalli mig Gunner Frost 
í útlöndum. Það er alveg 
grjóthart nafn sem vísar í 
þjóðernið. En leikari með 
svona nafn myndi líklega ekki í fá hlutverk í myndum 
á borð við Terms Of Endearment eða Out Of Africa, 
heldur bara í einhverjum hasar- og hryllingsmyndum, 
sem færi mér afar illa því ég er mjög mjúkur maður.“

Ískalt hasarnafn

Íslendingurinn Pétur Rögnvalds-
son (1934-2007), sem flutti til 
Bandaríkjanna til að keppa í 
íþróttum og rataði fyrir tilviljun 
inn í kvikmyndabransann vestan-
hafs, kallaði sig Peter Ronson 
þegar hann lék Íslendinginn 
Hans í Leyndardómum Snæfells-
jökuls, eða Journey to the Center 
of the Earth árið 1959. Hann 
keppti síðar á Ólympíuleikunum 
fyrir Íslands hönd.

Fleiri meiknöfn leikara:
Anna Björnsdóttir - Anna Bjorn
Halla Vilhjálmsdóttir - Hatla Williams
Þorvaldur Davíð Kristjánsson - Thor Kristjansson

Á hvíta tjaldinu

Fleiri meik-nöfn 
tónlistarfólks:

Aðrar hljómsveitir sem 
breytt hafa nöfnum sínum:

Björgvin Halldórsson - 
Bo Hall
Jóhanna Guðrún Jóns-
dóttir - Yohanna
Þorsteinn Eggertsson - 
Stoney, den Islandske 
Elvis
Geir Ólafs - Ice Blue
Eiríkur Hauksson - Eric 
Hawk
Vilhelm Anton Jónsson 
(Naglbítur) - VilHelm
Birgir Örn Steinarsson 
(Maus) - Bigital

Sykurmolarnir - The Sugarcubes
Kolrassa krókríðandi - 
Bellatrix

Sálin hans Jóns míns 
- Beaten Bishops
Stuðmenn - Strax
Botnleðja - Silt
Nýdönsk - Arctic 
Orange
Hljómar - Thor‘s 

Hammer
Risaeðlan - Reptile
Vinir vors og blóma - 

Shooting blanks
Síðan skein sól - 
SSSól

KILJA

HUGSANLEG MEIK-NÖFN
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Kynningarblað
Morgungjafir
Brúðarskart
Dekur
Matur og gisting
Ólíkir giftingasiðir
Fróðleikur

Við dekrum vel við brúð-
hjón hér hjá Laugum Spa 
og bjóðum upp á sérstakt 

Brúðhjónadekur,“ segir Aðalheið-
ur Ýr Ólafsdóttir snyrti fræðingur 
hjá Laugum Spa. Brúðhjóna dekrið 
er hálfur dagur sem tilvonandi 
brúðhjón geta eytt saman fyrir 
stóra daginn eða farið í eftir að 
veisluhöldum er lokið. 

„Dagurinn byrjar með tyrk-
nesku baði. Eftir það tekur við 
para nudd. Svo fá þau létta mál-
tíð  inni í Baðstofunni og léttvíns-
glas með og borða bara saman á 
sloppunum, mjög afslappað og 
kósý,“ segir Aðalheiður. „Eftir 

matinn fara þau saman í andlits-
bað og fótsnyrtingu og geta látið 
fara vel um sig í lazyboy-stólum á 
meðan. Þau geta líka fengið hand-
snyrtingu meðan þau liggja í stól-
unum.“

Aðalheiður segir Brúðhjóna-
dekur mjög vinsælt í brúðargjaf-
ir. Þá koma brúðhjónin saman á 
hveitibrauðsdögunum og slaka á, 
sem er vel þegin gjöf eftir langan 
og strangan brúðkaupsundirbún-
ing. Mörg brúðhjón kaupi sér líka 
Brúðkaupsdekurdag sjálf og skelli 
sér saman til að fríska sig upp fyrir 
athöfnina.

„Það er líka hægt að koma 

saman í einstakar nudd meðferðir 
í paraherbergið. Við erum til 
dæmis með súkkulaðinudd sem er 
mjög vinsælt í kringum brúðkaup 
og fyrir Valentínusardaginn. Þau 
eru þá nudduð upp úr ekta súkkul-
aði sem blandað er ilmolíum. Við 
höfum boðið upp á þessa meðferð 
í nokkur ár og hún er mjög vinsæl 
hjá okkur,“ segir Aðalheiður. 

Aðspurð hvort brúðgumarnir 
séu viljugir að mæta í dekur segir 
Aðalheiður þá oft halda að dekur 
sé bara fyrir konur til að byrja með 
en svo snúist þeim hugur.

„Þeir verða mjög hrifnir þegar 
þeir mæta og koma svo aftur og 

aftur og leyfa sér jafnvel meira 
dekur en konurnar. Þeir fara mikið 
í fótsnyrtingu og handsnyrtingu 
eða andlitsbað og nudd fyrir brúð-
kaupsdaginn, en konurnar koma í 
gelneglur, andlitsbað eða litun og 
plokkun fyrir stóra daginn. Það 
er líka vinsælt að koma í airbrush 
daginn fyrir brúðkaupið.“

Í Baðstofunni í Laugum Spa 
eru sex misheitar blautgufur og 
þurrgufur með mismunandi ilmi, 
nuddpottur með jarðsjó, heit og 
köld sjóböð og sérstakar fótalaug-
ar. Þar er sex metra breiður foss 
sem hægt er að baða sig undir, 
matsölustaður og slökunarher-

bergi með arineldi. Þá er einnig 
aðgangur að sundlauginni í Laug-
ardal. Allir sem koma í Baðstofuna 
fá slopp og handklæði og segir Að-
alheiður vinsælt að mæta með vini 
og ættingja fyrir brúðkaup.

„Hópurinn getur þá borðað þar 
saman og farið í laugarnar. Gæsa- 
og steggjahópar nýta sér einnig 
Baðstofuna mikið. Þá eru verðandi 
brúðir sendar í nudd meðan vin-
konurnar eru í pottunum. Strák-
arnir eru meira í því að senda 
stegginn í vax og stríða honum 
svolítið en svo taka bara við nota-
legheit í Baðstofunni á eftir,“ segir 
hún.

Dekrað við turtildúfur í Laugum Spa
Tyrkneskt bað, súkkulaðinudd og heitir pottar er bara brot af því sem brúðhjónum býðst í Baðstofunni í Laugum Spa. Starfsfólkið leggur sig fram svo 
að hin verðandi hjón eigi sem notalegasta stund saman.

Aðalheiður Ýr Ólafsdóttir snyrtifræðingur og samstarfsfólk hennar hjá Laugum Spa taka vel á móti brúðhjónum í dekur. MYND/GVA
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RÓA TAUGARNAR FYRIR RÆÐUHÖLDIN
Þegar halda á ræðu í stórri veislu geta taugarnar brugðist. Fyrir óvana 
ræðumenn er gott að hafa eftirfarandi atriði í huga:
Ræðuna skal semja í næði. Því betri einbeiting sem næst við undir-
búning ræðunnar því betur festist hún ræðumanni í minni. Ef ræðan 
fjallar um það sem er ræðumanni kært reynist honum einnig auðveldara 
að flytja hana af innlifun og hrífa áhorfendur með sér.
Gott er að æfa ræðuna þar sem veislan mun fara fram. Þar með fær 
ræðuhaldarinn tilfinningu fyrir því hversu hátt þarf að tala og getur séð 
fyrir sér áhorfendur í sætum.
Ef allt er tilbúið á réttum tíma, ræðan útprentuð og fötin pressuð og 
hrein eru minni líkur á að hlaup á síðustu stundu slái ræðumann út af 
laginu.
Þegar horft er framan í fullan sal af fólki er gott ráð að horfa á einn punkt 
á vegg, aftast í salnum, rétt fyrir ofan áhorfendur. Þá eru minni líkur á að 
augnsamband við gesti geri ræðumann feiminn.

EINFALT BROT OG FLJÓTLEGT
Falleg og flókin servíettubrot gefa veisluborðunum hátíðlegan blæ. 
Það getur hins vegar verið tímafrekt að brjóta tugi og jafnvel hundruð 

servíetta í flókin brot þegar margt 
annað þarf að gera og stóra stundin 
nálgast hratt. Einföld servíettubrot 
má gera falleg með lítilli fyrirhöfn 
svo salurinn fái hátíðlegt yfirbragð.
Brjótið servíettuna einfaldlega í 
fernt og leggið ofan á diskinn.
Rúllið servéttunni upp í hólk og 
smellið teygju utan um. Ef til vill er 
hægt að smeygja afskornu blómi 
í teygjuna ef fleiri hendur eru um 
verkið.
Brjótið servíettuna horn í horn svo 
hún myndi þríhyrning og leggið 
undir diskinn eða undir hnífapörin. 
Eins er hægt að láta þríhyrninginn 
standa á diskinum með því að 
glenna hornin út.
Óstýrilátan vönd má búa til með 

því að taka í miðju servéttunnar, hrista hana til og stinga henni svo ofan í 
hátt vatnsglas svo hún flæði krumpuð upp úr glasinu.

Í verslun Michelsen við Lauga-
veg 15 er að finna f leira en 
vönduð úr. Þar er líka fallegt 

brúðarskart og morgun gjafir í 
góðu úrvali. Mikilla vinsælda 
nýtur skartgripalína frá George 
Jensen sem Frank Michelsen segir 
tengjast konungsfjöl skyldunni 
dönsku.

„Línan leit fyrst dagsins ljós 
þegar Margrét Þórhildur Dana-
drottning fæddist. Þá fékk drottn-
ingin fyrstu skart gripina á sæng-
ina. Fyrst kallaðist línan Marg-
aret eftir henni en svo var línunni 
breytt og kallast eftir það Daisy 
eða Freyjubrá upp á íslensku. 
Síðan hefur kóngafólk á Norður-
löndunum skartað skartgripun-
um við hátíðleg tilefni og þannig 
hafa þeir fylgt því um langt skeið.“

Frank segir útlit Daisy -línunnar 
vera undir áhrifum frá  blóminu 
sem hún heitir eftir.  Þannig megi 
greina í henni blóma mynstur. 
„Hún fæst svo í settum þar 
sem velja má um þrjár gerðir af 
 hringum, tvær af eyrnalokkum, 
þrenns konar hálsfestar og arm-

bönd og  nælu. Annað 
hvort í silfruðu eða 
gylltu með emaleruð-
um litum en hvítt hefur 
notið mestra vinsælda 
í brúðarskart enda hvít-
ur talinn tákn sakleysis.“ 
 Úrvalið er hægt að sjá á www. 
michelsen.is.

Michelsen úrsmiðir bjóða líka 

íslenska skartgripi sem Frank segir 
tilvalda í brúðarskart. „Við erum 
með fallega línu sem  kallast Sum-
arblær og er í blómalíki, rétt eins og 
Daisy. Hún samanstendur af tvenns 
konar hringum, eyrnalokkum og 
þremur hálsmenum sem má velja 
um. Svo fæst líka Hjartagull, annað 
hvort í formi hálskeðja eða eyrna-
lokka,“ segir hann og getur þess að 
að baki línunni standi Ása Gunn-
laugsdóttir skartgripahönnuður og 
gullsmiður en um hana má fræð-
ast á vefsíðunnni www.asajewell-
ery.com.

Verslunin selur líka úr og skart 
sem Frank segir vinsælt í morgun-

gjaf ir. „Við erum meðal 
 annars með Movado-úr 

sem eru þekkt fyrir fal-
lega hönnun. Einnig 
Rolex-úr sem eru sam-

nef nari f y r ir 
gæði,“ tekur 
h a n n  s e m 
dæmi og segir 

ú r v a l  v a n d-
aðra hringa líka 

 bjóðast.

Brúðarskart og 
morgungjafir
Michelsen úrsmiðir á Laugavegi hafa um árabil boðið upp á vönduð úr og skartgripi. Þar á 
meðal er fallegt brúðarskart og morgungjafir sem tengjast dönsku konungsfjölskyldunni.

Frank Michelsen segir verslunina bjóða fjölbreytt úrval af fallegu brúðarskarti og morgungjöfum. Hér með skart frá Daisy. MYND/GVA

Viktoría krónprinsessa er ein þeirra sem 
hefur borið skart frá Daisy við hátíðleg 
tilefni. NORDICPHOTOS/AFP
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Með hamingjuóskum!
Það er fagurt veganesti að hugsa til örþreyttra og hamingjusamra brúðhjóna við 
heimkomu eftir langan og spennuþrunginn brúðkaupsdag. Fá lánaðan lykil að heimili 
þeirra og gera sitthvað sætt til að setja kærkominn endapunkt á einn af stærstu dögum 
lífsins. Slík umhyggja er ógleymanleg og vekur ljúfar minningar ævina út.

Kertaljós í hjónaherberginu tryggir 
rómantíska brúðkaupsnótt og að það hitni 
eftirminnilega í kolum hjónanna.

Eftir heilan dag ástarævintýris frammi fyrir Guði og mönnum er dásamlegt að fara 
úr brúðarklæðunum og slaka á saman nakin í heitu freyðibaði. Hafið innan seilingar 
kampavín í flöskukæli, exótíska ávexti á bakka, kertaljós, dúnmjúk handklæði og rósir til 
að skapa fullkomið andrúmsloft. 

Telja má öruggt að brúðhjónin finni til svengdar eftir annasaman brúðkaupsdag. Því er 
vafalaust fátt kærkomnara en rósum stráð borðhald fyrir tvo á brúðkaupsnóttu, með 
freistandi réttum sem seðja bæði svanga maga og ástfangin hjörtu. 

Sætt kex, kryddað brauð og ástarrauð 
jarðarber í heitu súkkulaði-fondue er 
unaðslegt nætursnarl fyrir nýgiftar, sam-
einaðar sálir.

DROTTNING BRÚÐARKJÓLANNA
Oft er talað um tískuhönnuðinn Veru Wang sem 
drottninguna í brúðarkjólatískunni. Hún hefur hannað 

brúðarkjóla í meira en tuttugu ár og haft mikil áhrif á 
tískuna. Sjálf segist Vera hafa farið að hugsa 

um brúðarkjóla þegar hún gifti sig árið 1989. 
Henni leist ekki á pífukjóla í anda brúðarkjóls-
ins sem Díana prinsessa klæddist þegar hún 
giftist Karli. Hún tók því málin í eigin hendur 
og hannaði kjól með einföldum og nútíma-
legum línum. Vera hikar ekki við að hafa 
stórar svartar slaufur á brúðarkjólum.
Kjólar hennar hafa slegið í gegn, enda hefur 
Vera Wang verið eftirsótt hjá fræga og auð-
uga fólkinu. Má þar nefna Chelsea Clinton, 
Ivanka Trump, Campbell Brown, Alicia 
Keys, Mariah Carey, Victoria Beckham, 

Jennifer Lopez, Avril Lavigne og 
Sharon Stone svo einhverjar séu 
nefndar. 
Vera Wang er af kínverskum 
ættum en fædd í Banda-

ríkjunum árið 1949. Hægt er að 
skoða brúðarkjóla á heimasíðunni hennar 

verawang.com og hjá stórversluninni David‘s 
Bridal, davidbridals.com, en Vera hefur hannað 
kjóla fyrir þá verslun að undanförnu. 

Vera 
Wang er af 
kínverskum 
ættum.

Í morgunmat er sniðugt að hafa hugsað fyrir útskornum 
brauðhjörtum í brauðristina, harðsoðnum eggjum með 
álímdum hjörtum, súkkulaðihjörtum og eðalkaffisopa 
fyrir fyrsta morgunverð nýgiftra hjóna saman.

www.bluelagoon.is www. hreyfing.is www.bluelagoonspa.is

Gefðu ávísun á vellíðan og betri heilsu
 hjá Bláa Lóninu, Hreyfingu og Blue Lagoon Spa



Hljómskálinn, tónlistarþáttur Sig-
tryggs, hefur notið mikilla vin-
sælda og var verðlaunaður á Edd-

unni í febrúar. Í kvöld verður fjallað um 
gamalt og nýtt íslenskt rokk og ról og 
segir Sigtryggur að fjörið verði allsráð-
andi í þættinum. Hann ætlar sjálfur að 
setjast fyrir framan sjónvarpið í kvöld 
en það er annar þátturinn sem hann 
nær að sjá í útsendingu. „Laugardags-
kvöldin hafa verið annasöm undanfarið, 
afmæli og svoleiðis,“ segir Sigtryggur 
sem ætlaði með yngri dótturina, Eyrúnu, 
í sund í morgunsárið. „Við förum alltaf í 
Kópavogslaugina en hún er næst heim-

ilinu. Síðan förum við heim og blöndum 
okkur góðan heilsudrykk eða ofursafa. 
Stundum set ég chili-pipar út í þegar 
enginn sér til,“ segir hann kíminn. „Okk-
ur finnst svo skemmtilegt að gera svona 
djúsara. Maður verður að hressa sig og 
njóta lífsins.“

DÁNARBÚ GERT UPP
Sigtryggur segist yfirleitt vakna snemma 
um helgar jafnt og aðra daga. „Alveg 
frá því ég hætti að spila á  böllum um 
helgar og stunda barina. Annars bíður 
mín stórt verkefni þessa helgi. Faðir 
minn lést í febrúar, 85 ára gamall, og ég 

HLAKKAR TIL AÐ 
VERÐA AFI
GÓÐUR PABBI  Sigtryggur Baldursson , tónlistarmaður og framkvæmdastjóri 
Útón, á tvær dætur, 9 ára og 22 ára. Sú eldri verður móðir í næsta mánuði og 
það er tilhlökkun í loftinu.

GAMAN 
SAMAN
„Okkur finnst svo 
skemmtilegt að 
gera svona djúsara. 
Maður verður að 
hressa sig og njóta 
lífsins.“

VIÐ SJÁVARSÍÐ-
UNA Sigtryggur býr 
í Kópavogi og það er 
stutt á „ströndina“.
 MYND/HAG

LIST Í OPNU HÚSI
Listaháskóli Íslands tekur þátt í HönnunarMars 

með opnu húsi í nýju húsnæði Hönnunar- og 
arkitektúrdeildar að Þverholti 11 í dag frá kl. 12-

16 og á morgun frá 10-18. Meðal annars er verðlaunaafhending í 
nemendakeppni í vistvænni nýsköpun matar-og drykkjarvara.

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

25 ár 
á Íslandi

112 Grafarvogi - Sími: 586 1000 - www.husgogn.is

Kojur í bjarga málunum
Margar stærðir og gerðir af kojum og rúmum, 

litlum og stórum, breiðum og mjóum 
fyrir barnaherbergið og sumarbústaðinn!

Sérverslun með kojur og fylgihluti

Vefverslun
husgogn.is

erum á
Facebook
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er í félagi við systkini mín að ganga frá 
bókhaldi hans og búslóð. Það þarf að 
tæma íbúðina þessa helgi. Faðir minn 
var nokkuð hress en hann var  orðinn 
þreyttur og ræddi það stundum að tími 
væri kominn á sig,“ segir Sigtryggur og 
bætir við að gleðin sé í nánd. 

„Við bíðum spennt eftir því að Una, 
dóttir mín, springi út eins og rós en 
hún á von á sér 20. apríl. Mér finnst 
afar spennandi að verða afi. Ég er mikill 
barnakarl og hlakka til þótt ég reyni 
að vera rólegur,“ segir Sigtryggur en 
ekki er vitað hvers kyns barnið er. „Hið 
ófædda barn hefur gengið undir  nafninu 
gurkemeje eða túrmerik. Ég man ekki 
af hverju en það var örugglega  einhver 
góð ástæða fyrir því. Kona mín og  dóttir 
voru eitthvað að gantast með þetta í 
upphafi meðgöngunnar.“    

GÓÐ BLANDA
Sigtryggur lofar góðum þætti í kvöld en 
meðhjálparar hans eru Bagga lútarnir 
Bragi Valdimarsson og Guðmundur 
Kristinn Jónsson. „Við reynum að henda 
í góða blöndu í þáttunum. Þetta er sam-
eiginlegt áhugamál okkar félaganna. 
Við gerum sjö þætti núna en þá verður 
hlé. Síðan vinnum við aðra þáttaröð í 
sumar.“

Þar fyrir utan er nóg að gera hjá Sig-
tryggi hjá Útón, Útflutningsskrifstofu 

íslenskrar tónlistar. Ferðalög eru hluti 
starfsins en hann þarf að fylgjast vel með 
erlendum tónlistarhátíðum. „Starfið felst 
meðal annars í því að skapa sambönd 
fyrir íslenska tónlistarmenn í útlöndum. 
Ég er til dæmis að fara til London á mjög 
skemmtilegt norrænt tónleikakvöld sem 
heitir Ja Ja Ja. Síðan fer ég með djass-tón-
listarmönnum á djasshátíð í Bremen í 
Þýskalandi í apríl. Það er stærsta djasshá-
tíð í Evrópu og mjög spennandi,“ segir 
þessi fyrrum Sykurmoli og Bogomil Font. 
Sigtryggur játar því þegar hann er spurður 
hvort honum líki vel starfið. „Já, þetta er 
gríðarlega skemmtilegt starf.“   ■ elin

BRUGÐIÐ Á LEIK 
Sigtryggur missti föður 
sinn í febrúar og þessi 
helgi fer í að ganga frá 
dánar búinu. Hér bregður 
hann hins vegar á leik 
með Eyrúnu, dóttur 
sinni. 
 MYND/HAG

HELGIN

■ MYNDLISTARMAÐURINN 
Curver Thoroddsen stendur að 
baki fjölskylduskemmtun í Ný-
listasafninu.

Líf og fjör Fjölskylduskemmt-
un hefst í  Nýlistasafninu  í dag 
og stendur í sex vikur. Safnið 
mun taka á sig mynd leiksvæðis 
sem ætlað er börnum og fjöl-
skyldum. Alls kyns leiktæki og 
þrautir verða á svæðinu ásamt 
heljarinnar hoppukastala. 

Næstu helgar sjá skátafélög 
um sölu á kandíflossi, pylsum og 
blöðrum en einnig verður boðið 
upp á ýmiss konar skemmti-
atriði fyrir yngstu kynslóðina. 
Leiksvæðið verður auk þess 
opið þriðjudaga til föstudaga 
og er leikskólum, börnum, for-
eldrum og hvers kyns vinahóp-
um boðið að nýta sér aðstöð-
una. Í dag mun Pollapönk stíga 
á svið klukkan 16 og Skoppa og 
Skrítla klukkan 17 
auk þess sem 
boðið verður 
upp á andlits-
málun og fleira 
skemmtilegt. 

Fjölskyldu-
skemmtunin 
er verk mynd-
listarmannsins 
Curver Thorodd-
sen en viðburður-
inn er unninn í 
samvinnu við Skáta-
land.is, Reykjavík-
urborg og KSÍ. Skemmtunin 
stendur til 29. apríl. Aðgangur-
inn er ókeypis og kostar ekkert 
í leiktækin.

SEX VIKNA 
FJÖLSKYLDU-
SKEMMTUN

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is s 512 5473 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is s 512 5432 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

Laugavegi 63 • S: 551 4422

FALLEGUR  
SUMARJAKKI  

M/HETTU 

Skoðið sýnishorn á laxdal.is

Verð 27.900 kr.

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

Mörkinni 6 - Sími 588 5518

.towww.www.

Mind Xtra  
fyrir konur eins og þig

Leggings 1990 kr. 
Bómullar-blúndubolir 1990 kr. 

Full búð 
af nýjum vörum og frábærum 

tilboðum

OPNUNARTILBOÐ

Sunnudaga á Stöð 2SS dd áá SStöððð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

 alla sunnudaga 
klukkan 16.   

Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 



Laugavegur 89, gamla 17-húsið

ALRÚN
ANDERSON & LAUTH
BIRNA
BÓAS
BRAVE
ELLA
EYGLÓ
FARMERS MARKET

GO WITH JAN
GUST
HANNA FELTING
HELICOPTER
HLÍN REYKDAL
HRINGA
IGLÓ
KALDA

KIOSK
KRONBYKRONKRON
LÚKA
MUNDI
NETAGERÐIN
NIKITA
REY
SHADOW CREATURES

SKAPARINN
SPAKMANNSSPJARIR
STEINUNN
SUNBIRD
THELMA DESIGN
VARMA
ÝR
ZIZKA

Ásamt: POP-UP eldhús Sollu á GLÓ, Vintage kjallari Rauða krossins, Kaldi bar, Dekur,  
Tulipop, Barna blizz, Okeibæ-kur, Hár makeover, MOMS listasýning og Krumma
Allir hjartanlega velkomnir (Bílastæðahús beint á móti ATMO húsinu)

33 ÍSLENSKIR HÖNNUÐIR 
SÝNA OG SELJA
22. - 25. MARS



BÍLAR &
FARATÆKI

BMW M3 coupe e90. Árgerð 2008, 
ekinn 20 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
10.900.000. Rnr.221267.

LEXUS Rx400h. Twinnbíll Árgerð 2006, 
ekinn 32 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.900.000. Rnr.103514. Gullfallegur bíll

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

100 % LÁN MÖGULEGT
 HONDA CR-V STW 4WD RVSI. 
Árgerð 1998, ekinn 243.þ 
km,sjálfskiptur,smurbók frá 
upphafi,góður bíll. Verð 480.000. 
Rnr.245551.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

TOYOTA Avensis s/d sol. Árgerð 2005, 
ekinn 88 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.790.000. Rnr.180525. Toyota 
Kletthálsi 570-5220

TOYOTA Rav4 gx. Árgerð 2008, 
ekinn 43 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.800.000. Rnr.180491. Toyota 
Kletthálsli 570-5220

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

Eigum á lager hjólahleðslutæki 
sem vakta rafgeymin. Fyrir allar 
hjólategundir. Tilboð: 10.900,- Sendum 
um allt land.

Getum útvegað KTM RC8 1190 R á 
frábæru tilboðsverði 2.999.900,- 
180hp. 180 kg. 6 gíra. Superbike.

KTM og Husaberg umboðið
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800 / 893-2098
www.ktm.is

 TOYOTA Landcruiser 80vx (38”). Ár 
1996, ekinn 310 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Bíllinn er hlaðinn búnaði og er mikið 
yfirfarinn. Verð 3.890.000.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

FORD F350 KING RANCH Árgerð 2008, 
ekinn 94 Þ.KM. Verð 5.490.000.SKIPTI 
Á BELTAGRÖFU EÐA VÖRUBÍL MEÐ 
KRANA. Rnr.103472.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Jeep Grand Cherokee Laredo NEW 
Árgerð 2011, ekinn 19þ.km. ssk, krókur, 
a/c, cruise. Stórglæsilegur bíll sem er 
á staðnum! Verð 6.980.000kr. Raðn 
152945. Sjá nánar á www.stora.is

MM Pajero GLS DÍSEL Árgerð 2000, 
ekinn 189þ.km, ssk, leður o.m.fl.. Mjög 
gott eintak sem er á staðnum! Verð 
1.790.000kr. Raðnúmer 152382. Sjá á 
www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Isuzu Trooper 3.0 TD árg. 1999 ek. 205 
Þkm, 5 gíra, krókur, 31” dekk. Mjög gott 
viðhald..tilboðsverð nú 599 þús.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

YAMAHA Fjr1300a. Árgerð 2006, ekinn 
16 Þ.KM, bensín, 5 gírar.2 EIGENDUR 
UMBOÐSHJÓL Verð 1.990.000. 
Rnr.111635.

LAND ROVER Range rover 
supercharged. Árgerð 2007, ekinn 
53 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.M/
ÖLLU Óaðfinnanlegur eðalbíll Verð 
7.990.000. Rnr.119298.

M.BENZ E200 kompressor. Árgerð 2001, 
ekinn 151 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
leður,gullmoli 1 eigandi umbosbíll Verð 
1.590.000. Rnr.112329.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

TOYOTA Land cruiser 120 gx. Árgerð 
2006, ekinn 180 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.290.000. Vill skipta 
á fólksbíl. Rnr.285298.

TOYOTA Rav4. Árgerð 2005, ekinn 110 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.690.000.- 
TILBOÐ 1.370.000. Rnr.285347.

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr. 
Árgerð 2007, ekinn 157 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 3.290.000.- TILBOÐ 
2.790.000. Rnr.285253.

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr 38”. 
Árgerð 2007, ekinn 38 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 5.750.000.- Tilboð 
5.490.000.- Rnr.285115.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

Til sölu undirvagn fyrir 4-5 hesta kerru. 
Vagninn er með bremsum og á eftir 
að smíða yfirbyggingu og skrá. Tilboð 
óskast. 692-8188.

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas 
International srl, einum þekktasta 
framleiðanda á gas búnaði fyrir 
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað 
og ísetningu - sparið með MetanLán til 
allt að 48 mánaða. velras.is

Land cruiser 90, GX árg. 1998, ekinn 
228 þús. Upph. 35”. Sjálfsk .VHF talstöð 
Simi: 844 5311.

Skoda Octavia station, árg. ‘05. 6 gíra, 
4wd. Ek. 106 þús km. Vel með farinn. 
Verð 1.900.000. Uppl. í s. 895 8851.

Toyota aygo 2006 keyrður 65.000 
Áhvílandi 300.000 Verð 990 þús. Uppl. 
895 6172.

Bændur og verktakar athugið. Til sölu 
eða leigu Komatzu 130, 13 tonna 
beltavél, árg. 2008, mjög lítið notuð. 
Vélin er með tönn að framan, úrval af 
skóflum. Uppl: 822-8844.

Zusuki Grand Vitara, 1.6. tveggja dyra. 
árg. 00, ek. 158 þkm. Mjög sparnýtin. V. 
490 þ. S. 893 2284.

Nissan Almera, árg. ‘03. HB. 1.8, 5. g. 
ek. 124 þkm. V. 690 þ. Uppl. 893 2284.

VW Transporter 2500 dísel langur árg. 
01 ekinn 239 þ. uppl. í síma 660-4535

JEEP WRANGLER, 2003 4X4 keyrður 
63. þús., flott eintak. sett á hann 2.390 
skoða skipti 823 5909.

Til sölu Golf árg. ‘96 Ek. 190þús. Nýsk. 
Bíll í góðu standi! Tilboð óskast. Uppl. í 
S:822 0830.

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is



atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

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

Nánari upplýsingar veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is  
og Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.is.   
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 1. apríl nk. 
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.     

Starfsmenn 
í pökkunardeild   

Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun,  
uppgjör eftir vinnslu og skjalfesting.  

Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk breytinga og stillinga  
á pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum. 

 
Við leitum að einstaklingum:

Viltu læra 
að pakka?

Kíkið á fleiri 
laus störf á 

www.actavis.is

Erum að bæta  
við okkur 
starfsfólki  

vegna aukinna 
umsvifa

 

     Hjá Actavis bjóðum við upp á:

 fjölskylduvænt starfsumhverfi

góðan starfsanda

gott mötuneyti

fræðslu og þjálfun

iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni  
          sem sinna heilsuvernd starfsmanna

 árlegan styrk til íþróttaiðkunar  
          auk fræðslustyrks

 öflugt starfsmannafélag

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

 

Ertu fluggáfaður?
Iceland Express leitar að metnaðarfullum, jákvæðum
og skipulögðum einstaklingi til þess að vinna í 
öflugum hópi fjármáladeildar félagsins. Um er að 
ræða starf sérfræðings með áherslu á fjárstýringu.

Helstu verkefni:

 Lausafjár- og áhættustýring.
 Áætlun skammtímafjárstreymis.
 Eftirfylgni með samningum.
 Samskipti við innlenda og erlenda þjónustuaðila s.s.  

 flugvélaleigur, eldsneytisbirgja, flugvelli og aðra
 alþjóðlega þjónustuaðila.

Hæfniskröfur:

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Sérfræðiþekking sem nýtist í starfi.
 A.m.k. 5 ára starfsreynsla.
 Þekking á flugrekstri er kostur.
 Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.
 Sjálfstæð vinnubrögð, nákvæmni og samviskusemi.
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Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2012. 
Vinsamlega sendið umsókn á job@icelandexpress.is 
merkt „Fjármáladeild“. Nánari upplýsingar veitir 
Jónína Helga Ólafsdóttir, mannauðsstjóri 
(jonina@icelandexpress.is) í síma 5 500 619.

Iceland Express er annað stærsta fyrirtækið í ferðaþjón-
ustu á Íslandi og fyrsta lággjaldaflugfélag landsins. 
Allt frá stofnun félagsins árið 2003 hefur Iceland Express 
verið leiðandi í samkeppni um hagstæðasta verðið í flugi 
til og frá Íslandi. Félagið býður farþegum upp á sveigjan-
lega og gagnsæja þjónustu og leitast við að fljúga á nýja 
og spennandi áfangastaði auk þeirra áfangastaða sem 
Íslendingar sækja mest til. Hjá Iceland Express vinnur 
traustur hópur starfsfólks sem saman vinnur að því að 
gera ferðalög Íslendinga sem ódýrust og styrkja íslenska 
ferðaþjónustu, en á síðasta ári flutti félagið tæplega 
hálfa milljón farþega.  

Ármúla 7  |   108 Reykjavík  |  5 500 600  |  www.icelandexpress.is
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Lyfjafræðingur
Vegna aukinna umsvifa óskar Apótek Vesturlands eftir að ráða metnaðar-
gjarnan og þjónustulundaðan lyfjafræðing í fullt starf. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf strax eða samkvæmt nánara samkomulagi. Æskilegt er að 
viðkomandi búi á Akranesi eða sé tilbúinn að flytja þangað. 

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Adolfsson, lyfsali.
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Umsóknir óskast sendar á olafur@apvest.is eða Apótek Vesturlands, 
Smiðjuvöllum 32, 300 Akranesi. 

Apótek Vesturlands er sjálfstætt og óháð apótek sem leggur mikla áherslu 
á góða persónulega þjónustu og lágt lyfjaverð.

Akranes er fjölskylduvænt og gott samfélag með fjölbreytt og skemmtilegt mannlíf. 
Stutt er í náttúruperlur innan sem utan bæjar. Blómlegt athafnalíf. Mikið og gott tómstunda- 
og íþróttastarf eins og frægt er og auk þess stórglæsilegur golfvöllur í túnfætinum. 
Strætóferðir og góðar samgöngur eru milli Akraness og Reykjavíkur.
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Rett Bemanning is a Recruit-
company in Norway with 25 
offices around in the country.

Vi søker medarbeidere
til følgende yrker:

 - Tømrere/snekkere med lang erfaring.

 - Ergoterapeut med norsk autorisasjon

 - Sykepleiere med norsk autorisasjon for 
  ferievikariater

Norsk, svensk eller dansk språk er nødvendig.

Stillingene er i nærhet av Oslo.

Interesserte kan sende e-mail til: 
ho@rettbemanning.no med CV.

 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum

Vorönn 2012
 
Hvaleyrarskóli (565 0200 helgi@hvaleyrarskoli.is)
 Kennsla yngri barna, vegna forfalla
 sem fyrst til loka skólaárs.

Allar upplýsingar veitir Helgi Arnarson, skólastjóri.
Umsóknarfrestur er til 28. mars.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Vegna ört stækkandi hóps viðskiptavina Vöku 
óskum við eftir starfsmanni á bifreiðaverkstæði.

Hæfniskröfur:
· Vanur bifreiðaviðgerðum.
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi.
·  Stundvísi og snyrtimennska.
·  Góð mannleg samskipti.
·  Öguð vinnubrögð.

Áhugasamir geta sótt um með því að senda 
umsókn á starf@vakahf.is

Starfsmaður á 
bifreiðaverkstæði

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki 
landsins, nú bæði í Skútuvogi og á Smiðjuvegi.

Bifreiðaflutningar Úrvinnsla bíla Bón og þvottur

Dekkjaþjónusta VarahlutirBifreiðaverkstæði

Tækifærin liggja í Stavanger 

Vegna aukinna umsvifa, leitum við að verkfræðingum innan 
fráveitu- og lagnahönnunar, fjarvarmaveitu, umferðartækni og 
hönnunar vega og gatna. 
  
Norconsult er stærsta þverfaglega ráðgjafafyrirtækið í Noregi. Jafnframt eitt af leiðandi 
fyrirtækjum Norðurlandanna á sviði skipulags og mannvirkjagerðar. Hjá Norconsult 
vinna 2.250 starfsmenn í samtals 50 útibúum, víðs vegar um heim.  
Starfsmenn okkar í Stavanger eru 60 að tölu og vinna þétt saman að verkefnum innan: 
Skipulagsmála, landslagsarkitektúrs, umferðartækni, hönnunar vega og gatna, fráveitu 
og lagnahönnunar, fjarvarmaveitu, brunatækni, burðarþolshönnunar bygginga og 
annarra mannvirkja, lagna- og loftræstikerfa auk verkefnastjórnunar.  
Við höfum mörg ný og spennandi verkefni sem bíða úrlausnar, þess vegna leitum við 
að þér! Hefur þú áhuga á að starfa á breiðum, faglegum grundvelli, í opnu og hlýlegu 
umhverfi?  
Hjá Norconsult í Stavanger starfa nú þegar fjórir Íslendingar sem munu aðstoða þig 
þegar þú kemur. 
 
Nánari upplýsingar veita Margrét í síma +47 45404615 (íslensk),  
Trond í síma +47 90757027 (fráveita) eða Jan Erik í síma +47 91610691 (samgöngur) 
 
Skoðaðu atvinnuauglýsingar á heimasíðu okkar, www.norconsult.no,  
og leggðu inn umsókn. 
 

Sérfræðingur 
í lánagreiningu  
áhættustýringar

Leitað er að öflugum einstaklingi með þekkingu og reynslu  
af lánamálum, m.a. til að sitja fyrir hönd áhættustýringar  
á fundum lánanefndar Arion banka. Um er að ræða áhugavert 
og ábyrgðarmikið starf í þungamiðju bankans.

Helstu verkefni:
Þátttaka í þróun útlánareglna bankans og eftirlit með að lögum  
og reglum sé fylgt í hvívetna.
Greina lánsumsóknir til lánanefndar bankans og mynda sjálfstæða 
skoðun á áhættu þáttum lánveitingar.
Sitja fundi lánanefndar bankans og koma athugasemdum og ábend-
ingum áhættustýringar á framfæri við lánanefndina og lánanefnd 
stjórnar bankans.
Fylgjast með gæðum lánshæfismats og lánshæfismatslíkana.

Hæfni og þekking:
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Þekking og reynsla af lánamálum.
Haldgóð þekking á rekstri og uppgjörum fyrirtækja er æskileg.
Mikið frumkvæði, sjálfstæði, staðfesta og sjálfsöryggi.
Afbragðskunnátta í ensku, lesinni, skrifaðri og talaðri.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu  
hefur verið tekin. Fullum trúnaði heitið.

Nánari upplýsingar veitir Margrét Kristjánsdóttir, forstöðumaður lána-
greiningar, sími 444 6547, netfang: margret.kristjansdottir@arionbanki.is

Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðu bankans, www.arionbanki.is
Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2012.
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FASTEIGNASALA
Umsvifamikil fasteignasala í Reykjavík óskar að ráða 
öflugan og drífandi starfskraft.
 
Leitað er að einstaklingi með reynslu af sölu- og 
þjónustustörfum.
 
Mjög góð aðstaða í boði hjá fasteignasala með 
áratuga reynslu.
 
Umsóknir sendist Benedikt Sigurðssyni hdl.
benlog@simnet.is

Helstu verkefni:
·   Skipulag og rekstur skjalageymslu og gagnasafna Sjóvár
·   Ráðgjöf og kennsla til starfsmanna á sviði skjalavistunar 
    og geymslu gagna
·   Verkefnastjórnun og þátttaka í ýmsum vinnuhópum þvert 
    á félagið

Hæfniskröfur:
·   Háskólamenntun á sviði bókasafns- og upplýsingafræði
·   Reynsla af rafrænum skjalavistunarkerfum, helst SharePoint
·   Reynsla af verkefnastjórnun og miðlun upplýsinga
·   Mikið frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
·   Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

Sjóvá leitar að metnaðargjörnum og skipulögðum
einstaklingi í gæðateymi félagsins. Teymið ber ábyrgð á
framkvæmd stefnu í gæða-, skjala- og öryggismálum og
þróun gæða- og skjalakerfis. Einnig eftirliti með skráningu
verkferla félagsins í nánu samstarfi við starfsmenn
annarra sviða. 

Nánari upplýsingar:
Guðný Benediktsdóttir, gæðastjóri,
gudny.benediktsdottir@sjova.is, sími 440 2027.
Ágústa B. Bjarnadóttir, mannauðsstjóri,
agusta.bjarnadottir@sjova.is, sími 440 2323.
 
Umsóknir skulu fyllast út á vef Sjóvár,
merktar „Skjala- og verkefnastjóri” fyrir 1. apríl 2012.

Hlutverk Sjóvár er að tryggja verðmætin í lífi fólks með 
áherslu á forvarnir. Boðið er upp á gott starfsumhverfi 
fyrir hæft starfsfólk, ásamt tækifæri fyrir hvern og einn 
til að eflast og þróast í starfi.

SKJALA- OG 
VERKEFNASTJÓRI
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Hæfniskröfur:

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Fullt starf (100%) sérfræðilæknis er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu 
LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr.breytingu 5. mars 2006. Sótt er um starf rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir 
„laus störf“. 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

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2012.

 » Starfshlutfall er 100% en varðandi sérfræðilæknastarf þá kemur hlutastarf til álita.

 » Störfin veitast frá og með 1. september 2012 eða eftir samkomulagi.

 » Umsókn um starf sérfræðilæknis fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum 
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á 
innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim.

 » Umsókn um starf deildarlæknis fylgi náms- og starfsferilskrá.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, til Pálma V. Jónssonar, yfirlæknis, K4 öldrunarlækningar Landakoti.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Sérhæfð geðlæknisþjónusta við eldra fólk, sem flest hefur 

líkamlega sjúkdóma jafnframt 
 » Göngudeildarþjónusta eftir tilvísun frá læknum eða öðru 

heilbrigðisstarfsfólki, þar sem unnið er í teymisvinnu með 
hjúkrunarfræðingi og sálfræðingi

 » Ráðgjafaþjónusta fyrir inniliggjandi sjúklinga á 
öldrunarlækningadeild

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning í geðlækningum
 » Áhugi á öldrunargeðlækningum
 » Hæfni og lipurð í samskiptum

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið á deildunum felur m.a. í sér teymisvinnu með öðrum 
starfstéttum og sérgreinum spítalans. Leitast er við að hafa samfellu í 
meðferð sjúklinga. 

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning í lyflækningum en læknir með mikla 

reynslu í lyflækningum eða skyldum greinum kemur einnig til 
greina

 » Hæfni og lipurð í samskiptum

Helstu verkefni og ábyrgð
Deildarlæknir hlýtur þjálfun og reynslu á öllum sviðum 
öldrunarlækninga, við greiningu og meðferð á hinum ýmsu 
öldrunarlækningadeildum, svo sem bráðaöldrunarlækningadeild, 
öldrunarlækningadeildum með áherslu á endurhæfingu, auk 
dagdeildar, göngudeildar og starfi á hjúkrunarheimilum.

Hæfnikröfur
 » Almennt lækningaleyfi
 » Íslenskukunnátta
 » Hæfni og lipurð í samskiptum

Öldrunarlækningar
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í geðlækningum með aðsetur á Landakoti. Um er að ræða uppbyggingar- og þróunarstarf í 
öldrunargeðlækningum. Náin samvinna er við öldrunarlækna.

Laust er til umsóknar afleysingastarf sérfræðilæknis í lyflækningum á öldrunarlækningadeildum. Starfið veitist til eins árs eða skemur með 
möguleika á framlengingu. Starfsvettvangur er á Landakoti og eru vaktir þar.

Laust er til umsóknar starf deildarlæknis í öldrunarlækningum. Um er að ræða námsstöðu sem veitist til eins árs en möguleiki er á skemmri 
ráðningu. Starfið er kjörið til sérnáms í öldrunarlækningum, heimilislækningum, lyflækningum og fleiri greinum. Starfsvettvangur er á 
Landakoti og í Fossvogi. Vaktir eru á Landakoti. Einnig getur staðan verið góð endurmenntunarstaða fyrir starfandi heimilislækna.

Sérfræðilæknir í geðlækningum 

Sérfræðilæknir í lyflækningum

Deildarlæknir í öldrunarlækningum

Starfssvið 
 • Stýra upplýsingatækni, gæðamálum og vefmálum LÍN.
 • Umsjón með rekstri tölvukerfa sjóðsins, virkni upplýsingavinnslna 
  og úrvinnslu úr gagnagrunni sjóðsins.
 • Samþætting tölvukerfa sjóðsins og gæðastjórnunar.

Eiginleikar umsækjanda
 • Góðir samskiptahæfileikar.
 • Skipulögð vinnubrögð.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Menntun og hæfniskröfur
 • Háskólapróf í tölvunarfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða 
  sambærilegt.
 • Þekking og reynsla af verkefnastjórnun nauðsynleg. 
 • Æskilegt væri að hafa reynslu af stýringu upplýsingatækni-
  verkefna.
 • Þekking og reynsla af gæðamálum mikilvæg.
 • Reynsla af forritun, SQL og rekstri kerfa æskileg.

Verkefnastjóri í upplýsingatækni hjá LÍN

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða verkefnastjóra (deildarstjóra) í upplýsingatækni (UT) sjóðsins. Hugbúnaðarþróun og stórum 
hluta rekstrar á kerfum sjóðsins er úthýst. UT annast verkefnastjórnun upplýsingatæknimála, gæðamál, tækniþjónustu við starfsmenn og ýmis dagleg 
rekstrarmál.

Í boði er lifandi og krefjandi starfsumhverfi þar sem starfsþróun og uppbygging öflugrar þjónustu haldast í hendur.  
Umsóknir skulu sendar á gudrun@lin.is, merktar „Verkefnastjóri í UT LÍN“. Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2012.



Leitum að liðsauka

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.

www.marel.com

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

Nánari upplýsingar um störfin og umsóknarfrest er að finna á heimasíðu okkar, www.marel.com.

Þjónustumaður á Íslandi
Marel leitar að aðila með mikla þjónustulund og faglegan metnað í starf þjónustumanns. Í starfinu felast 
mikil samskipti og heimsóknir til viðskiptavina um allt land vegna uppsetninga og viðhalds á tækjum.

Starfssvið: Hæfniskröfur:
 

eða tengdar greinar.

Hugbúnaðargerð

hugbúnaður sem notaður er fyrir framleiðslueftirlit og framleiðslustýringu í matvælaiðnaði. Hugbúnaðurinn  
er í notkun í helstu matvælafyrirtækjum um allan heim. Nú starfa um 60 manns við þróun, sölu og þjónustu  

Starfssvið:
 

alþjóðlegu umhverfi.

Hæfniskröfur:

 eða verkfræði.

 Hæfniskröfur:

Tækjahugbúnaðargerð 
 
Hugbúnaðurinn okkar stýrir flóknum vélbúnaði, það kallar á hraða og áreiðanleika. Við leitum að metnaðarfullum 
einstaklingi með jákvætt hugarfar til starfa við hugbúnaðargerð á hugbúnaði. Við erum fremstir á okkar sviði 

Starfssvið:
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Sölu og markaðsstjóri

Stjörnu-Odda óskar eftir tveimur starfsmönnum í framleiðslu

Um er að ræða starf hjá framsæknu fyrirtæki á sviði 
mælitækni, yfir 95% af vörunum eru seldar á erlendan 
markað. Samskipti við viðskiptavini eru í gegnum 
netið, síma og með þátttöku á sölusýningum. Við 
sækjumst eftir manni með reynslu af sölu- og markað-
setningu á tæknivörum á erlenda markaði, fyrirtækja-
markaði (B2B), mann sem getur komið með viðbót 
við annars öfluga sölu- og markaðsdeild.

Helstu verkefni: Samhæfing aðgerða, áætlanagerð, 
eftirfylgni með áætlunum og árangri, greiningarvinna, 
skipuleggja og ýta úr vör markaðssprettum, hafa áhrif 
á framtíðar vöruþróun, o.s.frv.

Í sölu- og markaðsdeild starfa í dag 3 starfsmenn.

Góð tungumálakunnátta (enska nauðsynleg), háskóla-
menntun, lipurð í mannlegum samskiptum, góð 
tölvukunnátta.

Við bjóðum: Spennandi verkefni í samstarfi við sam-
stilltan hóp starfsmanna í fyrirtæki sem á sér spenn-
andi framtíðarmöguleika. Vörur félagsins eru seldar 
um allan heim, aðallega til umhverfisrannsókna og til 
merkinga á dýrum/fiskum, og til iðnaðar.

Laghentir starfsmenn óskast í samsetningu á rafeinda-
búnaði, unnið er með mjög fíngerða rafeindaíhluti. 
Það er kostur ef viðkomandi hefur reynslu af rafeinda-
samsetningu og lóðavinnu, en er ekki skilyrði, við 
þjálfum sjálfir okkar starfsfólk.

Við förum fram á árangursmeðvitund, vandvirkni, sam-
viskusemi og stundvísi.

Við bjóðum: Spennandi verkefni í samstarfi við sam-
stilltan hóp starfsmanna í fyrirtæki sem á sér mikla 
framtíðarmöguleika. Stjörnu-Oddi framleiðir fyrst og 
fremst mælitæki, vörur félagsins eru seldar um allan 
heim, aðallega til umhverfisrannsókna og til merkinga 
á dýrum/fiskum/fuglum, og til iðnaðar.

Umsóknir sendist með tölvupóst á sigmar@star-oddi.com eða bréflega til Stjörnu-Odda, Vatnagörðum 14, 
104 – Reykjavík, umsóknarfrestur er til mánudags 2 apríl. Frekari upplýsingar veitir Sigmar Guðbjörnsson 
í síma 533 6060 og á heimasíðu Stjörnu-Odda, www.star-oddi.com.

Flensborgarskólinn auglýsir eftir eðlisfræði-
kennara – framlengdur umsóknarfrestur
Laust er til umsóknar starf eðlisfræðikennara frá og með 1. 
ágúst 2012. Um er að ræða 100% starf.
Leitað er að einstaklingi sem lokið hefur a.m.k. B.S.prófi í eðlis-
fræði og er með kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. Æskilegt 
er að umsækjendur hafi lokið mastersprófi. Lögð er áhersla á 
að umsækjandi sé tilbúinn til að taka þátt í námskrárvinnu og 
þverfaglegu samstarfi. Góð samskipta- og skipulagshæfni er 
mikilvæg ásamt áreiðanleika og stundvísi. 
Nánari upplýsingar og móttaka umsóknar er á Starfatorgi 
(www.starfatorg.is) .
Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2012.

Nánari upplýsingar veitir Einar Birgir Steinþórsson, skóla-
meistari s: 565 0400 / ebs@flensborg.is

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

Viðskipta- og rekstrarstjóri
Nánari upplýsingar:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 1. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.

Jurtaapótekið óskar eftir að ráða kraftmikinn starfsmann sem hefur brennandi áhuga á að 
starfa í fyrirtæki sem leggur áherslu á heilbrigðan og hollan lífsstíl, umhyggju og uppbyggjandi 
lifnaðarhætti. Starfið hentar jafnt konum sem körlum og eru vinnuaðstæður snyrtilegar í rúmgóðu 
húsnæði í Skútuvogi.

Starfssvið
• Umsjón markaðsmála
• Erlend og innlend samskipti við birgja og viðskiptavini
• Starfsmannamál
• Dagleg fjármál og bókhald
• Samskipti við söluaðila
• Annar daglegur rekstur

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta
• Fjölhæf starfsreynsla, s.s. á sviði fjármála, markaðsmála
   og viðskipta
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Áhugi á að vinna fjölbreytt starf í litlu en öflugu fyrirtæki

Jurtaapótekið var stofnað í desember 2004 af Kolbrúnu grasalækni. Fyrirtækið býður upp 
á vörur sem eru unnar úr lífrænt ræktuðum eða villtum jurtum. Starfsmenn fyrirtækisins 
eru 8 talsins og hefur þeim fjölgað mjög á síðustu árum. Fyrirtækið rekur verslun á horni 
Laugavegs og Skólavörðustígs en hefur jafnframt aðsetur í Skútuvogi, þar sem m.a. 
eru skrifstofur og lager. Vörur Jurtaapóteksins eru seldar í versluninni sem og nokkrum 
apótekum. Nánari upplýsingar eru á www.jurtaapotek.is.

Viðskiptastjóri/söluráðgjafi
Inkasso óskar eftir ráðgjöfum á fyrirtækjasvið.

Í starfinu felst ráðgefandi sala á þjónustu-
lausnum Inkasso, samskipti við viðskiptavini, 
greining og ráðgjöf um meðferð viðskipta-
krafna, auk tilboðs- og samningagerðar. 
Viðkomandi þarf að búa yfir söluhæfileikum, 
frumkvæði, jákvæðni og drifkrafti. Í starfinu 
reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka 
þátttöku í teymisvinnu.

Krafa er gerð um reynslu af sambærilegum 
störfum. Viðskiptafræðimenntun eða 
sambærileg menntun er kostur en ekki 
skilyrði. Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknir berist til Guðlaugs Magnússonar, 
framkvæmdastjóra Inkasso, á netfangið 
gudlaugur.magnusson@inkasso.is.

INKASSO ehf | Smáratorgi 3 | 201 Kópavogur | Sími 520-4040 | www.inkasso.is

Inkasso sérhæfir sig í ráðgjöf til fyrirtækja í innheimtumálum. Inkasso býður viðskiptavinum 
sínum að stýra innheimtuferlinu allt frá stofnun reiknings til löginnheimtu, ef nauðsyn krefur. 
Inkasso tók til starfa vorið 2010 og hefur þegar vakið athygli fyrir tæknivædda þjónustu sem 
getur minnkað álag viðskiptavina verulega og sparað þeim umtalsverðar fjárhæðir.  

Um Inkasso ehf.

Umsóknarfrestur er til 11. apríl 2012
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Vélvirkjar, vélstjórar og/eða bifvélavirkjar

• Samsetningar og lokafrágangur á framleiðsluvörum fyrirtækisins
• Niðursetning á vélum og skrúfubúnaði ásamt vinnu við raflagnir 
   og önnur kerfi
• Að minnsta kosti þriggja ára reynsla æskileg

Rennismiður

• Reynsla af notkun og/eða stjórnun tölvustýrðra iðnaðarvéla
• Aðeins lærður rennismiður, vélvirki eða vélstjóri kemur til greina
• Að minnsta kosti þriggja ára reynsla æskileg en ekki skilyrði
• Þekking á AutoCad eða sambærilegum forritum, auk almennrar 
   tölvukunnáttu

Starfsmenn í framleiðslu

• Iðnmenntun nauðsynleg en starfsreynsla er ekki skilyrði
• Starfsmenn byrja á að sækja námskeið og hljóta verkþjálfun  
   við trefjaplastsmíði, allt frá kili til yfirbyggingar

Starfsmaður í bókhalds- og skrifstofustarf

• Almenn bókhaldsþekking
• Reynsla af notkun Navision bókhaldskerfis
• Almenn tölvukunnátta ásamt góðri kunnáttu á Excel
• Reynsla af skrifstofustörfum og menntun sem nýtist í starfi.

Viltu taka þátt í þróun, 
nýsköpun og uppbyggingu? 

Markmið OK Hull er að ráða til sín áhugasama og hæfa starfsmenn sem vilja taka virkan þátt í starfseminni og eru reiðubúnir að 
leggja sitt af mörkum til að framleiðsluvörur fyrirtækisins og þjónusta þess verði jafnan í hæsta gæðaflokki. Í dag starfa 35 manns 
hjá fyrirtækinu, kynjahlutfallið er 20% konur og 80% karlar og því viljum við gjarnan fjölga konum í okkar hópi.  

Gildi OK Hull eru hugmyndaauðgi, frumleiki og samvinna.

Nánari upplýsingar veitir:  
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

OK Hull leitar að framtíðarstarfsmönnum, sem geta unnið í teymum, 
sýnt frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleika í starfi. 

OK Hull er ört vaxandi iðnfyrirtæki sem hefur á undanförnum árum unnið að þróun á nýju 
skrokklagi sem smíðað er úr trefjaplasti og mun nýtast til smíða á flestum tegundum báta og 
skipa. Fyrirtækið mun í ár setja á markað ýmsar útgáfur báta allt að 15 metra að lengd. Aðrar 
stærðir og tegundir eru í hönnun og munu verða kynntar á næstu misserum. Framleiðsla 
fyrirtækisins verður einkum seld á erlendum mörkuðum.  
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum

Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
 Sérkennslustjóri
 Leikskólakennari

Hlíðarendi (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari

Hraunvallaskóli (590 2800 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
 Leikskólakennari og/eða annað uppeldism-
 enntað starfsfólk í afleysingar

Hvammur (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
 Skilastaða (frá kl. 15-17)

Hörðuvellir (555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar og/ eða annað uppeldis 
 menntað starfsfólk

Vesturkot (565 0220  vesturkot@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
 Sérkennari

Allar upplýsingar veita leikskólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá nánar heimasíður skólanna.
Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2012.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa. Starfið lýtur að verkefni um 
efnahag heimila og fyrirtækja og felst m.a. í:

 Undirbúningi og skipulagningu á verkefninu.
 Hönnun og þróun á tölfræðilegri úrvinnslu.
 Greiningu á niðurstöðum.
 Almannatengslum og þjónustu við notendur.

Menntunar- og hæfniskröfur

 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
 Þekking á tölfræðilegri úrvinnslu.
 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.

Sérfræðingur

Borgartún 21a

150 Reykjavík

� 528 1000

www.hagstofa.is  Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Umsóknarfrestur er til 10. apríl 2012. Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að sá sem ráðinn verður 
geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutað eigandi 
stéttar félags. Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins.

Hagstofa Íslands er sjálfstæð stofnun sem gegnir forystuhlutverki á 

sínu sviði, samhæfir opinbera hagskýrslugerð á Íslandi og er virkur 

þátttakandi í alþjóðlegu samstarfi. Hagstofan sinnir rannsóknum 

og safnar, vinnur og miðlar áreiðanlegum hagtölum sem lýsa 

samfélaginu. Stofnunin stuðlar að upplýstri umræðu og faglegum 

ákvörðunum með því að tryggja öllum sama aðgang að upplýsingum.

Óskum eftir vönum rafvirkjum á Höfuðborgarsvæðinu
Þurfa að geta unnið sjálfstætt

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á helgi@rafholt.is

Rafholt ehf. er framsækið fyrirtæki sem starfar á útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki og stofnanir.
Boðið er upp á mjög góða aðstöðu fyrir starfsmenn.
Öflugt starfsmannafélag er starfrækt hjá fyrirtækinu.

www.rafholt.is 
517 7600

Vertu með í frábærum hóp
ILVA er glæsileg 7000 m² húsgagna- og gjafavöruverslun sem orðin er þekkt 
meðal landsmanna fyrir gæði, verðlagningu og þjónustu. Við viljum vera stolt af 
starfsfólki okkar og að starfsfólkið sé stolt af okkur.

ILVA kaffi  - helgarstarf
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingi til afgreiðslustarfa á nýjum og 
endurbættum veitingastað ILVA. Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt. 
Áhersla er lögð á snyrtimennsku, reglusemi og metnað fyrir að skila árangri í starfi . 
Aldurstakmark er 20 ár.

Verslun - helgarstarf
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingi til sölu- og þjónustustarfa. 
Starfi ð felur í sér sölu og þjónustu í öllum deildum. 
Aldurstakmark er 20 ár.

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi  og góða starfsþjálfun. 
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is eða sent umsóknir á netfangið ilva@ilva.is

einfaldlega betri kostur

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Sv.Garðs og Sv. Voga 
óskar eftir að ráða starfsmann í 50% starf í eftirfarandi 
verkefni:

• Fjárhagsaðstoð og ráðgjöf
• Utanumhald um virkniúrræði
• Síma- og skjalavarsla
• Skráningar og skýrslugerð

Hæfniskröfur
Menntun og reynsla sem nýtist í starfi, gjarnan á sviði 
félagsráðgjafar, sálfræði eða viðskiptafræði

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2012. 

Atvinnuumsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
kristin@sandgerdi.is
Nánari upplýsingar um stafið veitir Kristín Þ 
Þorsteinsdóttir, félagsmálastjóri í síma 420-7555,  
netfang; kristin@sandgerdi.is

Sirdal Høyfjellshotell er staðsett á Fidjeland, innst i Sirdal, 
skammt frá Stavanger í 650 m hæð. 
Síðustu ár hafa öll 65 herbergi hótelsins, ásamt Løå funda-og 
ráðstefnusal og Garasjen ”after-ski”-bar verið endurnýjuð á 
glæsilegan hátt. 
Við erum í spennandi fjallaumhverfi þar sem Fidjeland skíða-
brekkan er næsti nágranni. 
Með stuttum vegalengdum og nátturuna allt í kring eru 
útivistarmöguleikarnir margir og fjölbreyttir allt árið – bæði fyrir 
fjölskyldur og ráðstefnugesti. 
Til að mæta auknum umsvifum leitar Sirdal Høyfjellshotell að: 

Menntuðum matreiðslumanni 
í 100% starf
Við leitum að samstarfsmanni með langtímastarf i huga, sem 
hefur áhuga a að starfa með okkur í spennandi og annasömu 
umhverfi sem býður upp á mikla möguleika. 
Gott fyrirkomulag með fæði og húsnæði. 
Þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Vinsamlegast hafið samband vid Margit matreiðslumeistara 
vegna nánari upplýsinga E-mail: matogvin@hotel.as 
Umsóknir verða metnar jafnóðum og þær berast.

www.hotel.as
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Háskóli Íslands leitar að öflugum stjórnanda og leiðtoga fyrir Heilbrigðisvísindasvið, 
sem er eitt af fimm fræðasviðum skólans.

Forseti Heilbrigðisvísindasviðs 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:
útfærslu stefnu Háskóla Íslands á vettvangi fræðasviðs.
fjármálum og rekstri fræðasviðs og stofnana sem undir það heyra.
gæðum kennslu, rannsókna og þjónustu.
starfsmannamálum.
öflugri liðsheild og faglegu samstarfi.
tengslum við innlenda og erlenda samstarfsaðila.
stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins.

Hæfniskröfur:
akademískt hæfi sem og þekking og reynsla af háskóla- og/eða rannsóknaumhverfi.
leiðtogahæfileikar. 
metnaðarfull og skýr framtíðarsýn.
rík samskiptahæfni.
víðtæk reynsla af stjórnun og stefnumótun.
þekking á og reynsla af störfum við háskólasjúkrahús er æskileg.

Umsóknarfrestur er til 30. apríl nk. 

Nánari upplýsingar um umsóknargögn, starfið og ráðningar-
ferlið er að finna á slóðinni: 
http://www.hi.is/skolinn/forseti_heilbrigdisvisindasvids.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Jóhanna 
Guðmundsdóttir, sviðsstjóri starfsmannasviðs Háskóla Íslands, 
netfang gjg@hi.is, sími 525-4355.

Vodafone leitar að 
markaðsmanneskjum 
framtíðarinnar 

Þín ánægja er okkar markmið

Líttu í spegil. Sérðu framsýna og reynda markaðsmanneskju, færan 
verkefnastjóra? Sérðu manneskju sem er tilbúin að takast á við örar 
breytingar og fylgjast með því nýjasta? Ef svarið er já, þá erum við að leita 
að þér í lifandi og krefjandi starf í markaðsdeildinni.  

vodafone.is/storf.

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2012.

Vinnustaðurinn okkar er skemmtilegur og fólk sem tekst á við 
krefjandi verkefni með bros á vör er okkur að skapi. Við tökum 
verkefnin hátíðlega en ekki okkur sjálf og viljum gera viðskipta-
vini okkar þá ánægðustu á Íslandi.
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Starfsmenn Vodafone fylgjast vel með, sérstaklega á Tiltektardögum.Starfsmenn Vodafone taka þrifadaginn mjög alvarlega 
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Óska eftir meistara eða sveini  
í bifreiðasmíði  

Uppl. veitir Jón Bergur s. 895 0790.  
jonbergur@lakkhusid.is

   

   www.kopavogur.is 

Skrifstofustjóri/lögfræðingur umhverfissviðs

Kópavogsbær auglýsir eftir að ráða lögfræðing sem skrifstofustjóra á umhverfissviði. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar sveitarfélaga og 
viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og 
með 16. apríl 2012.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Steingrímur Hauksson sviðsstjóri 
umhverfissviðs í síma 570-1500 
eða í tölvupósti steingr@kopavogur.is

KÓPAVOGSBÆR

Helstu verkefni og ábyrgð
• Skrifstofustjórn og starfsmannamál
• Lögfræðileg ráðgjöf
• Lóðaúthlutanir
• Afgreiðsla stjórnsýsluerinda
• Umsagnir til nefnda
• Undirbýr fundi framkvæmdaráðs

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kandídats eða meistarapróf í lögfræði 

(hafi lokið 5 ára laganámi)
• Málflutningsréttindi æskileg
• Staðgóð þekking á opinberri stjórnsýslu
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð 

vinnubrögð
• Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 

Starfið, sem er fullt starf, felst í forritun umsókna- og gagnagrunnskerfis fyrir Rannís. 

 Menntunar- og hæfniskröfur:
 ● Menntun í tölvunarfræði eða annað sambærilegt nám skilyrði
 ● Reynsla af hugbúnaðargerð nauðsynleg
 ● Reynsla af Java forritun
 ● Þekking á SQL
 ● Góð samskiptafærni áskilin
 ● Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð, 
  frumkvæði og veita góða þjónustu.

Upplýsingar um starfið veitir Magnús Lyngdal Magnússon, aðstoðarforstöðumaður. 
Sími 515 5816 eða magnus@rannis.is.

Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2012 

Umsækjendur sendi rafræna umsókn með ferilskrá ásamt afriti af prófskírteini til 
Herdísar Þorgrímsdóttur, sviðsstjóra stjórnsýslu, herdis@rannis.is. 
Í efnislínu er umsóknin auðkennd með: Starfsumsókn hugbúnaðarsérfræðingur.

Við ráðningu í starfið verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís. 
Laun greiðast samkvæmt viðeigandi kjarasamningi 
við fjármálaráðuneytið.

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Hugbúnaðar-
sérfræðingur

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is
www.rannis.is
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hverfisgata 10  
sími 5800 101   
101hotel@101hotel.is    
www.101hotel.is

101 hótel óskar eftir að ráða 
í eftirfarandi störf:
Fullt starf | vaktstjóri í veitingadeild frá 15. apríl
- Starfsmaður þarf að vera stundvís, heiðarlegur, jákvæður og opin(n)  

með mikla þjónustulund og góða reynslu
- Unnið er eftir vaktakerfi 2-2-3

Fullt starf | vaktstjóri í veitingadeild frá 15. maí 
- Starfsmaður þarf að vera stundvís, heiðarlegur, jákvæður og opin(n) 
 með mikla þjónustulund og góða reynslu
- Unnið er eftir vaktakerfi 2-2-3

Fullt starf og sumarstarf | herbergisþerna laust strax 
- Full position and summer job | room maid starting now
-  Shift system 2-2-3 and every other weekend
-  Unnið er eftir vaktakerfi 2-2-3 og önnur hver helgi

Allar umsóknir berist á job@101hotel.is fyrir 1. apríl 2012
All applications to be sent to job@101hotel.is before 1. apríl 2012 

Starfsmenn óskast.
Starfsmenn óskast til starfa í Vélsm. Konráðs Jónssonar. 

Æskilegt er að viðkomandi hafi réttindi og reynslu í allri almennri 
stálsmíði. Þurfa að geta unnið sjálfstætt.
Mikil vinna framundan og mikil áhersla lögð á vönduð vinnubrögð. 
Reyklaus vinnustaður.
Sendið ferilskrá á kjgj@simnet.is.  Öllum umsóknum verður svarað.

 
Sviðsstjóri fjármálasviðs  
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Háskóli Íslands leitar að öflugum stjórnanda í starf sviðsstjóra fjármálasviðs.

Fjármálasvið er eitt af sex þjónustu- og stoðsviðum sameiginlegrar stjórnsýslu Háskóla Íslands. 
Starfssvið fjármálasviðs lýtur að reikningshaldi, launadeild, innkaupum, áætlanagerð, ferða-
heimildum og gjaldkera. Þá er sviðsstjóri fjármálasviðs einn af þremur fulltrúum skólans í 
samráðsnefnd um kjaramál.

Nánar um menntunar- og hæfniskröfur á www.starfatorg.is og 
http://www.hi.is/is/skolinn/laus_storf

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2012. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur R. Jónsson, 
framkvæmdastjóri rekstrar- og framkvæmdasviðs 
Háskóla Íslands í síma 525-5202, netfang: grj@hi.is

Stálorka óskar eftir
lærðum máliðnaðarmönnum til framtíðarstarfa, aðal-
starfsvið er viðgerðir og endurbætur á skipum, einnig 
vantar menn vönum smíði á ryðfríu stáli. Hægt er að 
senda inn umsóknir á stalorka@simnet.is eða hafa 
samband við Benedikt í síma 8927687

Bílabúð Benna ehf er þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins stofnað 1975.  
Bílabúð Benna ehf er m.a. umboðsaðili nýrra bíla frá Porsche, Chevrolet og SsangYong.  

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is  - benni@benni.is

Bílabúð Benna leitar að öflugum starfskrafti

Sérfræðingar í bílum

Bílabúð Benna leitar að öflugum, drífandi og metnaðarfullum einstaklingi 
til að starfa í markaðsdeild Bílabúðar Benna. Viðkomandi tekur þátt 
í að móta og framfylgja markaðsstefnu fyrirtækisins. Um er að ræða 
framtíðarstarf hjá spennandi og öflugu fyrirtæki í sókn.

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23,  
110 Reykjavík eða á póstfangið atvinna@benni.is fyrir  
mánudaginn 2. apríl. Nánari upplýsingar veitir Björn Ragnarsson, bjornr@benni.is

Grafískur hönnuður með þekkingu 
á markaðsmálum
Starfssvið:
 - Grafísk hönnun fyrir prent- og vefmiðla
 - Samskipti við prentstofur og fjölmiðla
 - Uppsetning markaðsáætlana
 - Umsjón markaðsverkefna

Hæfniskröfur:
 - Menntun í grafískri hönnun 
   - Þekking á markaðsmálum
 - Þekking á Adobe Suite forritum
 - Góð kunnáttu á MS Office forrit
 - Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
 - Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

afti

Grafískur hönnuður óskast



LAUGARDAGUR  24. mars 2012 15

www.marorka.com
Marorka‘s vision is to be the global leader in energy management solutions for the maritime industry

Send your application with a CV to marorka@marorka.com with the subject “Application 2012.04.02” before 2 April 2012.

Contact Ari Vésteinsson, ari.vesteinsson@marorka.com, for further information about this position.

Professional Software Developer
Are you a talented professional software developer? 
Would you like to get involved in solving global problems while building the best software possible?

Marorka is a leading provider of energy management solutions for 
the international shipping industry. Unlike most other organiza-
tions, rising energy prices, increasing environmental awareness and 
tighter regulations are driving our business forwards. Our market 
segment consists of some 19,000 ships, each of which consumes an 
average of 2 tonnes of fuel oil per hour while sailing, resulting in 
the release of 6 tonnes of CO2 per hour. The fuel costs $1500 per 
hour – a total of around $7,000,000 per year. So improving energy 
efficiency can result in huge financial and environmental savings. 

We are a team of experienced C# programmers, applying many of 
the XP practices, such as peer review, selective pair programming, 
continuous integration and automated testing. We have several 
years of experience with Scrum and a team of dedicated product 
owners. 

Talk to us – we are recruiting.

Spaði á lausu fyrir vörustjóra 
hjá Vodafone

Þín ánægja er okkar markmið

Vodafone-meistarar í borðtennis á þrifadaginn 

Við gerum ekki kröfu um kunnáttu í borðtennis við val á nýjum vörustjóra. 

-

vörur á krefjandi markaði.   

vodafone.is/storf.

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2012.

Vinnustaðurinn okkar er skemmtilegur og fólk sem tekst á við 
krefjandi verkefni með bros á vör er okkur að skapi. Við tökum 
verkefnin hátíðlega en ekki okkur sjálf og viljum gera viðskipta-
vini okkar þá ánægðustu á Íslandi.
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sími: 511 1144
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LEX óskar eftir tveimur lögmönnum til starfa, annars vegar á sviði 
skattaréttar og hins vegar á sviði banka- og fjármagnsmarkaðsréttar.
 
Menntunar- og hæfniskröfur á skattasviði LEX:

 Embættis- eða meistarapróf í lögfræði

 Haldgóð þekking á skattarétti og að lágmarki þriggja ára   
 starfsreynsla hjá skattyfirvöldum og/eða í samskiptum   
 við skattyfirvöld

 Lögmannsréttindi æskileg

Menntunar- og hæfniskröfur á sviði banka- og 
fjármagnsmarkaðsréttar LEX:

 Embættis- eða meistarapróf í lögfræði

 Þriggja ára starfsreynsla á sviði fjármagnsmarkaðsréttar

 Lögmannsréttindi nauðsynleg 

Nánari upplýsingar veitir Örn Gunnarsson, 

faglegur framkvæmdastjóri LEX, í síma 590 2600 

eða á orn@lex.is 

Starfsfólk LEX starfar undir kjörorðunum Heiðarleiki – Trúnaður – Fagmennska 
og leggur metnað sinn í að veita öllum viðskiptavinum stofunnar vandaða, trausta 
og skjóta þjónustu. 

LEX er ein stærsta 

lögmannsstofa landsins  

með yfir 40 lögmenn 

innanborðs og þjónustar 

mörg af stærstu fyrirtækjum 

og stofnunum landsins.  

LEX óskar eftir 
lögmönnum til 
starfa 
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FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Sunnudaga á Stöð 2

Golden Globe - Besti dramaþáttur ársins
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Auglýsing vegna úthlutunar atvinnu-
leyfa til aksturs leigubifreiða.

Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 12 leyfi til leigu-
aksturs á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum og 

1 leyfi á Akureyri.

Þeir einir geta sótt um leyfi sem hyggjast stunda 
akstur leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyfi 
þurfa umsækjendur að uppfylla skilyrði leyfis skv. 5. 

gr. laga nr. 134/2001 og reglugerðar nr. 397/2003 um 
leigubifreiðar, með síðari breytingum.

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við 
akstur leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar 

nr. 397/2003.

Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/
umsóknir og leyfi/leigubílar, eða í afgreiðslu 

Vegagerðarinnar Borgartúni 7 í Reykjavík. 

Umsóknarfrestur er til 2. apríl. 2012.

 
Til sölu er vel stað sett hár snyrti stofa í 101 
Reykja vík sem er í senn fal leg og vel búin, 
með vinnu að stöðu fyr ir 4–5 fagmenn. 

Stofan er í góð um  rekstri, skuld laus og með 
mjög góða vöru sölu. Auk  kjarna  fastra við-
skipta vina stof unn ar ligg ur hún mjög vel 
við gang andi um ferð, m.a. vaxandi um ferð 
erlendra ferða manna.

Ef þú/þið hafi ð ver ið að  velta fyr ir ykk ur 
eigin  rekstri þá er  þetta tæki fær ið.

Áhuga sam ir vinsam leg ast send ið  
upp lýs ing ar á au glys ing1@gma il.com.

Farið verður með allar  
fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nú er 
tæki fær ið!
– Hársnyrtistofa í hjarta Reykjavíkur

FUNDARBOÐ
Aðalfundur Starfsmannasjóðs SPRON ehf.,  
kt. 700702-2430 verður haldinn á skrifstofu KPMG ehf.,  
að Borgartúni 27, Reykjavík, 11. apríl 2012, kl. 16:30.

Dagskrá fundarins verður sem hér segir:
1. Venjuleg aðalfundarstörf, skv. 14. gr.  samþykkta félagsins.
2. Tillaga um leiðréttingu á skráningu nafnverðs stofnhlutafjár.
3. Tillaga um hækkun hlutafjár með útgáfu nýrra hluta.
4. Tillaga um lækkun hlutafjár, til jöfnunar taps.
5. Breytingar á samþykktum og lögheimili félagsins.
6. Önnur mál.

Framangreind dagskrá verður afgreidd í þeirri röð sem að ofan 
greinir nema annað verði ákveðið af fundarmönnum. Tillögur 
stjórnar og önnur fundargögn munu verða hluthöfum til sýnis 
á skrifstofu KPMG ehf., að Borgartúni 27, Reykjavík, viku fyrir 
boðaðan fundartíma.

Athygli er vakin á því að tillaga um hækkun hlutafjár felur í sér 
að vikið verði frá forkaupsrétti hluthafa, á grundvelli 3. mgr. 
24. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, á þann hátt að 
hluthafar hafa ekki rétt til að skrá sig fyrir nýjum hlutum. Til-
lagan er liður í ákvörðun stjórnar um að leitast við að einfalda 
slitaferli félagsins. Tillaga um lækkun hlutafjár felur í sér að 
hlutafé núverandi hluthafa verður fært niður að fullu.

fyrir hönd stjórnar
Jónas Rafn Tómasson, hdl.

Fornfræg stórlaxaá til sölu  
Öll veiðiréttindi í Soginu 

Ásgarði ásamt glæsilegu veiði-
húsi við ána eru nú til sölu.

Sogið er vatnsmesta bergvatnsá landsins. Hún kemur úr Þingvallavatni 
og rennur um Úlfljótsvatn og Álftavatn í Hvítá í Árnessýslu skammt 
neðan við Þrastaskóg. Sogið er fornfrægt fyrir stóra laxa og minnir af 
og til á þá staðreynd. Veiðisvæðið fyrir landi Ásgarðs er þéttskipað 
kyngimögnuðum veiðistöðum Fyrir Ásgarðslandi, eru aðstæður til flugu-
veiða eins og þær gerast bestar. Veiðitími er frá 1.apríl  til 24 september 
ár hvert.  Veiðisvæðið er fyrir landi lögbýlisins Ásgarðs frá landamörkum 
við Syðri-Brú að ofanverðu og niður að Álftavatni. Um er að ræða 3 laxa- 
og 3 silungastangir. Veiðiréttindin eru í leigu til ársloka 2013. Veiðihús 
sem stendur við bakka Sogsins fylgir. Húsið er 123,3 fm byggt árið 1993 
á 4.000 fm eignarlóð. Lögbýlisréttindi jarðarinnar Ásgarðs sem er á 3,34 
ha landi auk 10m bakka meðfram Soginu fylgja með. Óskað er eftir 
tilboðum í eignina fyrir 11.apríl 2012. Áskilinn er réttur til að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.
Allar nánari upplýsingar veitir 
Steindór Guðmundsson löggiltur 
fasteignasali s. 480 2900, steindor@log 
eða 863 2900.

Sunnudaga á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

LAUNAFULLTRÚI
ÍSTAK leitar að öflugum og talnaglöggum einstaklingi í starf launafulltrúa.

Um er að ræða fullt starf sem felst í launavinnslu, úrvinnslu gagna auk 

annarra tilfallandi verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi

Reynsla af launavinnslu er æskileg

Reynsla af Navision kostur

Almenn tölvufærni

Sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi

HJÚKRUNARFÆÐINGUR / SJÚKRALIÐI / 
SJÚKRAFLUTNINGAMAÐUR
ÍSTAK leitar að traustum einstaklingi til að sinna heilbrigðis- og 

vinnuverndarmálum á framkvæmdasvæði fyrirtækisins við Ilulissat á 

Grænlandi. Í starfinu felst almenn umsjón með vinnuverndarmálum, 

heilbrigðisþjónusta við starfsmenn auk annarra tilfallandi verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Hjúkrunarfræðinám, sjúkraliðanám eða réttindi til sjúkraflutninga 

 er skilyrði

Góð þekking á fyrstu hjálp

Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli er æskilegt

Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Upplýsingar um störfin eru veitt á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 

105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „auglýst störf“ fyrir 8. apríl næstkomandi.
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Hér með auglýsir kirkjubyggingarsjóður Reykjavíkur-
borgar eftir umsóknum um styrki vegna ársins 2012. 
Sjóðnum er ætlað að veita fjármunum til að byggja 

kirkjur og safnaðarheimili í Reykjavík, en einnig 
má styrkja endurbætur og meiriháttar viðhald á 

kirkjum í borginni. 

Umsóknir um styrki sendist Ráðhúsi Reykjavíkur merktar kirkju-
byggingarsjóður fyrir 13. apríl nk. 

Þau skilyrði eru sett fyrir því að umsókn sé tekin til greina 
að henni fylgi greinargóðar upplýsingar um fyrirhugaðar 
framkvæmd ir, ársreikningur 2011, ráðstöfun fyrri styrkja sé 
um þá að ræða, svo og um fjármögnun verksins að öðru leyti. 
Frekari upplýsingar fást hjá stjórn sjóðsins. 
Netföng stjórnarmanna eru sem hér segir: 
Karl Sigurðsson: karl.sigurdsson@reykjavik.is
Gísli Jónasson: gisli.jonasson@kirkjan.is 
Jóhannes Pálmason: palmason@simnet.is 

Syðri-Varðgjá – breyting
á aðalskipulagi

Í samræmi við ákvörðun sveitarstjórnar Eyjafjarðar-
sveitar, 16 ágúst 2011, er hér með auglýst tillaga að 
breytingu á aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-
2025, vegna landnotkunar að Syðri-Varðgjá, skv. 31. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillagan er um að íbúðarsvæði ÍS6 breytist þannig 
að inn á það komi verslunar- og þjónustusvæði og 
íbúðum verður fækkað úr 42 í 41. Tillagan verður 
kynnt á heimasíðu Eyjafjarðar¬sveitar http://www.
eyjafjardarsveit.is og mun einnig liggja frammi hjá 
Skipulagsstofnun og á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar, 
Skólatröð 9 frá 26. mars til 7. maí 2012.

Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir 
við tillöguna. Frestur til að gera athugasemdir við 
tillöguna er til og með 7. maí 2012. 

Athugasemdir skulu vera skriflegar 
og berast skrifstofu Eyjafjarðarsveitar.
21. mars 2012
Sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar

F.h. Strætó bs. 
er óskað eftir tilboðum frá verktökum í akstur 
almenningsvagna annars vegar á milli Reykjavíkur 
og Akureyrar og hins vegar á milli Akureyrar og 
Reykjavíkur. Útboðið er auglýst á Evrópska efna-
hagssvæðinu.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 5.000 kr. frá 
28. mars 2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.
Verkkaupi mun halda kynningarfund fyrir bjóðendur 
kl. 14:00 þann 12. apríl 2012 í Borgartúni 12 – 14, 
105 Reykjavík. 
Tilboðum skal skila eigi síðar en: Kl. 14:00 þann  
15. maí 2012 í þjónustuver Reykjavíkurborgar, 
Borgar túni 12 – 14, 105 Reykjavík.
12779

 

Námskeið fyrir verðandi dagforeldra
Haldið verður 70. st. starfsréttindanámskeið fyrir verðandi 
dagforeldra samkvæmt gildandi reglugerð um daggæslu 
barna í heimahúsum ef næg þátttaka næst.

Áætlað er að námskeiðið  hefjist  í lok apríl og verður  
kennt á mánudags-, miðvikudagskvöldum og á laugar-
dögum.
 
Námskeiðið er fjarkennt og er sérstaklega ætlað
hópum á landsbyggðinni.

Nánari upplýsingar má nálgast hjá daggæslufulltrúum 
sveitarfélaga og hjá Miðstöð símenntunar í síma 585-5860. 

Fyrirspurnir má einnig senda á nhms@hafnarfjordur.is.

STARFSRÉTTINDANÁMSKEIÐ Í 
FJARKENNSLU

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Sandskipti 2012, hverfi 2 og 3.
Útboðsgögn  verða seld á kr. 2.000, frá og með 27. 
mars 2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Bor-
gartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 17. apríl 2012 kl. 14:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12789

Sandskipti 2012, hverfi 4 og 5.
Útboðsgögn  verða seld á kr. 2.000, frá og með 27. 
mars 2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Bor-
gartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 17. apríl 2012 kl. 14:15, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12790
Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod 

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Seljaskóli 2. áfangi lóðarframkvæmd.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, frá 
kl. 13:00 þriðjudaginn 27. mars 2012 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 12. apríl 2012 kl. 10:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12780

Leikskólinn Árborg 1. áfangi lóðarframkvæmd.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, frá 
kl. 13:00 þriðjudaginn 27. mars 2012 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 16. apríl 2012 kl. 10:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12782

Leikskólinn Laugasól 1 áfangi, lóðarframkvæmd.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, frá 
kl. 13:00 þriðjudaginn 27. mars 2012 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 17. apríl 2012 kl. 10:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12783
Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod.

Gylfi
gsm: 822-0700

gylfi@tingholt.is

Jónas Örn 
Jónasson 

hdl og löggiltur 
fasteignasali. 

Bæjarlind 4 Kópavogi • Sími 512 3600 • Fax 512 3601  
tingholt@tingholt.is • www.tingholt.is

Norðurbakki 25a íbúð 201 Hafnarfirði– Sjávarútsýni

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN !

OPIÐ HÚS

35 ára

OPIÐ HÚS - SUNNUDAGINN 25. MARS KL. 15-16. 
Glæsileg endaíbúð með sjávarútsýni ásamt bílskýli og yfirbyggðum 
svölum. Íbúðin er 120,1 fm með þremur svefnh.  Stofa, borðstofa og 
eldhús opið rými. Eldhús með rúmgóðum borðkrók. Baðherbergi með
 sturtu og baðkari.  Glæsileg eign með sjávarútsýni á eftirsóttum stað.  
V 35,9m Uppl. Gylfi 822-0700

Glæsileg sérhæð á eftirsóttum stað í Hlíðarhjalla Kópavogi. Björt og 
rúmgóð stofa með stórum gluggum með fallegu útsýni og svölum í 
suðurátt. Tvö svefnherbergi og lítil íbúð í bílskúr. Barnvænt umhverfi og 
stutt í alla þjónustu.  Verð:  38,5 millj. Uppl. veitir Jónas Örn 
gsm. 770 8200 – jonas@logheimar.is

Til sölu veitingastaður í miðbæ Rvk. 
Glæsilegur veitingastaður í Rvk. sem nýlega hefur verið endurnýjaður 
að öllu leyti. Fínn tækjabúnaður, góð velta og góðir vaxtamöguleikar. 
Bókið fund fyrir nánari upplýsingar Jónas s 770 8200
jonas@logheimar.is

NÝTT

ÚTBOÐ
15223 - Gisting og veitingar innanlands 

Rammasamningur með örútboðum

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi Ríkis-
kaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði vegna gistingar 
og veitinga innanlands fyrir starfsmenn opinberra stofnana og 
sveitarfélaga, sem starfs síns vegna þurfa að ferðast, allan ársins 
hring. Markmið útboðsins er að ná fram sparnaði í ferðakostnaði 
og nýta þannig skattfé almennings sem best. 
Breytt fyrirkomulag á greiðslum vegna útlagðs kostnaðar starfs-
manna ríkisins er tilefni þessa útboðs, en í stað dagpeninga er nú 
greitt samkvæmt reikningi. 

Sú þjónusta sem verið er að leita eftir tilboðum í, er meðal 
annars í eftirfarandi vöruflokkum: 
 1. Gisting með morgunverði 
 2. Hádegisverður og kvöldverður 
 3. Nestispakkar 
 4. Afsláttur vegna dvalar í lengri tíma 
Heimilt er að bjóða í hluta eða allt. 

Ekki er ljóst hvaða magn verður keypt á grundvelli útboðs þessa, 
þar sem rammasamningar eru gerðir um tiltekna vöru- eða þjón-
ustuflokka í tiltekinn tíma, án þess að magntölur séu þekktar. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem eru rafræn 
og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, eigi síðar 
en 28. mars.  Opnunartími tilboða er 8. maí 2012 kl. 11.00, hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.   

Fasteignir



Höfuðborg fasteignamiðlun - Hlíðasmári 2, 4. hæð - Sími 414-4488 - hofudborg@hofudborg.is 

 Mánagata - 101 RVK 

Snyrtileg og vel skipulögð 2ja 
herbergja 56 fm íbúð á 1. hæð, miðhæð á 
góðum stað í 105, Rvík. Parket á íbúð, flísalagt 
baðherbergi með góðum glugga.  
 
Nánari uppl. veitir Sölvi í s. 618-0064 

15,8 

 Gnoðarvogur 24 - 104 RVK 

Falleg og vel skipulögð 62,4 fm, 2ja 
herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi. 
Stutt í alla þjónustu (Glæsibæ) og í göngufæri 
við Laugardalinn. 
Opið hús lau 24. mars kl. 14:00 - 14:30 
Nánari uppl. veitir Rósa í síma 893-7969 

16,9 

 Hrauntunga - 200 KÓP 

Falleg neðri sérhæð. Hæðin er 97,3 
fm, bílskúr er 28fm samtals 125,3 fm. Íbúðin 
skiptist í 3 svefnherbergi, baðherbergi, stofu, 
tölvuherbergi og þvottahús. Möguleg skipti á 
dýrari eign.   
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580 

27,9 

 Stíflusel 4 - 109 RVK 

Fjögurra herbergja íbúð á jarðhæð 
með góðum skjólpalli í litlu fjölbýli.  Samtals 
113,2 fm. Gott áhvílandi lán að upphæð c.a. 
22m með 4,15% vöxtum getur fylgt með. 
Opið hús mánudaginn 26. mars kl 18:00 - 18:30 
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 849-0491 

24,9 

 Ásaþing - 202 KÓP 

Glæsilegt tveggja hæða 257 fm 
raðhús, þar af er bílskúr 25,5 fm. EINSTAKT 
ÚTSÝNI YFIR ELLIÐAVATN. Gert er ráð fyrir 4 
svefnherb. á teikningum. Afh. tilbúið til 
innréttinga, fullbúið að utan, grófjöfnuð lóð. 
Nánari uppl. veitir Sölvi í s. 618-0064 

51,9 

 Skyggnisbraut - 801 SEL 

Mikið endurnýjað 59,7fm sumarhús 
í Grímsnesinu. Stendur á  9007 fm vel staðsettri 
eignarlóð.  Nýlegar byggður pallur með heitum 
potti. Skemmtilegt hús á góðu verði! 
 
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050 

9,9 

 Þrastarás 14 - 220 HFJ 

Falleg og björt 3ja herbergja, 101,4 
fm íbúð í góðu fjölbýli í Hafnarfirði. Íbúðin er á 
annarri hæð og er með vönduðum 
innréttingum. 
Opið hús mán 26. mars kl. 17:30-18:00 
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580 

22,9 

 Brekkustígur - 260 REY 

Einstaklega snyrtileg og falleg 4ra 
herbergja íbúð á 2. hæð í góðu tvíbýli á besta 
stað í  Njarðvík.  Íbúðin er 144,9 fm. 
Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu kemur til 
greina. 
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 849-0491 

25,9 

 Mávahlíð - 105 RVK 

Falleg efri sérhæð í Hlíðunum í Reykjavík. Hæðin er 118,9 fm, 
bílskúr er 47,8 fm og þar er búið að gera um 20 fm stúdíóíbúð, 
samtals 166,7 fm. Eldhús með nýlegri ljósri innréttingu, búr, 
tölvuherbergi, tvö stór herbergi, tvennar stofur, auðvelt að 
bæta við þriðja herberginu. Baðherbergi er nýlega endurnýjað. 
Skipti möguleg á minni eign. 
Áhugasamir bóki skoðun. 
 
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580 

37,9 

 Neðstaleiti 2- 103 RVK 

Vel skipulögð og björt þriggja herbergja íbúð á  4. hæð með 
frábæru útsýni. Samtals 94,8fm. Forstofa með góðum skápum. 
Eldhús með ljósri innréttingu. Björt og opin stofa/borðstofa, 
útgengt á stórar svalir. Flísalagt baðherbergi, baðkar. Stórt 
hjónaherbergi og gott barnaherbergi. Tengi er fyrir þvottavél 
inni á baðherbergi, þvottahús í sameign. 
Lán að upphæð c.a. 25,5m á 4,15% vöxtum geta fylgt 
Opið hús mánudaginn 26. mars kl. 17:00 - 17:30 
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 849-0491 

26,9 

 Lerkihlíð 9 - 105 RVK 

Stórglæsilegt 240 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr í 
suðurhlíðum Reykjavíkur. Húsið var allt málað að utan sem og 
þak árið 2010. Virkilega góð og vel umgengin eign.  Stórar 
stofur, tvö snyrtileg baðherbergi, 3 svefnherbergi. Hægt að 
útbúa íbúð með sér inngangi eða fjölga herbergjum. Gott 
útsýni að sjó og fallegri kvöldsól.  Stutt í alla þjónustu og 
útivist, 10 mín gangur í Kringluna. 
Opið hús laugardaginn 24. mars kl. 16:00 -16:45 
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064 

67,9 

Kristján 
Löggiltur fasteignasali 

Lárus - 823-5050 
Sölustjóri 

Þorgeir - 696-6580 
Sölufulltrúi / Viðskiptafr. 

Heiða - 849-0491 
Sölufulltrúi / Innanhússhönn. 

Sölvi - 618-0064 
Sölufulltrúi / Húsasm.m. 

Rósa M - 893-7969 
Sölufulltrúi  

 

Opið hús 

 Miðhús - 112 RVK 

210,2 fm fjölskylduhús í grónu 
hverfi í Grafarvoginum. Sérstæður bílskúr, 
fallegur garður í góðri rækt. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi. Skipti skoðuð á minni eign. 
 
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050 

52,9 

 Týsgata - 101 RVK 

Öðruvísi eign sem vert er að skoða. 
Rúmgóð og virkilega falleg 4ra herbergja eign á 
besta stað í 101 Reykjavík 
Sjón er sögu ríkari. 
 
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 849-0491 

31,9 

 Vindakór 14 - 203 KÓP 

Glæsileg og rúmgóð 122,5 fm 4ra 
herb. íbúð á efstu hæð í nýlegu lyftuhúsi. Góðar 
eikar-innréttingar, eikarparket á gólfum og flísar 
á votrýmum. Stór herbergi, mikið skápapláss.   
Opið hús lau 24. mars kl. 15:00-15:30 
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064 

27,7 

 

Opið hús 

 Hörgshlíð 4 - 105 RVK 

Vel skipulögð 3ja herbergja, 73 fm 
íbúð í þríbýli í Hörgshlíð.  Íbúðin er í kjallara, lítið 
niðurgrafin og þarfnast viðhalds. Auðveld kaup, 
yfirtaka á lánum frá Íbúðalánasjóði. 
Opið hús lau 24. mars kl 15:00 - 15:30 
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580 

17,9 

 

Opið hús 

 

Opið hús 

 

Opið hús 

 

Opið hús 

 

Opið hús 
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Hlíðarvegur 53 Kópavogi

Opið hús í dag laugardag og á morgun 
sunnudag á milli 15-16

Opi
ð 

hú
s

Gullfalleg og vel skipulögð 
84 fm endaíbúð á einni 
hæð með sér inngangi og 
sér timburverönd í garði á 
þessum eftirsótta stað.
Falleg stofa með 
útskotsglugga, gott eldhús og rúmgott flísalagt baðherbergi. Tvö 
svefnherbergi og geymsla. Laus strax. Allar nánari upplýsingar veitir 
Ásmundur Skeggjason fasteignasali s: 895 3000.- 

Kjarrivaxnar útsýnislóðir í 
Hvalfirði
Til sölu eða leigu stórar, fall-
egar lóðir með frábæru útsýni 
yfir Hval örð.  Lóðirnar eru í 
skjólgóðri, kjarrivaxinni hlíð 
sem snýr mót suðri í landi 
Kalastaða, 55 km frá Reykjavík.  
Tilbúnar l a endingar.  
Fjölbrey  afþreying í nágren-

Hamrabrekkur 9 - 270 Mosfellsbær

Fallegt sumarhús/heilsárshús við Nesjavallarveg, í Mos-
fellsbæ. Húsið, sem er byggt árið 1999 er 49 m2 timbur-
hús, en auk þess er gott svefnloft. Einnig er búið að byggja 
við húsið ca. 12 m2.  Við hlið hússins er ca. 12,5 m2 
geymsla/þvottahús með steyptu gólfi, en á milli þessara 
bygginga er kalt yfirbyggt rými með hellulögðu gólfi. 3.147 
m2 eignarlóð með mikilli trjárækt og glæsilegu útsýni!  
V. 19,9 m. Opið hús sunnudag frá kl. 16:00 til 17:00

OPIÐ HÚS

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

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.

Lagerhúsnæði 
óskast til leigu

Óskum eftir til leigu fyrir traustan aðila vel 
staðsettu 1.500 fm. lagerhúsnæði með 

möguleika á að setja verslun í hluta.

Þarf að vera á áberandi stað 
og með góðri aðkomu.

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.

Arnarás 4 – Garðabæ.
4ra herbergja efri sérhæð

OPIÐ HÚS Á MORGUN, SUNNUDAG, FRÁ KL. 17-18

Glæsileg 111,9 fm. efri sérhæð  í fjórbýlishúsi á útsýnisstað í Ásahverfinu. Íbúðin er 
endaíbúð með gluggum í þrjár áttir. Stórar svalir til suðurs og frábært útsýni út á 
sjóinn, yfir borgina og víðar. Samliggjandi rúmgóðar stofur , tvö rúmgóð herbergi. 
Eldhús með vönduðum innréttingum úr kirsuberjaviði. Vandað baðherbergi bæði með 
sturtuklefa og baðkari. Sér geymsla á neðri hæð. Hiti í  tröppum upp að íbúðinni.
Verð 34,9 millj. Íbúðin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

OPIÐ HÚS

HEIÐARLUNDUR 7, GARÐABÆ
OPIÐ HÚS Á MORGUN - SUNNUDAG 

Einstaklega skemmtilegt 
einbýlishús, með stórum 
glerskála, á stórkostlegum 
útsýnisstað í Garðabæ.  Húsið 
stendur á friðsælum stað á stóri 
lóð og snýr að mestu í suður.  
Steyptur heitur pottur í garði, sérsmíðað eldhús með steyptri eyju,  
4 svefnherbergi,  parket á gólfum.   
Húsið er 253 fm. þ.m.t. 41 fm. bílskúr á 1100 fm. lóð.
EIGENDUR SÝNA HÚSIÐ Á MORGUN, SUNNUDAG
MILLI KL. 15:30 OG 16:30

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

Norðurbakki 13c - Hf - Útsýnisíbúðir
Opið hús sunndaginn 25 mars milli 12-13

OPIÐ HÚS

Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðunna Hafnarfirði. Fullbúnar með gólf-
efnum. Vel staðsettar með góðu aðgengi. Allur frágangur vandaður. Tvennar 
svalir með stærri íbúðunum. 3ja herb. frá 112 fm. til 142,3 fm. Frábært 
útsýni yfir höfnina og bæinn. Tvö baðherb. í stærri íbúðunum. Góð fjárfest-
ing. Hlynur s.698-2603, Hilmar s. 892-9694. Þorbjörn Helgi s. 896-0058
Verð kr. 25. millj - 38,5 millj.

TIL SÖLU SÖLUTURN MEÐ 
MIKLA MÖGULEIKA / TILVALIÐ 
FYRIR SAMHELDNA FJÖLSKYLDU
Um er að ræða mjög vel staðsettan og snyrtilegan 
söluturn. Mikil íssala sem auðvelt er að auka verulega, 
spilakassar, öflug dvd leiga.
Snyrtilegt og nýlega endurnýjað húsnæði. Vel staðsett við 
2 skóla og þétta blandaða byggð.  
Miklir framtíðarmöguleikar,  vaxandi velta. 
Ásett verð 8 millj 
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Verð: 52,9 millj.

Glæsileg og veglega innréttuð 
efri sérhæð í fallegu umhverfi við 
golfvöllinn í Grafarholti.  

Gott aðgengi, sérsmíðaðar 
innréttingar og frábært skipulag.

113 Reykjavík
Ólafsgeisli 125

OPIÐ HÚS SUNNUDAG

milli kl. 15:00-16:00
sunnudag 25.mars

leitar að ...

- með þér alla leið -  

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

sími: 695 9500 
hilmar@miklaborg.is

Óska eftir hæð, raðhúsi eða parhúsi 
í Salahverfi fyrir allt að 50 milljónir. 
fyrir ákveðinn kaupanda, góðar greiðslur.

... eign í Salahverfi

Air Crash Investigation
Flugslys krufin til mergjar og orsökin fundin

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS
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Skoda Oktavia 4x4 diesel árg.2007, ek. 
67þ. km. Verð 2.600.000. S.862-6868.

Til sölu Lexus IS 200 ‘03. Ek.112 þ. 
V.1450Þús eða 1350stgr.Uppl í s. 690 
6697

Toyota Landcruiser GX 120, árg. 2007, 
dísel. Toppbíll, ný heilsársdekk og nýjar 
felgur. Ekinn 129þ. Verð 4,9. Uppl. í 
sima 6630544.

mitsubishi pajero árg’06 ek66þús, 
breittur 38” og fl. V4,7Millj. s.8984988

Toyota Yaris 1,0, 2005, ekinn 82þ.Verð 
900þ.Sími 8566965.

Nissan Primera 98. Sparneytinn bíll, 
nýskoðaður. Verð 280þús Lítur vel út. 
S. 7705144

Wv Golf Highline 1,6 árg.’03 ek.182þ. 
Bensín, 5gíra. Ný tímareim, vatnsdæla, 
ný skoðaður, einn eigandi. V650þús. s. 
862 6648.

Range Rover SPORT HSE árg. 2006. Bíll 
í toppstandi. Verð. 4.990.000.- Uppl. Í 
síma 846-5468.

Toyota Land Cruiser 100 árg. ‘04, disel, 
ek. 210 þús. km. Verð 4780 þús. 3900 
stgr. S: 820 6030.

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is - 
S.5522000.

Toyota Rav4 ‘06 ek.67þ. Fæst á 2mill. 
staðgreitt. Vel með farinn konubíll. 
Skoðaður 2013 án athugasemda Uppl. 
893 1600.

TILBOÐ 1050Þ. STGR. Honda HRV, 
2005, 1,6, sjálfsk, 4x4, ek. 127Þ.km.V. 
1390þ. S: 825 8081.

Tilboð óskast í Toyota Raf eftir 
umferðaóhapp árg. 1999 ek. 167 km. 
Verð 110 þúsund. Uppl. í s: 864 5254.

Volvo XC90 SE+ 2.5 l, 2006. Hlaðinn 
aukabúnaði. Reykl. bíll. v. 3,9 m. S. 
893-4038.

Til sölu Toyota Hiace VSKbíll árg. ‘08, 
Ek. 58 þús. V 2,39 m. Vel með farinn 
bíll. S: 894 2460.

Econoline 350 XLT árg 88, 36”, 4 captain 
stólar, U bekkur, 6,.L diesel, aukarafkerfi 
og fullt af aukahlutum. Þarfnast smá 
umhyggju. kr. 350þ. s: 8641064

Til sölu Toyota avensis árg.’02 
ek.147þús. 1,8cc ssk V.890þús uppl. í 
s. 699 3988.

Tilboð 550.000.
M.Benz E220, díesel, 1996, ekinn 
275.000, ssk., nýskoðaður. Uppl. í s.: 
695-1405.

Til sölu SUBARU LEGACY 4WD árg.1998. 
Ek. 141 þ. km. Bíllinn er aðeins byrjaður 
að ryðga. Ásett V. 399.000. Uppl. í s. 
897 6659.

TIl sölu Mitsubishi Galant advance, árg. 
‘01, ek. 196 þkm. Dökkblár, leðursæti, 
topplúga. Nýsk. Ásett V. 750 Þ. Tilboð. 
550 þ. S. 7766109.

Tilboð Óskast í Wolvakel Passat station 
árg’98 ek151þús nýleg heilsársdekk 
s. 8204911

Opel Astra station árg ‘97. 1,4 16V. 
Ek. 148 þ. Beinsk. Nýskoðaður ‘13. Ný 
tímareim. S. 895-3006

Toyota yaris árg 99 til sölu Verð 450 
þ.stgr upplýsingar í síma 8472351

 250-499 þús.

Tilboð 390 þús!
Suzuki station 4x4 árg ‘98, EK 156þ. 
Nýleg tímareim, ný nagladekk, sk 2013. 
5 gíra. Verð 390þús. Uppl í 659 3459

Tilboð 390 þús!
Passat ‘98 5gíra, bsk, EK. 226þús. 
Nýskoðaður 2013. Dráttarkrókur og 
heilsársdekk. Uppl. í s. 659 3459.

Lítið Keyrður Sjálfskiptur 
Sparigrís!

RENAULT CLIO RN H/B 1,4 árgerð 2000 
ek.aðeins 73 þús. km. sjálfskiptur, ný 
skoðaður 13 , frábær snattari sem eyðir 
mjög litlu, verð 450 þús. fæst á 390 
Þús. stgr. s.841 8955.

TILBOÐ 350 ÞÚS!
JEEP GRAND CHEROKEE 
LIMITED 5,2 V8 árg’96 4x4 
sjálfskiptur,leður,kastarar,infinity gold 
hljómtæki með cd og kasettu,cruise 
control,filmur,rafmagn í sætum, 
aksturstalva,fjarstyrðar samlæsingar ofl. 
gott eintak! verð 480 þús TILBOÐ 350 
ÞÚS s.841 8955

Honda Accord - mjög 
lítið keyrður

 Verð 390þús.
Gott eintak af Honda S/D 2,0 LSI, 
grænn árg. ‘95, sjálfsk. ekinn aðeins 
123 þús. km. skoðaður 08/11, 
vetrardekk +sumardekk á felgum fylgja. 
Sóllúga. Krókur. Verð 390 þús. Uppl. í 
síma 896-0747.

 500-999 þús.

BENZ C 220, árg 96 e 142þ.m Skoðaður 
í Jan. Smurbók Uppl. 864-8776 eða 
Toppbilar.is

 1-2 milljónir

VW Touareg V6 bensín ‘04 ek. 108 þús., 
sjsk. Xenon ljós, leður, topplúga, 19” & 
17” álfelgur ofl. S: 770 2629.

Huyndai Starex, 7 manna. Ekinn 
175.000 ca. Árgerð 2003. Góður 
bíll og mjög vel með farinn. email : 
uppsalir12@simnet.is

 Jeppar

Pajero TDI 2.5 5gíra 2001 ek 229þ 
Mikið endurnýjaður Skoðun 2013 Ásett 
1390þ Staðgr 990þ! Sími 8591187

GMC Suburban árg. 1999 ekinn 103þús. 
mílur, 6.5L Diesel í mjög góðu standi. 
Innfl. 2008 frá USA. Verð 1190þús. 
Bein sala. Uppl. í síma 6630769 eða 
mannisig@gmail.com

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Honda CB 600 Hornet til sölu. 900 þ. 
stgr. Skoða skipti. Uppl. í s. 690-2484

 Húsbílar

 Fjórhjól

Til sölu Honda 500FM, Lítið ekinn, árg. 
‘08, V. 875 þ. S. 894 2460.

Glæsilegt fjórhjól til sölu. HSUN árg. 
2008. Ek. 70km. Verð 500.000.- Uppl. 
í síma 840-7740

 Vélsleðar

Polaris Dragon
Polaris Dragon 700 árg. ‘07. 
Ek: 2800km. Belti136t44mm, 
neglt+studdar, Rafstart, Bakkgír, 
Brúsagrindur,  Farangursgrind, Töskur, 
GPS tengi, Handahlífar. Auka reim. 
Hiti í þumal+handföngum, Stillanlegir 
demparar, Nýr rafgeymir, Rífarar. Stór 
hjól aftan. Auka ljós. Yfirfarinn af Storm 
á hverju ári. Ásett verð 1.190 þ. S.693-
0802

Yamaha Venture 600 árgerð 1999, 
ekinn ca. 2500 km. Einnig til sölu 
2. sleða kerra. Sanngjart verð, tilboð 
óskast Georg s: 893-3147.

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI 
ELLINGSEN FLYTUR AÐ 
FISKISLÓÐ 1 

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

ÞjÞjÞjÞjÞÞ ónónónónususususustututututuvevevevevev rkrkrkkrkrksttsttststæðæðæðæðæðæði iii ii ElElElElEllElEllilililililill ngngngngngngnngnggsesesesesesesesenn n nnnn flyflyflyflyflyflyflyflyflytututututututturr r rr r frfrfrfrfrfrfrá áá á á

VaVaVaVaVaVatntntntntnt aaaagögögögörðrðrðrðrr umummum 1 112 22 2 aðaðaðað F FF FFisisisisskikikkkikikik slslslslóðóðóðóð 1 1 11.. .

VeVeVeVeVeVeVerkrkrkrkrkkstststststtæðæðæðæðæðæðæðæ iððiðiðiðð a a a annnnnnnnnnnnasasasasasaast t t t t t alalalalaallalalhlhlhlhlhh iðiðiðiðiðða a aa viviviiviðgðgðgðgðgðð erererererereerðaðaðaðaðaðaðaðaððar-r-r-r-r-rr-r- ooo o ooo og g g g g gg g

vavavavaaavavarararraarararaahlhlhlhlhlhlhhlh utututututtututttu aaaaaaaaaþjþjþþjþjþjþjþjþjþjónónónónónónónónónususususussusustutututuuuututu f ff f ff f fyryryryryryryrryy iririririrririr f f ffffffjójójójójjójórhrhrhhrhrhhjójójójóójól,l,l,l, u uuuuutatatatattanbnbnbnbbororororðsðsðsðsððð -

vévévévévévévvévévévév lalalalaalalalalalar,r,rrr,r,rrr,r,,rr, f ffff ffffffferereeerereeee ðaðaðaðað tætætætæækikikikkii o ooo o oo oggggg g g gggg vévévévévévévévévévévv lslslsslslslsllslslslslelelelellelelelelleleeleððaðaðaaðaaðaaðaðaðaðða,,,,,,, , auauauauauauauauauaaauuukkkkkkk kkk kk ásáásásásásásásásásástatatatatatatataatataatat ndndndndndndndndndnddndss-sss-s-ss-s-s-ss-s  

ogogoogogogogogogo sssss ss ssuumummumumumumumararararara kkksksksksksskk ðððoðoðoðooðoðo anaananana.a.a.a.a.

ÞJÞJÞJÓÞJÓÞJÓÞJÓJÓJÓÓNNUNUSNUSNUSNUNUSNUSUNUU TUTUTTTUTUTUTUTTUUVEVEVEVEVEVEVEVERKSRKSRKSRKSKSRKSRKSRKRRKK TÆÐTÆÐTÆÐTÆÐTÆÐTÆÐTÆÐTÆÐTÆÐÆÆÐI II III II
EElllEllElEllEllE ingingingingi gngnningsensensenensennsenensenenn ere er er err op op opop o op opoppoopið ið ið ðiððiððð alallalallalll aa aaa a a aa aa
virvirvirvivivvivirvirvirka ka ka ka kakakkka dagdagdagdagdagdagdaggdaga fa fa fa fa fa fa frá rárárá áárá kl.kl.kl.kl.kl.kl.k . 9 9– 9– 99–9–9–9– 9 18.18.18.8.18.18.1818.

TímímTímTímímímapaapapaapaapaap ntantantantantanirnirnininir fa fa fafafafara ra a ara frafrafrafraam ím ím íím íím ím íí í sí sí sí sís ma ma mama ma a ma mammama m 558058058055858058058058580 8585 85858585 85 851010 10 10 10 10 1010
eðaeðaeðaðeðaeða me meme með tð tð tð tð tð ölvölvölvölvölvupóupóupóupóóstististiti, hh, h, h, hhhhhhallallallallallallallalllallallallallalll ddordordordordordordordddordordor@el@el@el@el@el@el@el@ellinlinlinlinlinlinnl gsegsegsegsegsegsegsegsegseen.in.in.in.in.in.in.in inn. s ssssss ss s
eðaeðaeðaee  araararnarnarnanararm@em@em@em@em@e@e@@@ llllllillillilliilliinnngsngsngsngsngsngsngsgng en.en.en.enen.en.enen.en.en.is.is.is.is.is.is.issis

ellingsen.is 

VARVARVARVARVARVARVARVARVARV AHAHLAHLAAAHAAHA UTAUTAUTAUTAUTAAAÞÞÞÞÞÞÞJÓNJÓNJÓNJÓNJÓNJÓNJJ USTUSTUSTUSTSTSTSTTTTSTTA A A A A A AAA AA
EllEllEllEllElEllEllEllEllingingingiinginggsensensensenenensen ereree ererer erer op op op opopop op opopinin in in in ininin n n allalallallallallallalalall aa a aaaaaaa
virvirvirvirvirvirvirvirrka ka ka kaka ka kakka dagdagdagdagdagdagdagdagggga fa fa fa a faa fa fa fa frá rá rárá rá rá rá rárárrá kl.klkl.kl.klkl.klklklklkkl. 10 10 1010 10101010 101101 –18–18–18–18–18–18–18–181–1 .....

PI
PA

R\
TB

W
A

 •
 S

ÍA
 •

 1
20

91
5

Til sölu

Til sölu



24. mars 2012  LAUGARDAGUR6

 Vélsleðar

Til sölu Ski Doo MXZ 700. Einstakt 
eintak árgerð ‘00.Ek. 7500km einn 
eigandi. Lækkað verð 390 þ. Uppl. í 
s. 860 0001.

 Hjólhýsi

HJÓLHÝSI TIL SÖLU
Tabbert Da Vinci 585 2008 árgerð til 
sölu. Með fylgir heilsárs fortjald, dúkur í 
fortjald, sjónvarpsloftnet, sjónvarp, dvd, 
grjótgrind, útvarp/cd/hátalarar og Alde 
hitakerfi. Hjólhýsið er lítið notað og er 
til sýnis hjá Seglagerðinni Ægi og svara 
sölumenn þar nánari spurningum í 
síma 511-2200 eða eigandi í síma 899-
3393. Ásett verð 3.590.000.

 Fellihýsi

Fleetwood Utah „06 12feta markísa 
heitt vatn sólarsella 1.800 þús ekkert 
ákvílandi s:8627604 myndir á gislifreyr.
com/utah

 Tjaldvagnar

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og 
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18. 
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is

 Lyftarar

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

 Vinnuvélar

 Bátar

Til sölu Svalan frá stykkishólmi er 
smíðuð árið 1906 endur smíðuð 2011. 
albin vél 5 hestöfl. báturinn gengur 6 
mílur. lengd er 580cm breidd 175cm. 
Mjög flottur bátur.. Skoða skipti á landi 
fyrir vestan.

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU 
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

Færeyingur mikið endurnýjaður, vél 
sem ný, nýtt rafmagn, slingbretti á 
síðum og flappsi, ofl. Uppl. Óli 898 
1060.

 Hjólbarðar

Til sölu Sumardekk á álfelgum, Undan 
GL-BENZ 2007 uppl. í síma 899 2884.

 Varahlutir

GS Varahlutir 
 Sími 567-6744

Bremsu- og stýrishlutir í flestar gerðir 
bíla. Pöntum á fimmtudögum, varan 
komin á mánudegi. Gott úrval af 
Gabríel dempurum á lager. Bíldshöfða 
14, 110 Rvk.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 12-16.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

Alhliða hreingerningarþ. Teppahreinsun 
/ Bónþjónusta / flutningsþrif. Þrif og 
þvottur 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.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 Garðyrkja

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar og 
grisjun gróðurs ásamt því að fá tilboð í 
sumarverkin. Ánægðir viðskiptavinir frá 
1988! Garðar best ehf. Sími 698 9334 
gardarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best.

Öll verktaka og garðþjónusta Gæði 
framar öllu vinnangofgar.is, s.7780100 
5% af hagnaði af verki til mottumars.

 Bókhald

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

Alhliða bókhaldsþjónusta. Mikil 
reynsla. Ódýr og traust vinna., GAIUS, 
s. 8925784

Skattframtöl 2012
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 897-1877. 
www.fob.is.

 Málarar

Öll verktaka og garðþjónusta Gæði 
framar öllu vinnangofgar.is, s.7780100 
5% af hagnaði af verki til mottumars.

Regnbogalitir
Málningarþjónusta, getum bætt við 
okkur verkefnum. Uppl. á netfangið: 
malarar@simnet.is og s. 891 9890.

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

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

Hellulagnir/Pallasmíði
Tökum að okkur alla lóðalögun. Leitið 
tilboða. S. 869-1700, jardlausnir@
gmail.com

Hreinsa þakrennur,garð og tek að mér 
ýmis smærri verkefni. Uppl. í s. 847 
8704 eða manninn@hotmail.com

 Nudd

NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101 
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Spásími 908 7000
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 12-23 S. 863 1987 visa/euro. Nova 
og tal geta náð inn, hlakka til að heyra 
í ykkur.

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Trésmíði

Tveir smiðir með meistararéttindi geta 
bætt við sig verkefnum s.s viðhald, 
parket, inréttingar, nýsmíði ofl. S. 898 
9602.

 Önnur þjónusta

Malbikun og malbiksviðgerðir S 551 
4000 & 690 8000 www.verktak.is

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150.

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S. 
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

 Fæðubótarefni

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

 Þjónusta

Næsta BYRJENDANÁMSKEIÐ Í YOGA 
hefst 27. mars. Yogastöðin Heilsubót 
www.yogastodin.com S: 5885711 og 
6918565

Dóra Dröfn Skúladóttir, hefur opnað 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með Diploma í Hugrænni 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

Flottur bústaður á einstökum stað 
í Grímsnesinu.

- Flottur Bústaður á
einstökum stað í Grímsnesinu.

- Stór eignarlóð 1,5 hektarar
- Einstakt útsýni

- Bústaðurinn er 54 fm + 35 fm loft
- Góður pallur
- Bústaðurinn allur ný tekinn í gegn
- Gríðaleg veðursæld og mikill gróður

Nánari uppl. s. 695 2015

Til sölu
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 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

NUDD OG 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

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. Uppl í 8916447 Óli

 Til sölu

UPPHENGI FYRIR HJÓL
Rennibraut er einföld og þægileg 
lausn til að nýta plássið sem best 
í reiðhjólageymslum í sameign 
fjölbýlishúsa og á fleiri stöðum. Allar 
nánari upplýsingar í síma. 8932353 
kornb@simnet.is

Til sölu á hagstæðu verði, 4stk. KSB 
15 KW, ónotaðar skolpdælur mestu 
afköst 300l /sek. upp í 2,2l m. Uppl í 
s. 664 5647.

Kaffivél f. heimili eða 
veitingahús.

Mini kaffihúsavél, fyrir kaffi , kakó , 
súpur og fl, kostar ný 170þús selst á 
80þús. s 6601050 Gunnar.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

Óska eftir að kaupa múrloftpressu og 
múrkönnu. Upplýsingar í síma 898-
3415.

Óska eftir að taka við láni á góðum 
húsbíl, verð hugmynd 2,5 -5Milljónir 
s.6918991

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

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Til sölu ný Telwin 460 supermig digital 
sýður ryðfrítt,kopar,ál og stál vatnskæld, 
verð 350 000 plus vsk s. 8969497 
jóhann.

 Verslun

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk

Fyrirbyggjandi varnir

GSV bókhald
Bókhaldsþjónusta f. einstaklinga og fyrirtæki

Bókfærsla, reikningagerð, innheimta, VSK-uppgjör, 
launavinnsla, ársreikningar og framtalsskil

Ertu orðinn leið/ur að færa bókhaldið við eldhúsborðið á kvöldin?
Láttu mig sjá um það fyrir þig.

Gunnhildur Sif Valgarðsdóttir
viðurkenndur bókari

Símar 561 8817 og 617 3310
Netfang: gunnhildurv@internet.is

TÖKUM AÐ OKKUR NIÐURRIF 
INNANHÚSS OG UTAN EINNIG 
JARÐVINNU 

tel: 7737878 
email: nidurrif@gmail.com 

D E M O L I T I O N  
Team 

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Full búð af nýjum vörum,  
læknahaldarar komnir  

í svörtu og húðlit.



24. mars 2012  LAUGARDAGUR8

 Verslun

Fermingargjafir
Fjarstýrðar þyrlur, flugvélar,bátar og mfl. 
Netlagerinn slf Dugguvogur 17-19 á 
2.Hæð Netverslun www.Tactical.is Sími 
517-8878

 Hljóðfæri

Glæsileg Harmonkia
Lítið notuð 3 ára Golden Cup-96 bassa-
3 kóra, til sölu á viðunandi verði. S. 
865-7115.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar 
Friðriksson s. 863 7493.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

 Dýrahald

WAGG hundamatur. 15kg á 4.990,- Jón 
bóndi ehf, Réttarhálsi 2, jonbondi.is, 
571-3300 opið mán-fös 10-18.

Australian Shepherd hvolpar til sölu. 
Afhendast í apríl, með ættbók. Uppl. 
um gotið á www.reese8.weebly.com 
eða í síma 899 7500.

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

Miniature Pincher ættbók HRFÍ 11 vikna 
mjög lofandi hvolpur óskar eftir GÓÐU 
framtíðar heimili . Uppl. sími 895-2445.

Svartir labradorrakkar til sölu, tilb. til 
afhendingar, HRFÍ ættbók. Gott verð. 
Uppl. í s: 8222118, 8220383 & á fb. 
fornastekksræktun.

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

Spánn um páskana
Glæsilegt hús með einkasundlaug til 
leigu. Uppl. spanarvillan.is og s. 897 
4912.

12,5fm herbegi til leigu í furugrund 
með sameiginlegri sturtu og wc. 
Örbylgjuofn, ísskápur og fataskápur 
er innifalið. Framtíðaleiga 35þús á 
mánuði. Aeðins reglusamir koma til 
greina. s. 6941202.

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.

Einbýlishús í Laugarásnum 104 
Reykjavík til leigu. Laust nú þegar. Uppl. 
eftir kl. 17.00 í s. 695-4977 Margrét og 
693-9899 Ingibjörg.

2 herb. 60 fm íbúð á sérhæð við 
Grettisgötu í 101 rvk. 100 þ. á mán. + 
r&h. heimur@simnet.is

Til leigu herbergi, á svæði 108, 
reglusemi og skilvísi áskilin 775 9950.

Hús til leigu, rúmlega 200fm 
einblýlishús í nágrenni reykjalundar í 
mosfellsbæ. nánari upplýsingar fást í 
síma 6949513 maggy@gowest.is

Herbergi til leigu í Árbænum með 
aðgang að baði. Upplýsingar í síma 
695 0507.

Fullbúin 4ja herb. íbúð til leigu 
á Akureyri. Vikulega kr. 60 þ. leiga 
fimtud.-sunnud. 25 þ. Uppl. í s. 867 
3953.

Akureyri - gisting
Yndisleg fullbúin íbúð á besta stað. 
Uppl. í S.770 5018, inra@hive.is Gott 
tilboð

 Húsnæði til sölu

Nuddpottur
Til sölu nýr 40 stúta nuddpottur m/2 
dælum frá poulsen. Uppl. í síma 898 
8040.

 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

ÁRTÚNSHÖFÐI
Til leigu 132fm og 76 fm verslunar 
eða skrifstofuhúsnæði á götuhæð við 
umferðargötu á Ártúnshöfða. Stórir 
gluggar, flísalagt gólf og góð aðkoma. 
Uppl. í s. 892 2030.

 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

Til leigu 21m2 bílskúr í 108 Reykjavík.
Hiti,rafmagn,kalt vatn. Laus frá 1.apríl.
Verð 32.000.Sími 693 9049

 Gisting

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Gott verð, dags, viku- og 
mánaðarleiga. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir vinnukonu/manni í sauðburð 
á Suðurlandi þyrfti að koma fljótlega. 
Nauðsynlegt að kunna á vélar og tæki. 
Uppl. í s. 864 2146 & 487 4791.

Góð íslenskukunnátta! 
 Góð aukavinna eða 
aðalvinna á kvöldin

Getum enn bætt við okkur traustum 
starfsmanni í símasölu frá kl. 17.00-
22.00 - 2-5 kvöld vikunnar. frá ca. 35+ 
ára Þjálfun á staðnum. Upplýsingar í 
síma 869 0291 milli kl. 14.00-16.00 
Kristín. 

Dagvinna: Einnig óskum við eftir 
hressum og skemmtilegum sölumann í 
sérverkefni á daginn 09.00-17.00 Uppl. 
gefur Kristín í síma 869 0291

Húsasmiður/ 
húsasmíðameistari.

Verktakafyrirtæki óskar eftir samstarfi 
við húsasmið/meistara. Uppl. s. 661 
9046

Flísari
Verktakafyrirtæki óskar eftir samstarfi 
við flísalagningarmann. Uppl. s. 661 
9046

Garðyrkja
Óskum eftir duglegum starfskrafti í 
sumarstarf við garðyrkju. Umsóknir 
berist á hreinirgardar@gmail.com

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

Matreiðslumaður í vaktavinnu óskast 
Uno ítalskur veitingastaður leitar 
eftir nýjum starfskrafti Við leitum að 
matreiðslumanni í fulla vinnu, einhver 
sem getur hafið störf sem fyrst. 
Leitum að fólki með reynslu, metnað 
og reglusemi. Vinsamlegast sendið 
umsókn á eldhus@uno.is

Óska eftir fólki í úthringingar á kvöldin. 
Góðir tekjumöguleikar. Uppl gefur Einar 
í 891-6091 eða einar@tmi.is

Vanan mann vantar á 
hjólbarðaverkstæði. Þarf að geta byrjað 
sem fyrst. Barðinn Hjólbarðaverkstæði, 
Skútuvogi 2. Sími 568 3080.

 Atvinna óskast

Duglegri 17 ára stúlku vantar vinnu á 
Höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 865 
6357.

TILKYNNINGAR

 Fundir

Aðalfundi Reykjavíkur 
Akademíunnar

Félags sjálfstætt starfandi 
fræðimanna, sem átti að vera 

30.mars er frestað fram til 
13.apríl.

www.akademia.is

 Tilkynningar

Veistu hver ég er
á afmæli á morgun, hringdu eða 
komdu í afmæliskaffi.

 Einkamál

NÝTT NÚMER 908 1666
Spjalldömur, hlökkum til að heyra í þér.

MyPurpleRabbit.com
Djörf stefnumót, heit samskipti. 
Einstaklingar, pör, hjón. Íslenskt viðmót.

Ung kona
vill kynnast karlmanni. Rauða Torgið, s. 
905-2000 og 535-9920, augl.nr. 8391.

Sölumaður óskast!
Verktakafyrirtæki óskar eftir að ráða sölumann til starfa.

Starfssvið: Kynning og verkefnaöflun. 
Hlutastarf kemur til greina. Um er að ræða tímabundið söluátak.

Skilyrði: Góð þekking á viðhaldi og byggingum  fasteigna æskileg. 
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt 

og vera skapandi og útsjónarsamur. 
Reynsla af sölumennsku æskileg

Áhugasamir sendi póst á 
solumadur.verktakar@gmail.com

Atvinna

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi  

á sunnudagsmorgnum  
kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur



Allt fyrir ástina
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Hornsteinn lífs og hamingju
Hjónabandið er heilög stofnun og tekið hátíðlega í flestum trúarbrögðum. Siðirnir eru þó mismunandi eins og lesa má hér að neðan um brúðkaup 
múslima, gyðinga og kristinna manna.

Hjónaband er einn af hornsteinum tilverunnar meðal 
gyðinga og einstakt tilefni til hátíðahalda. Brúðkaupi 
gyðinga fylgir langur undirbúningur hefða og reglna. 
Rabbíni hefur umsjón með athöfninni, en vinir eða fjöl-
skyldumeðlimir mega stjórna henni með leyfi rabbína. 
Athöfnin byrjar á undirritun hjúskaparsáttmála í viðurvist 
fjögurra votta og embættismanns. Næst setur brúðgum-
inn brúðarslör yfir andlit brúðar sinnar, sem tákn um að 
fæða hana, klæða og vernda um ókomna tíð. Brúðurin 
klæðist yfirleitt hefðbundnum, hvítum brúðarkjól og 
brúðguminn svörtum smóking. Brúðurin mætir síðust til 
athafnarinnar og er oft fylgt af föður sínum að chuppah, 
sem er eins konar tjaldhiminn þar sem brúðhjónin eru 
gefin saman. Þar gengur hún sjö sinnum eða oftar í 
kringum framtíðar eiginmann sinn. Hefð segir að brúð-

hjónin skuli fasta á brúðkaupsdaginn til að hreinsa sig af syndum sínum og hefja hjónaband með hreinan skjöld. 
Talan sjö er táknræn í gyðingabrúðkaupum; drukknir eru sjö bikarar víns því Guð skapaði heiminn á sjö dögum og 
í veislunni eru brúðhjónin blessuð sjö sinnum. Mikilvægasta athöfnin er þegar brúðguminn gefur brúði sinni hring, 
en hann þarf að vera látlaus, án steina eða skrauts og alls ekki fenginn að láni. Athöfnin endar á því að brúðguminn 
brýtur glerstaup með fæti sínum og eftir það rignir yfir brúðhjónin hamingjuóskum.

Kristnir menn trúa því að hjónabandið sé Guðs gjöf og því ekki sjálf-
gefin. Að gefast hvort öðru í Guðs húsi er mikilvægt, á forsendum þess 
að byggja framtíð og fjölskyldulíf saman. Hjónaband meðal kristinna er 
opinber yfirlýsing um ást og skuldbindingu, frammi fyrir fjölskyldu og 
vinum. Meðal kaþólskra er Guð álitinn upphafsmaður hjónabandsins sem 
er guðdómleg stofnun sem aldrei má skemma, jafnvel þótt brúðhjónin 
skilji að lögum, því svo lengi sem þau bæði lifa álítur kirkjan þau sameinuð 
af drottni. Kaþólskir eru hvattir til að gefast öðrum kaþólikkum til að öðlast 
fullkomið samneyti hugar og lífs, þótt í dag séu „blönduð hjónabönd“ 
algengari en áður. Meðal kaþólskra tíðkast tvenns konar brúðkaupsat-
hafnir; ein fjögurra tíma með messu og önnur án messu, sem tekur um 
tuttugu mínútur.

Múslimabrúðkaup kallast nikah og eru afar mismunandi 
enda er íslamstrú iðkuð á mismunandi menningarsvæðum. 
Athöfnin er látlaus og þarf brúðurin ekki að vera viðstödd 
ef hún sendir til hennar tvo vitundarvotta. Nærvera íslamsks 
prests er ekki nauðsyn en oftar en ekki leiðir hann athöfn-
ina og fer með stutta predikun. Lesið er upp úr Kóraninum 
og skipst á tryggðarheitum í votta viðurvist. Gifting mús-
lima má ekki fara fram með leynd og því gerð opinber með 
miklum veisluhöldum. Flestar brúðir klæðast hefðbundn-
um, hvítum brúðarkjól en asískar múslimabrúðir klæðast 
gjarnan purpurarauðum fatnaði með gullþráðum og láta 
flúra hendur sínar og fætur með henna-litum. Í sumum 
menningarsamfélögum er skotið af byssum og dansað af 
glaðværð í brúðkaupum sem standa oft dögum saman.

UPPRUNI HVEITIBRAUÐSDAGA
Orðið hveitibrauðsdagar er notað yfir fyrstu 

daga hjónabands en það hefur verið í mál-
inu frá því að síðari hluta 19. aldar. Þar segir 
að orðið sé tökuorð úr dönsku, samanber 
hvedebrødsdage. Skýringin er sú að hveiti-
brauð var borðað á hátíðisdögum.

Viðey er paradísareyja og 
draumastaður elskenda á 
brúðkaupsdaginn,“ segir 

Friðgeir Ingi Eiríksson, yfirkokkur 
á Hótel Holti, en Gallery Restaur-
ant sér um veisluhald í Viðeyjar-
stofu árið um kring.

„Til Viðeyjar streyma brúðhjón 
frá öllum heimshornum til að gefast 
hvort öðru í einstakri náttúrufegurð 
og friðsæld eyjunnar, enda magnað 
að geta haldið brúðkaup á einkaeyju 
við litskrúðugt sólarlag sem merlar í 
sænum en líka undir dansi norður-
ljósa þegar eyjan skartar sínu feg-
ursta vetrarskarti,“ segir Friðgeir 
um eina rómantískustu eyju lýð-
veldisins.

Í Viðey að sumri til eru brúð-
hjón gefin saman í Viðeyjarkirkju 
og hægt að bjóða allt að 150 gestum 
til brúðkaupsveislu í Viðeyjarstofu.

„Brúðkaupsdagurinn er einn af 
merkisdögum lífsins og við  leggjum 
metnað í að brúðhjónin og  gestir 
þeirra njóti hans til fulls. Á neðri 
hæð Viðeyjarstofu er barnagæsla 
og afþreying fyrir káta krakka svo 
fullorðna fólkið geti setið rólegt yfir 
borðhaldinu. Þá mætum við öllum 
óskum í mat og drykk, finnum út 
hver er uppáhaldsmatur brúð-
hjónanna og færum í sparibúning 
sem smárétti á milli rétta til að gefa 
brúðkaupsveislunni enn persónu-
legra bragð,“ segir Friðgeir, og að 
sjálfsögðu baka matreiðslumeist-
arar Hótels Holts draumabrúðar-
tertu brúðhjónanna.

„Viðey er umlukin rómantík og 

afslappaðri stemningu. Salurinn í 
Viðeyjarstofu er bæði konunglegur 
og kósí, og margir vilja njóta töfra 
eyjunnar utanhúss, ganga að Frið-
arsúlunni eða í fagra laut til að upp-
lifa sem mest af eyjunni,“ segir Frið-
geir.

Upplýsingar um lausa daga til 
sumarbrúðkaups í Viðey fást á Hótel 
Holti í síma 552 5700 eða á netfang-
inu videyjarstofa@holt.is. Sjá nánar 
á www.videyjarstofa.is.

Ást að eilífu í Viðey
Sumarbrúðkaup á einkaeyju uppfyllir rómantíska drauma brúðhjóna. Í Viðey á 
sundunum bláu fullkomnar allt hinn stóra dag; kirkja, fegurð og konungleg veisluhöld. 

Friðgeir Ingi Eiríksson, yfirkokkur á Hótel 
Holti. MYND/DANÍEL

Í Viðeyjarstofu fá brúðhjónin konunglegar móttökur og þar er stjanað við þau í hvívetna.

Íris Lind
brúðkaupstónlist

þú finnur mig einnig
á vefnum www.irislind.is

Netfang: iris77@internet.is · gsm: 696 1178



Laugavegur / Smáralind / Kringlan
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BLETTIR Í DÚKUM
Súkkulaðiklessur er best að láta þorna og skafa 
svo burt. Eftir á þarf svo að bleyta upp í blettinum 
og bera í hann uppþvottalög eða lífræna sápu. 
Dúkurinn er svo látinn í plastpoka, bundið fyrir 
og hann látinn bíða í nokkra klukkutíma. Þá er 
skolað úr blettinum og dúkurinn þveginn í vél á 
venjulegan máta.
Rauðvínsbletti skal þurrka vel upp með klút eða 
pappír. Þá má strá vel af salti yfir blettinn en saltið 
dregur vökvann upp. Ef hvítvín er við höndina 
er hægt að hella því strax yfir og þurrka svo upp 
með svampi. Eins virkar vel á rauðvínsbletti að 
bera uppþvottalög á blettinn og setja í poka. 
Dúkurinn er síðan þveginn í vél eftir að þessi ráð 
hafa verið reynd. Sjá Leiðbeiningastöð heimilanna.

Salt dregur upp vökvann 
sem helltist niður.

LÖGIN Í BRÚÐKAUPINU
Það getur verið höfuðverkur að 
velja réttu lögin fyrir brúðkaupið. 
Brúðurin velur yfirleitt lag handa 
brúðgumanum til að flytja í 
kirkjunni og svo öfugt. Einnig þarf 
að velja heppileg lög í veisluna 
en þá eru valin fjörug danslög. 
Íslensk lög með texta um ástina 
hafa verið vinsæl í brúðkaupum. 
Má þar nefna Ást við fyrstu sýn 
eftir Magnús Þór Sigmundsson 
og Bláu augun þín eftir Gunnar 
Þórðarson. Þá hefur sálmurinn 
Amazing Grace verið afar vinsæll í 
íslenskum brúðkaupum.
Samkvæmt könnun á erlendum 
brúðarvef hefur lagið Just A Kiss 
fengið góða dóma sem brúðarlag 
en flytjandi er Lady Antebellum. 
Á síðasta ári virðist lagið I Do með 
Colbie Caillat vera langvinsælast 
og fékk fjórar stjörnur af fimm 
mögulegum. Næst á eftir því 
kom What Makes You Beautiful 
með One Direction, A Thousand 
Years með Christina Perri, Are 
You Gonna Kiss Me or Not með 
Thomson Square og I Can‘t Wait 
með Runner Runner.
Sitt sýnist hverjum þegar kemur 
að lagavali í brúðkaupinu en 
auðvelt er að finna lagalista á 
netinu fyrir þá sem eru óákveðnir. 

GIFTA SIG Á ÖLLUM ALDRI
Karlar á Íslandi eru flestir á 
aldrinum 30-34 ára þegar þeir 
kvænast. Á árinu 2010 voru þeir 
387 samkvæmt vef Hagstofunnar. 
Algengasti giftingaraldur kvenna 
er hins vegar 25-29 ára. Á árinu 
2010 giftu sig 426 konur á þeim 
aldri. Konur virðast almennt yngri 
þegar þær ganga í hjónaband 
heldur en karlar. 
Árið 2010 voru 173 konur á 
aldrinum 20-24 sem giftu sig á 
móti 74 körlum á sama aldri. Fólk 
gengur í hjónaband á öllum aldri. 
Á árinu 2010 gengu 30 konur í 
hjónaband sem komnar voru yfir 
sextugt á móti 66 körlum. 
Ellefu stúlkur á aldrinum 15-19 
ára gengu í hjónaband árið 2010 
á móti þremur piltum á þeim 
aldri. 
Hjónavígslur á þessu ári voru 
1547, þar af 1201 í kirkju en 346 
borgaralegar. DALSHRAUN 8RB RÚM 220 HAFNARFIRÐI SÍMI 555 0397WWW.RBRUM.IS

Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson 
ehf. framleitt rúm af öllum stærðum 
og gerðum, allt eftir þínum óskum. 
Lengd, breidd og mismunandi hæð á 
rúmunum eykur þægindin.

Við ráðleggjum fólki að hafa tvær 
dýnur í öllum hjónarúmum, tengja 
dýnurnar saman með rennilásum. 
Mismunandi stífleika er hægt að 
velja um allt eftir þyngd þeirra sem á 

dýnunum hvíla. Þú velur rétta hæð á 
rúmið þitt og stígur létt framúr.

Hafið samband við sölumenn okkar 
fyrir frekari upplýsingar.

Alþjóðleg viðurkenning 
fyrir framúrskarandi 
árangur í framleiðslu í 
rúmum og springdýnum.

OPIÐ ALLA VIRKA DAGA FRÁ 8 - 18 
OG Á LAUGARDÖGUM FRÁ 10 - 14

ÍSLENSK HÖNNUN



Sveinn Eyland 
Löggiltur fasteignasali

6 900 820

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri
770-0309

Magnús Einarsson
Lögg. fasteignasali

897-8266

Kíktu inn á www.landmark.is!

512 4900

Sýnum nýtt og glæsilegt 204 fm parhús á flottum stað með glæsilegu útsýni yfir Elliðavatn. 
Íbúðarhluti er 179.5 fm og innbyggður bílskúr 24.6 fm

Eignin er fullbúin að utan og innan með sérsmíðuðum eikarinnréttingum, flísar á votrýmum, eikarparketi á öðrum 
rýmum eignar, gólfhitakerfi er í húsi.

Lóð er fullkláruð í kringum hús, hitalögn í plani, hellulögð verönd í bakgarði. 
Hagstætt lán frá ÍLS sem mögulegt er að yfirtaka.

Verð kr: 47.9.- millj.
Sveinn Eyland og Magnús Einarsson verða á staðnum

SÖLUSÝNING GULAÞING 4A KÓPAVOGI
SUNNUDAG 25. MARS KL.16.00 - 17.00

Einstaklega vel staðsett 227 fm. endaraðhús á fjórum 
pöllum. 5 herbergja hús, auðvelt að búa til fleiri herbergi. 
Þak endurnýjað vor 2011. Stórar suðvestursvalir og fallegur 
garður. Eignin er laus við kaupsamning. 
Laust strax! Verð: 54,9 millj.

Þórarinn Thorarensen sölustjóri s. 7700 309 verður á staðnum.

Virkilega fallega 105,8 fm. 5 herbergja íbúð á 1. hæð í mjög 
vel viðhöldnu fjölbýli með skjólgóðum suðurgarði. Eldhús 
allt nýlega standsett með glæsilegri innréttingu með
corianborðplötu. Samliggjandi stofur með eldhúsi.
3 svefnherbergi. Verð: 36,9 millj.

Þórarinn Thorarensen sölustjóri s. 7700 309 verður á staðnum.

Hvassaleiti 127
Opið hús sunnudaginn 25. mars kl. 14:00 –14:30 

Grenimelur 24 
Opið hús í dag kl. 15:00 – 15:30

j
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Skilgreiningar: ástarsaga eða 
skvísubók?
Ástarsögur hafa notið ómældra 
vinsælda allt frá því að Samu-
el Richardsson sendi frá sér sög-
una Pamela eða Laun dyggð-
arinnar árið 1740. Sú bók olli 
straum hvörfum í sagnagerð þar 
sem sagan var alfarið sögð út frá 
sjónar horni kvenhetjunnar og 
hverfðist um ástarsamband. Á 
nítjándu öld tók Jane Austen við 
 boltanum og þróaði ástarsöguna á 
svo meistaralegan hátt að enn í dag 
eru sögur hennar ein helsta fyrir-
mynd bæði ástarsagnahöfunda og 
skvísubókahöfundanna sem komu 
fram á sjónarsviðið á tíunda ára-
tug síðustu aldar í kjölfar hinnar 
óborganlegu Bridgetar Jones.

Samkvæmt skilgreiningu er 
ástar saga saga þar sem megin-
áherslan liggur á að lýsa ástar-
sambandi tveggja persóna og 
„verður að hafa tilfinningalega 
full nægjandi endi á bjartsýnum 
nótum“. Skilgreiningin á skvísu-
bókmenntum er dálítið þoku-
kenndari en á vefsíðunni chick-
lit.com eru þær skilgreindar sem 
bækur um konur eftir konur sem 
fjalli um hið daglega líf nútíma-
kvenna, svo sem ástarsambönd, 
hjónabönd, vináttu, atvinnulífið, 
áhyggjur af líkamsþyngd, fíkn og 
fleira, oftast í gamansömum tón. 
Tekið er fram að skvísubækur 
geti ekki flokkast sem ástarsögur 
þar sem áherslan á sambönd sögu-
hetjunnar við vini, fjölskyldu og 
vinnufélaga hafi oft alveg jafn-
mikla vigt og ástarsamböndin.

Ástarsögur skiptast reyndar í 
margar undirgreinar: ást og saka-
mál, örlagasögur, sjúkrahússögur, 
sagnfræðilegar sögur og svo fram-
vegis, en ástin er þungamiðjan í 
þeim öllum og óhugsandi að kven-
hetjan öðlist hamingju eftir öðrum 
leiðum en hjónabandi með hinum 
útvalda. Sú niðurstaða er yfirleitt 
ekki sett fram með jafn afgerandi 
hætti í skvísubókunum en leitin að 
maka er þó ansi áberandi í þeim 
flestum og oftar en ekki lýkur 
þeim á því að söguhetjan er komin í 
örugga höfn í faðmi hins eina rétta. 

Skurðlæknir eða Colin Firth?
Flestallar hefðbundnar ástarsögur 
sem koma út hérlendis eru banda-

rískar að uppruna og bera þess ótví-
ræð merki. Eins og við  þekkjum 
úr ótal bíómyndum og sjónvarps-
þáttum virðist hjónabandið vera 
hið endanlega markmið allra banda-
rískra kvenna undir þrítugu og 
söguhetjurnar í Rauðu seríunni 
eru engin undantekning frá þeirri 
reglu. Hjónaband eða dauði virð-
ist vera mantra sem hömruð hefur 
verið inn í þær frá unga aldri. Þess-
ar sögur hafa þó að sjálfsögðu þró-
ast í takt við tíðarandann. Unga, 
saklausa, óflekkaða stúlkan er nán-
ast dottin út sem söguhetja og í stað 
hennar eru komnar karríerkonur á 
milli tvítugs og þrítugs, sumar frá-
skildar og ótrúlega margar þeirra 
eru einstæðar mæður, sem segir 
sína sögu um markhópinn sem þessi 
bókaflokkur vill höfða til. Þær eru 
í meira og minna klúðri með líf 
sitt, oft ofsóttar af fyrri maka eða 
á flótta undan gömlu leyndarmáli 
sem enginn má komast að. Lausn-
in er aðeins ein: hái, myndarlegi, 
maðurinn sem oftar en ekki er frá-
hrindandi við fyrstu kynni og býr 
kannski sjálfur yfir ógnvænlegum 
leyndarmálum. Hann er í langflest-
um tilfellum læknir, lögreglumað-
ur, auðmaður frá Texas eða traustur 
smábæjargæi með allt sitt á þurru. 
Eftir hefðbundið vesen, misskiln-
ing og árekstra ná þau tvö saman 
og leiðast inn í huglægt sólarlag.   

Söguhetjur skvísubókanna eru 
líka undantekningarlítið karríerkon-
ur, oft reka þær eigið fyrirtæki sem 

tengist kvenlegum dyggðum. Þær 
baka, prjóna, búa til blómaskreyt-
ingar og svo framvegis, ævinlega 
með ótrúlegum árangri og við mikla 
hrifningu allra sem komast í kynni 
við framleiðslu þeirra. Vandamál 
þeirra eru yfirleitt ekki eins ógn-
vekjandi og ástarsagnakvennanna, 
en nóg er af vandamálunum samt og 
á seinni árum hefur verið ótvíræð 
tilhneiging til að láta þær einmitt 
eiga óuppgerð vandamál úr fortíð-
inni sem, merkilegt nokk, drauma-
prinsinn hjálpar þeim að leysa. Þær 
hafa þó haft frelsi til að gamna sér 
með öðrum mönnum á leiðinni í 
hjónasængina, ólíkt ástarsagna-
konunum, þannig að í því tilliti eru 
skvísubækurnar tengdari raunveru-
leikanum. Draumaprinsinn er hins 
vegar ósköp svipaður; í góðri stöðu, 
traustur og stabíll, kannski ekkert 
óskaplega spennandi (samanber 
Darcy í Bridget Jones) en hefur til 
að bera akkúrat þá eiginleika sem 
kvenhetjan þarf á að halda til að 
koma skikki á líf sitt.

Auglýsingadúkkur og draugar
Það sem kannski aðskilur ástarsög-
ur og skvísubækur mest er að enn 
sem komið er standa raunverulegir 
höfundar að baki skvísubókunum, 
konur sem geta komið fram undir 
nafni, mætt í sjónvarpsviðtöl og 
upplestratúra, verið gangandi aug-
lýsing fyrir karríerkonuna sem þær 
skrifa um. Raunar hafa þær raddir 
orðið æ háværari í seinni tíð að rit-

stjórnarstefna forlaganna sé sú að 
steypa allar þessar sögur í sama 
mótið og að höfundarnir þekki tæp-
ast eigin verk þegar þau birtast á 
prenti, þannig að höfundurinn er 
kannski á leið með að verða auglýs-
ingabrella sem á lítið af textanum í 
bókinni sem við hann er kennd.

Ástarsögurnar sem hér koma 
út í Rauðu seríunni koma allar frá 
bandaríska bókaforlaginu Harle-
quin sem hefur á sínum snærum 
fjölda draugapenna sem framleiða 
ástarsögur eftir fyrirfram gefinni 
formúlu í massavís. Uppdiktuð, 
grípandi nöfn eru síðan sett á kápur 
bókanna þar sem bók verður að eiga 
sér höfund, hvort sem hann er raun-
verulegur eða ekki. Aldrei mæta þó 
höfundar slíkra sagna í viðtöl eða 
upplestra eins og gefur að skilja. 
Þeir eru ekki til.

Ástin blívur
Endalaust er hægt að velta því fyrir 
sér hvað valdi því að þessir tveir 
bókaflokkar einoka nánast markað-
inn í því sem útgefið er fyrir konur. 
Eitt er þó alveg á hreinu: Hvort 
sem konur velja sér hefðbundnar 
ástarsögur eða harðsoðnar skvísu-
bækur til að örva drauma sína og 
flýja veruleikann þá er ljóst að stór 
hópur kvenna vill bækur sem fjalla 
um leitina að ástinni. Það mun vart 
breytast í bráð, enda eins gott fyrir 
viðhald mannkynsins að konur 
ímyndi sér að ást og hjónaband sé 
leiðin að hamingjunni.

H
reinræktaðar 
ástar sögur voru 
alvöru bækur 
þegar ég var að 
alast upp. Komu 
út  í  löngum 

röðum, innbundnar með tælandi 
kápumyndum fyrir hver jól og var 
flíkað í bókahillum þjóðarinnar 
rétt eins og öðrum bókum. Ther-
esa Charles, Ib Cavling, Barbara 
Cartland, Victoria Holt og Bodil 
Fossberg áttu skáldsögur í hverju 
jólabókaflóði og voru meðal mest 
lesnu höfundanna, þótt þau kæm-
ust kannski ekki í sömu hæðir og 
Alistair MacLean og Ken Foll-
et. Ástarsögurnar gegndu hlut-
verki sápuóperanna áður en sjón-
varpsútsendingar hófust og ekki 
fór mikið fyrir því í umræðunni 
að konur skömmuðust sín fyrir að 
lesa þess konar bókmenntir.

Á níunda áratugnum hafði 
kvennabaráttunni vaxið það 
sprettharður fiskur um hrygg að 
bóla fór á skömmustu hjá aðdá-
endum ástarsagna. Auðvitað gat 
ekki nokkur meðvituð kona verið 
þekkt fyrir að lesa slíkan þvætt-
ing, sem gerði konur að kynferð-
islegum viðföngum sem þurftu 
að reiða sig á einhvern karlpung 
til að  komast áfram í lífinu. Ást-
arsögurnar urðu æ sjaldséðari á 
útgáfulistum stóru forlaganna og 
upp spruttu lítil forlög sem gáfu 
slíkar bækur út í ódýrum kilju-
útgáfum. Ástar sagan var orðin 
nokkurs konar neðanjarðarvarn-
ingur sem konur stálust til að 
kaupa og lesa í laumi eins og karl-
ar klámblöð.

Markaðurinn þurfti þó  auðvit-að 
enn að svala þörfum þeirra 
kvenna sem langaði að lesa létt-
meti um eigið líf og drauma. 
Útkoma Dagbókar Bridget Jones 
árið 1996 hrinti af stað flóðbylgju 
bóka um líf ungra kvenna í maka-
leit, sem markaðssettar voru með 
því fororði að þetta væru sko alls 
ekki ástarsögur heldur skemmti-
bækur um vandamál hins dag-
lega lífs. Ekki sér fyrir endann á 
skvísubókabylgjunni en á seinni 
árum hefur sú tilfinning orðið 
áleitnari að skilin á milli ástar-
sagna og skvísubóka hafi orðið 
þynnri og séu kannski um það bil 
að mást út. 

Kannski sé ég draumaprinsinn
Eru ástarsögur ómerkilegt rusl en skvísubækur raunsönn lýsing á lífi nútímakvenna? Er mikill munur á kvenhetjum í þessum 
bókmenntagreinum eða er þetta allt sama tóbakið? Friðrika Benónýsdóttir rýndi í bækur um konur og ástina.

ÁSTIN SIGRAR  Gamli ævintýraendirinn: „Þau lifðu hamingjusöm upp frá því“ lifir góðu lífi í ólíkum bókum ætluðum konum.

Yfirskvísa skvísubókanna, Carrie Bradshaw úr Sex 
and the City, verður ástfangin af Mr. Big í bókinni 
og þar af leiðandi í fyrstu seríu sjónvarpsþáttanna 
sem á henni byggja. Mr. Big fylgir nákvæmlega for-
skrift ástarsagnanna um það hvernig draumaprins 
skuli vera: Hávaxinn, dökkhærður og hættulegur 
auðkýfingur og kvennagull sem Carrie á í mesta 
basli við að koma böndum á. Dínamík þáttanna 
byggist að miklu leyti á sundur/saman sambandi 
þeirra og ást Carrie virðist ekki endurgoldin. Auð-
vitað ná þau þó saman á endanum. Annað væri 
brot á öllum náttúrulögmálum ástarsagna.

UPPSKRIFT AÐ DRAUMAPRINSINUM



998kr.
kg

Bautabúrs blandað nauta- og grísahakk
989kr.

pk.

GLK ýsubitar, roð- og beinlausir, 800 g
998kr.

kg

Krónu lasagna

1198kr.
stk.

Grillaður heill kjúklingur

799kr.
kg

Lamba súpukjöt, 1. flokkur

– fyrst og   fremst
ódýr!
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kg 
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1199kr.
kg

Verð áður 1598 kr. kg
Cranberry kalkúnn, butterball

25%
afsláttur20%

afsláttur

2398
Verð áður 2998 kr. stk.
Dönsk herragarðsönd, 2, 6 kg

kr.
stk.

Verð áður rð áðurVeVeerðrðerrðrððrðð áðáðáððððáðuuurrurur
CranberryCCraranbebeerrryrytk.tkkkktttk.kktttktk.ktkktktktk.k.

, 2, 6 kg, 2, 6 kgkg
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stk.ststktk.k.

30%
afsláttur

Dönsk herragarðsönd,Döönsk herrrragaggarrðsöönd,, 2, 6 kg, 2, 6 kgkg

GAMAN AÐ SPARA!

1259kr.
kg

Verð áður 1798 kr. kg
Grísahnakki 
m/hvítlauk&rósmarín

994kr.
kg

Krónu hamborgarhryggur
398kr.

pk. 

Ungnauta hamborgari, 120 g,
2 stk. í pk.

Nói Síríus
Karamellukurl nr. 4 1299 kr.

Lakkrís nr. 4 1299kr.

Þú kaupir  4x2 lítra af 
Coke, Coke Light eða Coke Zero ,
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Freyja
Ævintýraegg nr. 6 1879 kr.

Draumaegg nr. 9 1870 kr. 1198kr.
tvennan

Aðeins

velur þér Freyju  Rísegg  nr. 4 

    eða Nóa Perluegg nr. 4!
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Krossgáta
Lárétt
1. Flóttalegur Belgi fer undan í sjálfum sér 

(8) 
10. Gilja Völu við heimili skáldsins (12) 
11. Talandi rómagustur (8) 
13. Sælkeri fóðrar notkun sem saðningarsælu 

(10) 
14. Með hæla út og aftur á gangi utan við járn 

(10) 
15. Málningarsöngflokkurinn Skínandi skæði 

(8) 
17. Fann ræfilstússinn, sá var illa trosnaður 

(11) 
18. Hef gamlar lexíur enn í huga (10) 
19. Í viðurlögunum er vísað til vargs fyrir 

kvenkónginn (11) 
20. Sannkölluð bardagaskessa, þetta vopn 

(10) 
23. Leita leppa sem hylja hið verra hné (8) 
27. Áætlun: Gríp risa á ræktarlöndum (10) 
28. Mokveiða er þau finna undirstöðu afla (8) 
30. Kartöfluflögur eru kjaftæði (5) 
31. Neyðarspor eða norskar hannyrðir? (16) 
34. Tap tapar (6) 
35. Áköf subban syngur baráttubraginn (11) 
39. Treg grínast með G-streng (11) 
40. Hér biður frönsk maddama fyrir sér (11) 
41. Fyllir lungun fuglsins brjóst? (11) 

Lóðrétt 
1. Dropakast á nýþornað hey og afskrifaðan kofa (13) 
2. Bjánabox er lélegt sjónvarp (9) 
3. Fæ aukaputta milli litlaputta og löngutangar (11) 
4. Álhlutirnir eru ekkert grín, þvert á móti (7) 
5. Þarf kú til að ráða rúnir (6) 
6. Læra tungumál með upptöku á evrópskum 

kartöflum (10) 
7. Þessi sameinar þann sótsvarta og hinn drifhvíta (8) 
8. Trúnaðarskjöl um dulin hlunnindi (11)  
9. Afburðahreyfing er mikið snjallræði (13) 
12. Íslensk grúppa sem spilar erlend lög, eru það stór-

tíðindi? (13) 
13. Baul hætta vegna knúsaðra (7) 
16. Þeir eru vaskir, rákin sýnir það (5) 
21. Þúfnaheit, þessi söngkona (7)  
22. Frumskissur sýna að báturinn er flatbotna (11) 
24. Fjörðurinn er frostfóðraður klakahnoðri í þessum 

gaddi (9) 
25. Úfin og erfið stórgrýtisskriða (7) 
26. Kveða níð til að útskúfa (10) 
29. Ýlfur fótabúnaðar afhjúpar undirlægju (8) 
30. Er á latínu nokkur en önnur ekki (3) 
32. Skræki-Örn liggur á fórnarsteini (6) 
33. Síðustu stafirnir rokka áreiðanlega (6) 
36. Reykið ei, látið af þeim ljóta vana (4) 
37. Hegningarhúsið er undir tíu (4) 
38. Róró raular pabbi þegar snáðinn er kvíðinn (4) 

Vegleg verðlaun

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist titill á íslenskri skáldsögu 
frá síðasta áratug síðustu aldar. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 28. mars næstkomandi á 
krossgata@frettabladid.is merkt „14. mars“.

Lausnarorð síðustu viku var

Vikulega er dregið er úr 
innsendum lausnarorðum 
og fær vinningshafi eintak 
af bókinni Veiðimennirnir 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Steinþór 
Sigurðsson.
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Traust þjónusta í 30 ár

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

Um er að ræða 15 glæsilega íbúðir í lyftuhúsi  við Norðurbakka 13c á þessum fallega útsýnisstað alveg 
við höfnina. 
Stærðir íbúðanna eru frá 104 fm til 143 fm, en auk þess fylgir hverri íbúð stæði í lokaðri bílageymslu.
Verð eigna er frá 27,5 millj. til 37,5 millj. 

Norðurbakki í Hafnarfirði
Opið hús sunnudaginn 25. mars 
frá kl. 13.00 – 14.00.

OPIÐ HÚS 
SUNNUDAGINN 
KL. 13.00 - 14.00
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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.

timamot@frettabladid.is

HARRY HOUDINI TÖFRAMAÐUR (1874-1926) FÆDDIST Á ÞESSUM DEGI.
„Ég þéna mest í Rússlandi og í París, líklega vegna þess að íbúar þessara landa 
eru svo viljugir til að láta skemmta sér, að sjá eitthvað nýtt og óvenjulegt.“

Á þessum degi árið 1973 voru Kjarvalsstaðir 
teknir í notkun. Safnið var reist í minningu eins 
mesta listamanns sem Ísland hefur alið, Jóhann-
esar S. Kjarvals. Því var valinn staður á Miklatúni 
í hjarta Reykjavíkur en smíði safnsins hófst árið 
1966 við það að Jóhannes S. Kjarval tók sjálfur 
fyrstu skóflustunguna. Kjarval var því miður ekki 
enn á lífi þegar byggingu safnsins lauk en hann 
lést 13. apríl 1972.

Kjarvalsstaðir eru teiknaðir af Hannesi Davíðs-
syni arkitekt og skiptast í tvær meginálmur með 
tengibyggingu á milli. Í safninu er nú varðveitt 
listaverkaeign Reykjavíkurborgar sem telur 
meðal annars stórt safn verka listamannsins ást-
sæla sem safnið er nefnt eftir. Áhersla safnsins 
er á samtímalist með sýningum á verkum eftir 
íslenska sem erlenda listamenn. Þó eru málverk 
Kjarvals ávallt til sýnis í austursal safnsins.

ÞETTA GERÐIST:  24. MARS 1973

Kjarvalsstaðir opnaðir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

ELÍN JÚLÍANA GUÐLAUGSDÓTTIR
Hrútsstöðum, Dalasýslu,

lést á Heilbrigiðsstofnun Vesturlands, 
Akranesi þann 21. mars. 

Böðvar Bjarki Magnússon 
Bergþóra Jónsdóttir 
Guðlaugur Ellertsson Kristbjörg Einarsdóttir 
Guðrún Ellertsdóttir Ragnar M. Hauksson 
Barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og 
amma,

MAGNEA ÓSK ÓSKARSDÓTTIR
Hátúni 10, Reykjavík,

Lést á heimili sínu þriðjudaginn 13. mars. 
Útförin fer fram frá Safnaðarheimilinu í 
Sandgerði þriðjudaginn 27. mars kl. 13.00.

 
Börn, tengdabörn og barnabörn.

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

Alúðarþakkir til allra þeirra sem sýndu okkur 
samúð, hlýju og vinarþel við andlát og  
útför elskulegrar móður, tengdamóður  

og ömmu,

INGIBJARGAR MAGNÚSDÓTTUR.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Dvalarheimilis aldraðra Borgarnesi 
sem annaðist hana af einstakri alúð og kærleika síðustu misserin.

Rebekka Björk Þiðriksdóttir Viðar Pétursson
Hjalti Viðarsson Flora Josephine Liste
Kári Viðarsson
Ingbjörg Viðarsdóttir Óli Ívarsson
Þiðrik Örn Viðarsson Valgerður Hlín Kristmannsdóttir
og langömmubörn.

90 ára afmæli
Jón R. Hjálmarsson,
fyrrv. fræðslustjóri, verður 
níræður 28. mars nk. Af því til-
efni býður hann ætting jum og 
vinum til mannfagnaðar í safn-
aðarheimili Neskirkju í Reykja-
vík sama dag kl. 17-19. 
Hann frábiður sér blóm og g jafir, 
en gestum gefst kostur á að 

kaupa litla bók; Nota bene - Latína á Íslandi, sem Jón 
gefur út í tilefni dagsins.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför

EINARS GUÐMUNDSSONAR
kennara.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki og 
nemendum Kársnesskóla.

Sigrún Magnúsdóttir
Lúðvík Sveinn Einarsson
Guðmundur Ragnar Einarsson  Sólrún E. Sæmundsen
Guðrún Hallgrímsdóttir 
Sigurliði Guðmundsson Ríkey Guðmundsdóttir
Katrín Guðmundsdóttir
Anna Þórdís Guðmundsdóttir Jón Steinar Guðjónsson
og barnabörn.

Þökkum af alhug vináttu og hlýhug við 
andlát og útför elskulegs eiginmanns míns, 

föður, tengdaföður, afa og langafa, 

GUNNARS AUÐUNSSONAR
skipstjóra,

Vallarbraut 8, Seltjarnarnesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á   
Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund  
fyrir góða umönnun.

 
Gróa Eyjólfsdóttir
og fjölskylda.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu við 

andlát og útför elskulegrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

FRIÐGERÐAR LAUFEYJAR

ODDMUNDSDÓTTUR
Bárugötu 9, Dalvík.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki á 
Hornbrekku, heimili aldraðra í Ólafsfirði, fyrir einstaka umönnun 
og hlýhug.

Sigurlaug G. Sverrisdóttir Gunnþór Árnason
Sveinbjörn Sverrisson Sigrún Sumarliðadóttir
Guðný Rut Sverrisdóttir Ólafur Viðar Hauksson
barnabörn og barnabarnabarn.

Lífstöltið fer fram í annað skiptið í 
Reiðhöll Harðar í Mosfellsbæ í dag. 
Töltmótið, sem er einungis fyrir konur, 
er haldið til styrktar Lífi, styrktar-
félagi Kvennadeildar LSH. „Tólf 
flottar hestakonur hjá Herði tóku sig 
saman í fyrra og héldu þetta mót. Það 
gekk svo vel að það var ákveðið að gera 
þetta að árlegum viðburði,“ segir Sig-
ríður Sigmarsdóttir, nýráðinn fram-
kvæmdastjóri Lífs. 

Líf var stofnað árið 2009 og hefur 
þann tilgang að styrkja Kvennadeild 
Landspítalans, meðal annars með því 
að bæta aðbúnað og þjónustu við konur 
og fjölskyldur þeirra á meðgöngu, í 
fæðingu og sængurlegu. Þó Lífstöltið 
sé einungis ætlað konum, leggur Líf 
áherslu á að það sé félag sem einnig 
er ætlað körlum. Börn margra þeirra 
fæðast á Kvennadeildinni og margir 
dvelja þar á meðan á fæðingu og sæng-
urlegu stendur.    

„Í fyrra voru um 100 þátttakend-
ur og safnaðist 1,1 milljón króna. Það 
stefnir í metþátttöku í ár,“ segir Sig-
ríður. Á mótinu verður keppt í fjór-
um flokkum, byrjendur, minna vanar, 
meira vanar og í opnum flokki og Sig-
ríður segir mótið vera frábæran stökk-
pall fyrir byrjendur. 

Fyrsta verkefni Lífs var að ljúka við 
framkvæmdir á húsnæði meðgöngu- og 
sængurkvennadeildar 22A, en nánast 
engar endurbætur höfðu verið gerðar 
frá byggingu þess árið 1973. Um helm-
ingur deildarinnar hafði verið endur-
nýjaður en ekki tókst að ljúka fram-
kvæmdum vegna fjárskorts. Fyrir 
rúmu ári var haldin landssöfnun til 
styrktar Lífi á Stöð 2. Þá söfnuðust um 
65 milljónir fyrir félagið og í kjölfar-
ið tókst að ljúka við framkvæmdir á 
deildinni. Sigríður segir að næst á dag-
skrá sé að snúa sér að öðrum deildum 
innan Kvennadeildarinnar.  

Mótið hefst klukkan 10 en formleg 
setningarathöfn verður klukkan 14. Að 
setningarathöfninni lokinni hefst hin 
svokallaða Brjóstamjólkurreið. Þá er 
keppt í boðtölti undir stjórn fjögurra 
liðsstjóra, sem í ár verða þau Bryndís 
Ásmundsdóttir, Helgi Björnsson, Hilm-
ir Snær Guðnason og Magni Ásgeirs-
son. Þetta verður þó ekkert venjulegt 
boðtölt því keppendur þurfa ekki ein-

ungis að hugsa um að vera á mettíma, 
heldur þurfa þeir einnig að ríða með 
fulla könnu af brjóstamjólk og reyna 
að hella sem minnstu út fyrir. Sigríður 

segir brjóstamjólkurreiðina hafa vakið 
mikla lukku í fyrra og að mikið hafi 
verið hlegið, og hvetur í leiðinni alla 
til að kíkja í Reiðhöllina í dag.

TÖLT VERÐUR TIL STYRKTAR LÍFI Í DAG Í REIÐHÖLL HARÐAR Í MOSFELLSBÆ

RIÐIÐ MEÐ BRJÓSTAMJÓLK 

LÍF Sigríður Sigmarsdóttir er framkvæmdastjóri Lífs. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Opið hús er í Tækniskólanum Háteigsvegi í dag kl. 13:00 – 16:00.
Véltækniskólinn, Skipstjórnarskólinn og fyrirtæki í tengdum greinum  
kynna starfsemi sína. Allir velkomnir!

Skrúfudagurinn 50 ára

www.tskoli.is

Kl. 13:15 
 Stutt dagskrá í Hátíðasal

 Kór Sjómannaskólans syngur nokkur lög

Kl. 13:45,14:45 og 15:00 
 Glóðarhausvél gangsett 

Kl. 14:00 og 15:00 
 Kynningar á námi Véltækniskóla 

 og Skipstjórnarskóla
 
Kl. 13:00 – 16:00 

 Siglingasamlíkir 

 Vélarúmshermar

 Vinnustofur verða í: 
 Véla- og smíðahúsi 
 Rafmagnshúsi 
 Kafbát (kjallara) 

 Í turni verður: 
 Siglingatæki, radar, GPS 
 Útsýnispallur

 Fyrirtækjakynningar verða bæði úti og inni

 Björgunarsveitir á staðnum

 Veitingasala í matsal á 4. hæð 
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma  
og langamma, 

KRISTÍN JÓNASDÓTTIR 
Skúlagötu 13, Borgarnesi,

lést  þriðjudaginn 20. mars á Dvalarheimili 
aldraðra Borgarnesi. Útförin fer fram frá 
Borgarneskirkju miðvikudaginn 28. mars  
kl. 11.00.                           

 
Inga Lára Bragadóttir      Björgvin Óskar Bjarnason 
Oddný Þórunn Bragadóttir      Shaban A. Tbeiaa 
                   barnabörn  og langömmubörn.         

Elsku mamma mín, tengdamamma, amma 
og langamma,

JÓNÍNA MAGNÚSDÓTTIR (NINNA)
Hraunbæ 122, Reykjavík,

lést í faðmi fjölskyldunnar á líknardeild LSH 
Kópavogi 22. mars. Jarðarförin fer fram frá 
Árbæjarkirkju 28. mars kl.15.00. Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna.

 
Helga Hrönn Stefnisdóttir   Viggó Haraldur Viggósson
Kristín Helga Viggósdóttir      Ragnar Árnason
Viggó Helgi Viggósson          Lilja Karen Steinþórsdóttir
Andri Hrafn Viggósson
Birta Lind og Birkir Ingi

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur kærleika, vináttu og samúð vegna 
fráfalls okkar ástkæra eiginmanns, föður, 

tengdaföður, afa og langafa,

EMILS S. GUÐMUNDSSONAR 
skipasmiðs, 

frá Barðsnesgerði í Norðfjarðarhreppi, 
Digranesvegi 34, Kópavogi.

Vinátta ykkar og hlýhugur er okkur mikils virði. 
 
Kristín Sveinsdóttir
Guðbjörg Emilsdóttir   Pétur Karl Sigurbjörnsson
Ástríður H. Emilsdóttir  Pär Åhman 
Guðrún Emilsdóttir 
Emil, Kristín, María, Jónas, Dísa, Fríða, Anna Linnea,  
Emil Viktor 
og barnabarnabörn

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi  og langafi,

MATTHÍAS GUÐMUNDSSON
lést mánudaginn 19. mars 2012. 
Jarðsungið verður frá Áskirkju  föstudaginn 
30. mars kl. 13.00.

 
Ingunn Egilsdóttir
Sigríður Matthíasdóttir  Guðmundur Kristinsson
Helga Matthíasdóttir  Valmundur Gíslason
Erna Matthíasdóttir  Víðir Bergmann Birgisson
Egill Matthíasson  Linda Lek Thieojanthuk
barnabörn og  langafabörn

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

SIGURÐAR ÓSKARSSONAR
húsgagnasmíðameistara og kennara,

Hvannalundi 13, Garðabæ.

Sérstakar þakkir færum við Helga 
Sigurðssyni krabbameinslækni ásamt 
starfsfólki Landspítala og Karítas heimaþjónustu fyrir einstaka 
umönnun.

 
Vilhelmína Þórarinsdóttir
Laufey Sigurðardóttir   Birgir Sigurjónsson
Hanna Sigurðardóttir   Guðlaugur Kristjánsson
Óskar Sigurðsson          Elsa Björnsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 

GUÐRÚNAR ÓLAFSDÓTTUR
frá Efra-Lóni,

Skálagerði 7, Reykjavík,

sem lést föstudaginn 2. mars.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
öldrunarlækningadeildar Landspítalans í Fossvogi fyrir góða 
umönnun og samskipti.
 
Sigríður Sigurðardóttir
Þóra G. Sigurðardóttir       Gunnar Haukur Jóhannesson
Jónína Stefanía Sigurðardóttir   Rúnar F. Sigurðsson
Ólöf Unnur Sigurðardóttir          Bernhard Svavarsson
Anna Björk Sigurðardóttir        Erlingur Sigtryggsson
og fjölskyldur.

Systir okkar, mágkona og frænka,

SIGRÍÐUR BENEDIKTSDÓTTIR
Fáfnisnesi 8,

lést að heimili sínu sunnudaginn  
18. mars. Jarðsungið verður frá Áskirkju 
miðvikudaginn 28. mars kl. 15.00.  
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á 
Grensásdeild. 

 
Ragnhildur Benediktsdóttir
Brynhildur Benediktsdóttir  Björgvin Friðriksson
Egill Björgvinsson 

Innilegar þakkir og fyrir vinsemd og hlýhug 
vegna andláts okkar ástkæra,

MAGNÚSAR INGVARS ÁGÚSTSSONAR
sérstakar þakkir fyrir alúð og einstaka 
ummönnun færum við starfsfólki á deild 11G 
á Landspítalanum.

 
Fyrir hönd aðstandenda,
Hjördís Hafsteinsdóttir

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát sonar míns og 

bróður okkar, 

SVEINS JÓNSSONAR 
og eiginmanns míns og föður okkar, 

JÓNS S. STEFÁNSSONAR 
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
líknardeildar Landspítalans í Kópavogi fyrir 
einstaka umönnun og umhyggju. 

 
Fyrir hönd aðstandenda, 
Svava Torfadóttir
Bjarni Jónsson
Guðrún Jónsdóttir
Erna Jónsdóttir 
Anna Jónsdóttir

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

KATRÍN SVERRISDÓTTIR 
THORODDSEN

er látin. Útförin fer fram í kyrrþey.
 
Guðmundur Helgason
Helgi Guðmundsson  
Oddný Óskarsdóttir
Katrín Guðmundsdóttir
Sverrir Guðmundsson  Ásta Kristín H. Björnsson
Guðmundur Guðmundsson  Anna Friðriksdóttir
Eyjólfur Guðmundsson  María Gunnarsdóttir
Guðrún G. Thoroddsen  Páll Alfreðsson
Barnabörn og barnabarnabörn.

Strengjakvartett Tónlistarskólans 
í Reykjavík þótti bera af öðrum á 
árlegri hátíð tónlistarskóla landsins, 
Nótunni, sem haldin var liðna helgi í 
Hörpu. Kvartettinn fékk farandgrip 
Nótunnar til varðveislu í eitt ár. „Það 
var mjög gaman að sjá hversu vel var 
mætt í Hörpu og hve stemmningin var 
góð þar. Eldborg var fullsetin en þar 
voru aðaltónleikarnir og svo var mikil 
stemning í húsinu, spilað á göngum 
og í anddyrinu,“ segir Össur Geirsson 
hjá Skólahljómsveit Kópavogs, sem er 
í framkvæmdarnefnd Nótunnar. 

Tónlistarskólar landsins tefla fram 
sínum frambærilegustu fulltrúum 
á Nótuna sem stendur yfir í nokkrar 
vikur. Í ár voru 24 atriði flutt í Eldborg 
sem valin voru úr þeim 100 sem tóku 
þátt frá upphafi hátíðarinnar. „Það er 
mjög gaman fyrir nemendur skólanna 
að sjá hvað er að gerast og hvað er 
hægt að gera flotta hluti,“ segir Össur.

Fyrir utan aðalverðlaunin voru veitt 
verðlaun í hverjum flokki, en keppt er í 
þremur flokkum. Í grunnnámi unnu til 
verðlauna Trommusveit Stykkishólms 
úr Tónlistarskóla Stykkishólms, Sóley 
Smáradóttir úr Suzukitónlistarskól-
anum í Reykjavík og Sigríður Alma 

Axelsdóttir úr Tónskóla Fjallabyggðar. 
Úr miðnámi unnu til verðlauna Alex-
ander Smári Kristjánsson Edelstein úr 
Tónlistarskólanum á Akureyri, Létt-
sveit Tónlistarskóla Reykjanesbæjar 
og Skólahljómssveit Kópavogs. Í fram-

haldssnámi voru verðlaunuð harmón-
ikukvintett úr Tónlistarskólanum í 
Grafarvogi og Tónskóla Eddu Borg 
og Gyðingaþrenna Tónlistarskóla Sel-
tjarnarness auk áðurnefnds Strengja-
kvartetts.  

NÓTAN 2012:  STRENGJAKVARTETT TÓNLISTARSKÓLANS Í REYKJAVÍK BESTUR

Mikilvæg hátíð tónlistarskóla

BESTAR Þær Nína Lea Z Jónsdóttir, fiðluleikari, Rannveig Marta Sarc, víóluleikari, Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir, sellóleikari og Sólveig Stein-
þórsdóttir fiðluleikari skipa Strengjakvartett Tónlistarskólans í Reykjavík.

GYÐINGAÞRENNA Arnór Ýmir Guðjónsson, klarinettuleikari, Pétur Jónsson, gítarleikari og 
Sigurbjörg María Jósepsdóttir, kontrabassaleikari. 
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Hvaðan ert þú? „Ég er nú hvorki 
meira né minna en þýskur barón 
og heiti fullu nafni Karl Fried-
rich Hírónýmus Fræherr Von 
Múnkhásen. Að vísu kallar 
Tyrkjasoldán mig þýska Rússa-
skítinn en hann er sjálfur alveg 
kolruglaður þannig að þið skuluð 
ekki taka mark á honum.“
Hvað heitir hesturinn þinn? 
„Ef ég á að segja alveg satt frá 
þá hef ég aldrei spurt hann að 
nafni. Hann er frá Litháen og ég 
kalla hann aldrei annað en lithá-
íska gæðinginn minn. En ég verð 
að muna að spyrja hann að nafni 
næst þegar ég hitti hann.“
Hvernig er tunglið á litinn? „Á 
tunglinu glitrar allt eins og silf-
ur. Einu sinni týndi ég silfur-
öxinni minni á tunglinu og það 
var sko enginn hægðarleikur að 
finna hana. Loks fann ég hana 
samt í bing af sinu og söxuðum 
hálmi.“
Var þér ekkert illt í höfðinu eftir 
að þú togaðir þig upp á hárinu? 
„Alls ekki. Mér hefur aldrei 
verið illt í höfðinu. Hins vegar 
var mér einu sinni illt í magan-
um. Þá hafði ég gleypt vekjara-
klukku og magapínan versnaði 
þegar klukkan fór að hringja. 
En ég bjargaði málunum með því 
að kyngja kirsuberjasteini sem 
ég skaut með kyngingarvöðv-

unum beint í takkann sem drap 
á klukkunni. Þá leið mér miklu 
betur.“
Finnst þér þjónustustúlkan þín 
sætust af öllum í heiminum? 
„Sko – málið er að ég er ástfang-
inn af gúrkuprinsessunni en er 
samt alveg voðalega skotinn í 
skjaldsveininum mínum. Finnst 
ykkur það vera flókið? Já, mér 

líka, ég skil bara ekkert í þessu.“
Sagði mamma þín þér aldrei að 
það væri ljótt að skrökva? „Jú, 
hún sagði á hverjum degi við mig 
og ég er alveg sammála henni. 
Enda segi ég alltaf satt! Í alvör-
unni! Alveg hreina satt. Þið getið 
bara spurt eldfjallaguðinn.“
Var úlfurinn sem þú snerir á 
rönguna grimmur? „Hann var 
svo blóðþyrstur og grimmur að 
eina ráðið var að stinga hönd-
unum upp í hann og hreinlega 
snúa honum við eins og upp-

þvottahanska. Þið skuluð samt 
ekki prófa það heima hjá ykkur 
– nema með uppþvottahanska.“
Varstu í alvörunni hermaður 
eða er það allt plat? „Plat!!?? 
Hvurslags dómadags dónaskap-
ur er þetta. Ég fer alltaf rétt með 
staðreyndir! Ég var vissulega 
hugrakkur hermaður og barðist 
með Rússum á móti Tyrkjum. 
Hefurðu kannski ekki heyrt af 
því þegar ég fékk mér far með 
fallbyssukúlunni? Það er alveg 
heimsfrægt!“
Hvert var skemmtilegasta ævin-
týrið sem þú lentir í? „Það er 
erfitt að velja á milli allra ævin-
týranna. Þó verð ég að segja að 
ferðin á Gúrkueyjuna þar sem ég 
hitti elsku bestu gúrkuprinsess-
una mína er í algjöru uppáhaldi. 
Við fórum í Bimmbamm Bimm-
bamm og allt.“
Hvernig lentirðu í Gaf lara-
leikhúsinu? „Það er stórundar-
legt en mér skilst að íslenskir 
krakkar hafi ekki heyrt mikið 
um mig svo mér fannst kominn 
tími á að koma hingað og segja 
öllum Íslendingum frá sögunum 
mínum og ævintýrum. Gaflara-
leikhúsið er besta og mikilvæg-
asta leikhús í öllum heiminum 
svo mér fannst tilvalið að segja 
sögurnar mínar þar. Og það eru 
allir velkomnir til mín!“

krakkar@frettabladid.is
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Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Einu sinni kom Jói 
rennandi blautur 
heim. Þegar hann 
kom inn spurði 
mamma hans: „Af 
hverju ertu svona 
blautur, Jói minn?“ 
Jói: „Við vorum í 
hundaleik!“ Mamma 
Jóa: „Og hvað?“ Jói: 
„Og ég var ljósa-
staur.“

Lítill strákur er á biðstofu læknis 
þegar hann sér ólétta konu. Hann 
horfir á hana í smá stund, þegar 
mamma hans spyr hann hvað séð að.
„Af hverju er konan með svona stóra 
bumbu?“ spyr strákurinn. „Af því að 
hún er með barn í bumbunni,“ svarar 
mamman.
„Er þetta gott barn?“ spyr strákurinn. 
Mamman jánkar því.
„Af hverju borðaði hún þá barnið 
sitt?“

ÞIÐ GETIÐ BARA SPURT 
ELDFJALLAGUÐINN
Barón Múnkhásen er mættur í Gaflaraleikhúsið og þar segir hann krökkum og 
fullorðnum frá öllum ævintýrunum sem hann hefur lent í. Það eru sko engin smá 
ævintýri. Hann hefur til dæmis farið til tunglsins og snúið úlfi á rönguna.

MÚNKHÁSEN Í GAFLARALEIKHÚSINU FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Yfir fer þannig fram að kosið er 
í tvö lið sem raða sér síðan upp 
sitt hvoru megin við hús sem 
auðvelt er að henda bolta yfir. 
Kastað er upp á hvort liðið eigi 
að byrja og þegar boltanum er 
kastað þá er hrópað hátt og 
snjallt „yfir!“. Liðsmenn hinum 
megin við húsið reyna að grípa 
boltann og ef það tekst þá hróp-
ar sá „gripið!“ og hleypur af stað 
eins hratt og hann getur í aðra 
hvora áttina í kringum húsið og 
reynir að hitta liðsmann úr hinu 
liðinu með því að kasta boltan-
um í hann.

Leikmenn hins liðsins hlaupa á 
flótta og harðaspretti um leið 
og þeir heyra hrópað „gripið“ og 
gera tilraun til að ná í kringum 
húsið án þess að fá boltann í sig. 
Sá sem fær boltann í sig neyð-
ist til að ganga til liðs við lið 
leikmannsins sem skaut bolt-
anum í hann. Flóttahlaupararnir 
vita aldrei í hvora áttina sá sem 
greip hleypur og geta því óafvit-
andi og frávita hlaupið beinustu 
leið í fang hans. Þannig gengur 
leikurinn þar til annað liðið hefur 
tapað öllum sínum leikmönnum 
yfir til liðs „óvinarins“.

Boltaleikurinn Yfir er skemmtilegur

Á VEFSÍÐUNNI BIBLEFORCHILDREN.ORG ER 
 hægt að hlaða niður sögum úr Biblíunni á íslensku. Sögurnar 
eru hugsaðar fyrir börn á aldrinum sex til tólf ára. 

www.facebook.com/drdenimiceland

LAUGAVEGI 7 & SMÁRALIND

Ég fer alltaf rétt 
með staðreynd-

ir! Ég var vissulega 
kjarkaður hermaður 
og barðist með Rúss-
um á móti Tyrkjum.



Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar

Nánari upplýsingar um Ásbrú má 
finna á www.asbru.is og hjá 
Kadeco sem hefur frá árinu 2006 
leitt uppbyggingu á Ásbrú.
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar
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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. glansa, 6. gjaldmiðill, 8. sjór, 9. 
farvegur, 11. í röð, 12. kappsemi, 14. 
teygjudýr, 16. rás, 17. fjallaskarð, 18. 
fát, 20. kvað, 21. handa.

LÓÐRÉTT
1. listi, 3. í röð, 4. asfalt, 5. tímabils, 7. 
röndóttur, 10. er, 13. iðn, 15. síll, 16. 
iðka, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gljá, 6. kr, 8. mar, 9. rás, 
11. rs, 12. ákefð, 14. amaba, 16. æð, 
17. gil, 18. fum, 20. ku, 21. arma. 

LÓÐRÉTT: 1. skrá, 3. lm, 4. jarðbik, 5. 
árs, 7. rákaður, 10. sem, 13. fag, 15. 
alur, 16. æfa, 19. mm.

Þú 
heimska
be*bíp*!

Hættiði 
stelpur!

Í sitthvort hornið 
með ykkur! Haldiði 

fjarlægð!

Í ALLT 
KVÖLD!

Maður þarf 
bara að vera 
ákveðinn!

Ég hélt að 
Palli og Halli 
væru svangir.

Neibb.

Þú 
misskildir.

En þeir töluðu um 
mat alla leiðina 
hingað.

Að skoða 
„sætabrauðið“ og 

„melónurnar“ 
hefur ekkert að gera 

með mat.

**belja **skækja

Þú ódýra 
skæ*bíp*!

Mér þykir það 
leitt, vinur... 

Engin ábyrgð á 
regnhlífum!

Regn-
hlífar til 

sölu

Heim-
urinn 

endar í 
dag!

Þegar þú segir: Þau hljóta að heyra:

Nú skulu allir 
hreyfa sig 

mjög hægt!
Drífa sig! 
Við erum 

orðin allt of 
sein!

Ummæli sem frú Vigdís Finnbogadóttir 
lét hafa eftir sér í vikublaðinu Moni-

tor á fimmtudaginn hafa farið öfugt ofan í 
marga. Spurning um öfgafemínisma vakti 
hörðustu viðbrögðin, þó Vigdís hafi svarað 
henni á mjög yfirvegaðan hátt. Hún varar 
við öfgum, sem hún segir geta eyðilagt 
góðan málstað. Það er hárrétt hjá Vigdísi, 
þó hvergi hafi verið gerð tilraun til að 
útskýra meintar öfgar.

ÖFGAR eru oft skilgreindar sem eitthvað 
sem fer út fyrir skynsamleg mörk. Jafn-
rétti í eðli sínu fer aldrei út fyrir skyn-

samleg mörk. Þess vegna er beinlínis 
hlægilegt að tala um öfgafemínisma. 
Fólk getur líka alveg verið ósammála, 
notað gífuryrði og viðrað skoðanir 
sem stangast á við almennt viðhorf, án 
þess að öfgar einkenni málflutninginn. 

Einu sinni þótti eflaust öfgafullt að 
skrifa um sjálfsfróun, kvenna-

knattspyrnu og kynlíf samkyn-
hneigðra í víðlesnasta dagblað 
landsins. En ekki í dag. Þess 
vegna er furðulegt að sjá 
hversu auðvelt það er að raska 
ró fólks og fá það til að hrópa: 
„Öfgar!“

ÖFGAHÓPAR eru þekktir 
fyrir flest annað en að senda 
frá sér ályktanir og ræða málin 

á netinu. Fólk sem tilheyrir öfga-

hópum býr ekki heldur til myndaalbúm 
sem bendir fólki á það sem fólk segir á 
opinberum vettvangi. Loks þurfa rifrildi á 
netinu ekki að vera öfgafull. Það á að vera 
hægt að segja skoðanir sínar án þess að fá 
á sig stimpil. 

ÞEGAR Femínistafélag Íslands stofnar 
vélhjólasamtökin Vagínur MC og byrjar að 
hafa í hótunum, stunda innbrot og fremja 
aðra glæpi í þágu málstaðarins, þá verð-
ur starfsemin komin út fyrir skynsam-
leg mörk. Þegar þekkt reðurtákn eins og 
Smáralind og tittlingurinn sem umlykur 
Fjölbrautaskólann í Breiðholti (skoðið á 
korti) verða sprengd í loft upp, þá getum 
við talað um öfgar. Og þegar þekktum 
körlum, sem hafa viðrað skoðanir sem 
hugnast ekki meðlimum Femínistafélags-
ins, verður rænt og þeir pyntaðir með 
dynjandi upplestri úr Píkusögum á meðan 
Run the World (Girls) með Beyoncé ómar 
úr öflugum hljómflutningstækjum, þá 
getum við bendlað samtökin við öfgar, þó 
hugtakið öfgafemínismi verði aldrei til.

FÓLK ruglar stundum saman því að vera 
öfgafullur og einfaldlega róttækur. Rót-
tækt fólk vill komast að rót vandans. Það 
getur verið vont — prófið bara að fara í 
íþróttanudd. En öfgafullt fólk hlýtur að 
berjast fyrir öðru en jafnrétti, sem er 
mögulega skynsamlegasta hugtak sem ég 
þekki.

Öfgafemínismi



Bild
shöfð

i 8

Bild
shöfð

i 6

8
Breiðhöfði

Bíldshöfði 8

Bíldshöfði 6

Bíldshöfða 8
Opið 12 til 16 í dag

Mazda
Komdu hingað
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menning@frettabladid.is

SERENÖÐUR OG MANSÖNGVAR
ÁGÚST ÓLAFSSON, BARÍTÓN

ANTONÍA HEVESI, PÍANÓ

HÁDEGISTÓNLEIKAR
ÍSLENSKU ÓPERUNNAR

NORÐURLJÓSUM, HÖRPU
ÞRIÐJUDAGINN 27. MARS KL. 12.15

WWW.OPERA.IS

TÆLINGARSÖNGVAR

AÐGANGUR
ÓKEYPIS

HÚSGAGNAHÖLLIN  Bíldshöfða 20  Reykjavík  sími 585 7200 
OPIÐ Virka daga 10-18  laugardaga 12-18  sunnudaga lokað
HÚSGAGNAHÖLLIN Bíldshöfða 20 Reykjavík sími 585 7200 
OPIÐ Virka daga 10-18 laugardaga 12-18 sunnudaga lokað

0% VEXTIR Húsgagnahöllin býður nú 
upp á vaxtalaus lán til allt að 12 mánaða  

0%

BASTION Sófaborð
 B:70 L:130 H:50. 

Kr. 59.990

ÚSG G Ö

TIFFANY Svefnsófi B:98 L:145 H:80. 

Kr. 119.990 fullt verð 149.990.

NÚNA

20%
AFSLÁTTUR

ÁSKAHÁTÍÐ

BASTION Borðstofuborð B:90 L:180 H:75. Kr. 99.990 
MERIT borðstofustóll 20% AFSLÁTTUR, fæst í gráu áklæði kr. 19.990 fullt verð 24.990. 

„Starfi hönnuðarins má lýsa þann-
ig að hann fer í eldflaug til tungls-
ins. Þegar þangað er komið fer 
hann að leika sér, fær alls konar 
brjálaðar hugmyndir og hug-
myndaflugið fær lausan tauminn. 
Svo þarf hann að fara til baka til 
að framleiða, setja vöruna í sölu-
ferli og finna út verðið á henni. En 
mig langaði til að stoppa hann á 
tunglinu.“

Svona lýsir Steinunn Sigurðar-
dóttir fatahönnuður hugmyndinni 
að baki sýningunni Fingramál, 
sem nú stendur yfir í Hönnunar-
safni Íslands, en þar er Steinunn 
sýningarstjóri. „Í valinu á hönnuð-
um valdi ég þá sem höfðu unnið í 
prjóni eða vefnaði, hvort sem það 
voru listamenn, eins og Hrafn-
hildur Arnardóttir, eða vöruhönn-
uðir, eins og Volki. Ég vissi að þau 
myndu þekkja hvað þráðurinn 
gerir og hvað hann getur gert fyrir 
þá. Auk Hrafnhildar og Volka 
eiga Mundi, Bára Hólmgeirsdótt-
ir, Bergþóra Guðnadóttir og Erna 
Einarsdóttir verk á sýningunni.

Steinunn segir það mikið frelsi 
fyrir fatahönnuði að fá að sinna 
sköpun sinni án þess að þurfa að 
hugsa um að úr eigi að verða vara. 
„Það er mjög mikilvægt fyrir 
hönnuði að fá að vinna svona af og 
til því það setur hugsunina í allt 
annað form. Með þessu móti fáum 
við að sjá betur inn í hugmynda-
heim hönnuðanna,“ segir hún. 
„Verkin sem þau sýna hafa leynst 
inni í skúmaskotum þeirra.“

Allir listamennirnur fengu lita-
spjald til að vinna með, sem öll 

voru í ljósum litum. „Það sést best 
í ljósum litum hvernig garnið virk-
ar, hvernig þræðirnir og saumarn-
ir liggja og hvernig skuggarnir 
falla,“ útskýrir Steinunn. 

Hún er yfir sig hrifin af útkom-
unni og segir alla listamennina 
hafa staðist ögrun hennar, sem 
sýningin hafi vissulega verið.

Fingramál er framlag Hönnun-
arsafnins á HönnunarMars 2012 
og stendur til 20. maí næstkom-
andi. holmfridur@frettabladid.is

Numið staðar 
á tunglinu 

VERK BÁRU HÓLMGEIRSDÓTTUR „Hugar-
heimur Báru er viðamikill og ljóðrænn 
og skemmtilegur að horfa á. Ég vil 
sjá meira eftir hana,“ segir Steinunn 
Sigurðardóttir um verk Báru Hólmgeirs-
dóttur.

TRÖLLKONA Erna Einarsdóttir ímyndaði 
sér einhvers konar tröllkonu eða veru 
sem var búin að vera lengi í náttúrunni 
og dregur hluti á eftir sér við sköpun 
síns verks. 

VERK BERGÞÓRU GUÐNADÓTTUR „Bergþóra sýnir hvað hún er ofsalega fíngerð í sinni 
hönnun og hugarheimi með þessu verki,“ segir Steinunn Sigurðardóttir um verk 
Bergþóru Guðnadóttur. 

LYKKJA FRÁ VOLKA „Lykkjan er upphafið 
að vinnu okkar með þráð, hvort sem 
það er ull, reipi eða stálvír. Lykkjan 
er jafnfjölbreytileg eins og efnin sem 
mynda hana,“ segir í lýsingu á verkinu. 

Þeir sem misstu af leiksýning-
unni Súldarskeri eftir Sölku 
Guðmundsdóttur geta bætt sér 
það upp í kvöld. Þá verður auka-
sýning á verkinu sem frumsýnt 
var í janúar í fyrra. Sýningin 
hlaut mikið lof gagnrýnenda og 
áhorfenda og fékk hún tvær til-
nefningar til Grímunnar á síð-

asta ári. 
Vegna 
anna 
þurfti 
að hætta 
sýningum 
fyrir fullu 
húsi.

Verkið 
er ærsla-
full, tragí-
kómísk 
ráðgáta 
sem ger-
ist í ein-
angruðu 
bæjar-
félagi 
sem á 
sér ógn-

vænlegt leyndarmál. Tveimur 
aðkomukonum skolar upp á hið 
grámyglulega Súldarsker í ólík-
um erindagjörðum. Koma þeirra 
setur samfélagið úr skorðum og 
hrindir af stað æsispennandi 
atburðarás.

Með hlutverk kvennanna fara 
Aðalbjörg Árnadóttir og Marí-
anna Clara Lúthersdóttir en leik-
stjóri er Harpa Árnadóttir.

Súldarsker 
sýnt í kvöld

SÉRSTAKT VEFUPPBOÐ  á keramik eftir Guðmund frá Miðdal hefst í dag á síðunni upp-
bod.is og og stendur til 11. apríl 2012. Á þessu uppboði eru keramikmunir sem aldrei áður hafa 
sést á uppboði hjá Gallerí Fold eins og Maríuerlupar, Folald og Viti auk fjölmargra annarra muna.

SÚLDARSKER Aðalbjörg 
Árnadóttir og Maríanna 
Clara Lúthersdóttir í hlut-
verkum sínum.
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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

„Tímamótaviðburður í tónlistarlífinu“
- Jónas Sen, Fréttablaðið

„Frábær skemmtun og frammistaða“
- Ríkharður Örn Pálsson, Morgunblaðið

 „Þarna verða til sannir töfrar... 
Maður tók andköf í glæsilegustu aríunum“
- Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is

 „Bravo! Bravi! Bravissimo!“
- Ólafur Arnarson, pressan.is

NÆSTU SÝNINGAR:
LAUGARDAGINN 31. MARS KL. 20 - 3. SÝNING - UPPSELT
SUNNUDAGINN 1. APRÍL KL. 20 - 4. SÝNING - ÖRFÁ SÆTI LAUS

LAUGARDAGINN 14. APRÍL KL. 20 - 5. SÝNING - ÖRFÁ SÆTI LAUS
FÖSTUDAGINN 20. APRÍL KL. 20 - LOKASÝNING

Minnum á kynningar á 
La Bohème í boði Vinafélags 

Íslensku óperunnar í Kaldalóni 
kl. 19 hvert sýningarkvöld

- Hugo Shirley, Daily Telegraph, London

„Rosaleg upplifun... Sjónarspilið var magnað... 
Snilldarlega vel sett upp“
- Ingi Þór Jónsson og Kristjana Stefánsdóttir, 
Listræninginn á Rás 1

„Stórkostleg sýning í öllu tilliti...
Sennilega besta uppfærsla sem ég hef séð 
hjá Íslensku óperunni“
- Helgi Jónsson, Víðsjá á Rás 1

MIÐASALA Í HÖRPU OG Á WWW.HARPA.IS
Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

PÁSKAVERÐ*

Miele þvottavél W1634 
áður kr. 184.500 

nú kr. 169.900
Miele þvottavél W1714 
áður kr. 202.500 

nú kr. 184.900
* á meðan byrgðir endast

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 24. mars 2012 

➜ Fundir
15.00 Sögufélagið Húnvetningur held-
ur aðalfund sinn í Fræðslusetrinu að 
Einbúastíg 2 á Skagaströnd sem hefst 
með fyrirlestri Þorláks Axels Jónssonar 
um rán Hollendinga á Skagaströnd 
1686 og samskipti þjóðanna á 17.öld.

➜ Sýningar
12.00 4Horn opna dyr sínar fyrir gesti 
og gangandi með sýningunni Form-
heimar. Þar leika mynstrin úr Íslensku 
sjónabókinni aðalhlutverk, en sýningin 
er samstarfsverkefni fyrirtækisins og 
hönnuðarins Ingibjargar Sigurðardóttur.
14.00 Guðrún Pálína Guðmundsdóttir 
opnar myndlistarsýninguna Faðirinn í 

Flóru í Listagilinu á Akureyri.
16.00 Sýningin Tilvist opnar í Listasafni 
Reykjanesbæjar. Myndlistamaðurinn 
Jón Axel sýnir ný málverk og vatns-
litamyndir.

➜ Söfn
10.00 Safnahelgi verður haldin á 
Suðurnesjum. Ókeypis aðgangur verður 
á öll söfn og þá dagskrá sem í boði 
er. Dagskrá helgarinnar má nálgast á 
safnahelgi.is.

➜ Umræður
14.00 Heimspekikaffihúsið verður á 
Horninu, Hafnarstræti 15. Umræðuefnið 
er Á maður alltaf að segja það sem 
manni finnst? Rætt verður um málfrelsi 
og hatursáróður. Allir velkomnir.

➜ Kvikmyndir
16.20 Frumsýning verður í Menningar-

miðstöðinni Gerðubergi á heimildar-
mynd Kristins Arnar Guðmundssonar 
um Pál Guðmundsson á Húsafelli. 
Aðgangur er ókeypis.

➜ Uppákomur
10.00 HönnunarMars heldur áfram. 
Dagskrána má sjá á honnunarmars.is.
14.30 Páskaeggja-Bingó verður í Breið-
firðingabúð, Faxafeni 14. Allir velkomnir.

➜ Málþing
15.00 Málþing Sambands íslenskra 
myndlistarmanna verður haldið í fyrir-
lestrarsal Listaháskóla Íslands að Skip-
holti 1, fyrstu hæð. Yfirskrift málþingsins 
er Starfsumhverfi myndlistarmanna.

➜ Tónlist
14.00 Tónlistardagskrá verður í Menn-
ingarmiðstöðinni Gerðubergi, í tilefni 
sýningar Páls á Húsafelli sem stendur 

þar yfir núna. Tónleikarnir og sýningin 
eru tileinkuð minningu Thors Vilhjálms-
sonar, rithöfundar.
17.00 Kammerkórinn Ópus er flytjandi 
á tónleikum í Seltjarnarneskirkju. Söng-
stjóri er Signý Sæmundsdóttir og með-
leikari Bjarni Jónatansson.
23.00 Magnús Einarsson og Tómas 
Tómasson skemmta á Ob-La-Dí Ob-
La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr. 
1.000.
23.00 Agent Fresco, Vicky og Cater-
pillarmen spila á tónleikum á Gauk á 
Stöng. Aðgangseyrir er kr. 1.000 og 20 
ára aldurstakmark.

➜ Leiðsögn
14.00 Guðrún Tryggvadóttir mynd-
listarmaður leiðbeinir gestum í teikn-
ingu á sýningunni Ásjóna í Listasafni 
Árnesinga.
15.00 Hildur Ýr Jónsdóttir tekur þátt í 
leiðsögn um sýninguna Rætur - íslensk 

samtímaskartgripahönnun í Hafnarborg.

➜ Fyrirlestrar
11.30 Eygló Harðardóttir alþingis-
maður verður gestur á laugardagsspjalli 
Framsóknar að Hverfisgötu 33. Eygló 
ræðir um lífeyrissjóðina og hvort einn 
lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn væri 
hagkvæmur kostur. Heitt á könnunni og 
allir velkomnir.
12.30 Mímisþing, málþing íslensku-
nema við HÍ, haldið í fundarsal Reykja-
víkurAkademíunnar í JL-húsinu, 4. hæð.
13.00 Þriðji fyrirlesturinn í fyrir-
lestraröðinni Panora - listir, náttúra og 
stjórnmál fer fram í Listasafni Íslands. 
Á þessum fyrirlestri ræða Rúrí og 
hinn sænski Jonatan Habib Engquist 
um verkefni sem þau hafa unnið að. 
Aðgangur er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is.

„Þetta er skræpóttasta sýning 
sem ég hef séð og ekkert smá 
skemmtilegt verkefni,“ segir 
Halla Sólveig Þorgeirsdóttir, 
teiknari og einn af skipuleggj-
endum sýningarinnar Phobo-
phobia sem er í gangi í Bíó Para-
dís um þessa dagana.

34 íslenskir teiknarar tóku 
sig saman og slógu upp sýning-
unni, sem er myndræn framsetn-
ing undir þemanu Phobia. „Allir 
teiknararnir á bakvið sýninguna 
starfa sem teiknarar og hafa 
verið að myndskreyta barnabæk-
ur, auglýsingar, umbúðir og ég 
veit ekki hvað,“ segir Halla. Hver 
teiknari valdi sér eina fóbíu eða 
hræðslu til að túlka í verki sínu, 
og segir Halla vera allan gang 
á því hvort um alvarlegar eða 
fyndnar myndir sé að ræða en 
sýningin bjóði upp á allan skal-
ann. „Það er gaman að sjá hvað 

verkin eru ólík og gaman að gefa 
teiknurum, sem yfirleitt vinna 
með kúnna eða textahöfundi, 
tækifæri til að vinna þetta verk-
efni algjörlega frá eigin brjósti,“ 
segir Halla. 

Sýningarskráin er líka hluti 
af sýningunni, því hver teikn-
ari teiknaði einn líkamspart í 
tengslum við sína fóbíu á spjöld-
in, sem gestir eru hvattir til að 
taka með sér heim, klippa út og 
búa til hræðilegt skrímsli. Hægt 
er að senda inn myndir af sínum 
skrímslum og vinnur sigurvegar-
inn áritað eftirprent úr sýning-
unni, að eigin vali.

Um er að ræða 34 verk, eitt 
frá hverjum teiknara, og eru 
öll verkin til sölu á heimasíð-
unni muses.is, Félag íslenskra 
teiknara styrkir sýninguna sem 
er hluti af HönnunarMars og er 
opin til 30.mars.   - trs

Fóbíu-teikningar 
í Bíó Paradís

ENSK MENNING Halldór Baldursson 
teiknari teiknaði þessa mynd sem 
lýsir hræðslu við England og enska 
menningu.

ELDHRÆÐSLA Halla Sólveig Þorgeirs-
dóttir á þessa teikningu sem sýnir 
Pyrophobiu, eða hræðslu við eld.



–við hliðina á Góða hirðinum
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Kynlíf barna er viðkvæmt 
umræðuefni. Einstaklingar 
eru í lagalegum skilningi 
börn til átján ára aldurs og 
löglegur samræðisaldur 
er 15 ára. Nýtt frumvarp á 
þingi hefur valdið titringi 
því fjölmiðlar slógu því upp 
að 11 ára stelpur séu farn-
ar að stunda kynlíf og þær 
vanti pilluna. Það er enginn 
að fetast út í að hjúkrunar-
fræðingar og ljósmæður 
fái að skrifa upp á pilluna, 
heldur er það þessi nálgun 
að kynlífi barna, stúlkna 
sérstaklega, sem pirrar 
mig. 

KYNLÍF Lyfjafyrirtækin eru að 
þróa getnaðarvarnapillu handa 
karlmönnum. Í kynfræðslutíma 
spyr ég stelpurnar hvort þær muni 
treysta strák á pillunni og fæ alltaf 
sama svarið: Nei. Strákarnir þegja 
þunnu hljóði. Með tilkomu pill-
unnar þurftu konur ekki lengur að 
krossleggja fingur og treysta á að 
sáðfrumurnar lækju út áður en þær 
fyndu eggið. (Ef karlinn hefði bara 
drullast til að setja á sig smokkinn 
þá væri þetta lítið vandamál og 
enginn blautur blettur í rúminu). Í 
stað þess að veita aukið frelsi finnst 
mér pillan vera heftandi. Hún setur 
allar getnaðarvarnaskyldur á kon-
una og skilur hana eftir allsbera og 
opna fyrir kynsjúkdómum. Það er 
meira en getnaður sem getur fylgt 
samförum. Þetta ættum við, kyn-
sjúkdómagróðrarstían, að vita. Svo 
ekki sé farið út í mögulegar auka-
verkanir þess að taka inn hormóna 
daglega. Þingið er víst að reyna að 
lækka virðisaukaskatt á smokkum, 
einu vörnina sem til er gegn kyn-
sjúkdómum. Það er ekki nóg, hann 
þarf að vera hræódýr og aðgengi-
legur börnum, auk stuðnings með 
aukinni kynfræðslu. Aðgengi að 
smokknum eykur ekki líkur á kyn-

lífi, svo ekki hafa áhyggjur af því. 
Þó barnið þitt sé ekki byrjað að 
stunda kynlíf þá er það að hugsa 
um það. 

Smokkurinn á undir högg að 
sækja á Íslandi og þessu þurf-
um við að breyta. Ég bið foreldra 
að rifja upp þegar barnið spurði 
hvernig það hefði orðið til. Upphaf 
kynfræðslunnar. Smokkurinn hefði 
átt að vera hluti af þessum sam-
ræðum. „Smokkur er gúmmí sem 
er sett á typpið svo ekki verði til 
annað barn og svo typpið og píkan 
fái ekki flensu.“ Einfalt. Enginn 
blautur blettur og stelpur og strák-

ar alast upp við það að smokkur sé 
bara smokkur sem þau bæði beri 
ábyrgð á. Notkun verður hvers-
dagslegur hlutur enda er kynlíf 
einmitt það. Nennið þið að koma í 
lið með mér? Ég skal útskýra þetta 
fyrir börnunum ykkar og aðstoða 
ykkur við að gera það líka!

PILLAN, SMOKKURINN 
OG BLESSUÐ BÖRNIN

KOMIÐ MEÐ Krakkar eiga að alast upp við að smokkur sé bara smokkur sem báðir 
aðilar bera ábyrgð á.

HEILSA Bandarískir vísindamenn við háskólann í Pennsylvaníu hafa 
uppgötvað prótein sem getur valdið hármissi. Þeir rannsökuðu sköllótta 
karlmenn og tilraunamýs og komu þá auga á þessi prótein. 

Verið er að þróa lyf sem geta mögulega komið í veg fyrir hármissi 
byggt á niðurstöðunum sem voru birtar í tímaritinu Science Transla-
tional Medicine. Í kjölfarið væri hægt að búa til krem við skalla. 
Flestir menn byrja að fá skalla um miðjan aldur og um áttatíu prósent 
manna byrja að missa hárið fyrir sjötugt, samkvæmt frétt BBC.

Prótein sem veldur skalla

MEÐ SKALLA Vísindamenn hafa uppgötvað prótein sem getur valdið hármissi. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

KYNLÍF: ÞARFTU HJÁLP?
Sendu Siggu Dögg póst og 
segðu henni frá vandamáli 
úr bólinu. Lausnin gæti 
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

KYNLÍF Samkvæmt nýjum rann-
sóknum aukast kynlífsórar 
kvenna í kringum þann tíma 
tíðahringsins þegar egglos á sér 
stað. 

Margar rannsóknir hafa áður 
bent á að kynlífslöngun og kyn-
lífshegðun kvenna tengist því 
hvar þær séu staddar í tíða-
hringnum, og hafa eldri rann-
sóknir meðal annars bent á að á 
þeim tíma sem egglos á sér stað 
er líklegra að konur þrái karl-
mannlegri og harðari karlmenn. 
Samkvæmt þessari nýju rann-
sókn, sem var leidd af Samönthu 
Dawson við Háskólann í Alberta 
í Canada, eru konur líka líklegri 
til að vilja kynlíf með fleiri en 
einum karlmanni á þessu tíma-
bili tíðahringsins auk þess sem 
þær virðast gefa sér meiri tíma 
í að láta sig dagdreyma um sína 
villtustu kynlífsóra.

Samkvæmt rannsókninni, 
sem framkvæmd var þannig 
að fylgst var með 27 einhleyp-
um, gagnkynhneigðum konum 
í heilan mánuð, eiga konur að 
meðaltali 0,77 kynlífsóra á dag, 
sem er töluvert hærra hlutfall 
en fyrri rannsóknir höfðu sýnt.

Kynlífsórar 
kvenna 
aukast

TÍSKA Fatahönnuðurinn Karl Lagerfeld 
er staddur í Japan um þessar mundir 
þar sem hann sýnir haustlínu Chanel 
á tískuvikunni í Tokyo. Lagerfeld er 
þekktur fyrir óvægna hreinskilni sína 
og lét nokkur orð falla um japönsku þjóð-
ina.

Lagerfeld heimsótti landið síð-
ast fyrir átta árum síðan 
og þykir það hafa tekið 
nokkrum breytingum. 
„Ég tók eftir því að fólk-
ið er stærra en áður 
vegna þess að það borð-
ar meira af kökum og 
sætindum. Ég tók eftir 
því að útlit Japana 
hefur breyst mikið, 
áður voru þau lítil 
en nú eru þau falleg 
á þann hátt sem fólk 
sem borðar mikið 
af óhollustu er fal-
legt,“ sagði hönn-
uðurinn í viðtali við 
WWD.

ÓVÆGINN Karl Lagerfeld segir 
Japani hafa stækkað mikið 
sökum kökuáts.

Laugavegi 7
Opið:
laugardaga frá 11-17
sunnudaga frá 13-18

Vorum að fá nýja
sendingu af 
dásamlegu 
sumarlínunni
okkar...

expressferdir.is 
5 900 100

Lloret de Mar á Costa Brava er nýr áfangastaður Express ferða 

á Spáni. Lloret de Mar er heillandi strandbær sem býður upp á 

frábæra og fjölskylduvæna afþreyingu; skemmtigarða, köfun, 

sólarstrendur, golfvelli og barnvæn leiksvæði. 

Allar nánari upplýsingar á www.expressferdir.is

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára. Flogið út 8. júní.
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna frá kr. 88.900 kr.
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Verð á mann
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Trimar Apartments

78.900 kr.

Costa Brava
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Segir Japani stóra

lifsstill@frettabladid.is
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MINNKA LÍKUR Á SYKURSÝKI  Nýjar rann-
sóknir frá Harvard-háskóla sýna að aukin neysla á 
bláberjum, eplum og perum minnkar líkur á sykursýki. 



Kafaðu dýpra með HönnunarMars appinu
Allt um viðburði, hönnuði og hvert þú átt að fara, auk myndskeiða og aukaefnis. 

siminn.is  |  #glundregla
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TÍSKA Nokkrir herramenn eru fastagestir í helstu tískuborgum heims 
á meðan á tískuvikunum stendur. Þar ber hæst nafn tískubloggarans 
Bryan Boy sem fetar alla jafna ótroðnar slóðir í klæðavali. Ljósmynd-
ararnir Tommy Ton og Scott Schuman eru yfirleitt með puttana á púls-
inum í klæðaburði þrátt fyrir að vera uppteknir við að mynda götutísk-
una. Indverski skartgripahönnuðurinn Waris Ahluwalia hefur einnig 
vakið athygli tískupressunnar fyrir einstaklega töffaralegan klæða-
burð. Hér gefur að líta herramenn sem vekja eftirtekt.  

Í STUTTBUXUM Scott 
Schuman er þekktastur fyrir 
að taka fallegar götutísku-
myndir og birta á blogginu 
The Sartorialist. Hér er hann 
í stuttbuxum á tískuvikunni í 
Mílanó síðasta sumar. 

PASTEL Hér sést 
bloggarinn Bryan Boy 
klæðast jakkafötum í 
sumarlitnum í ár, pastel bláum. 

SLAUFA Bryan Boy í jakkafötum 
með velúrslaufu og í vínrauðum 
skóm en tískubloggarinn er þekktur 
fyrir að vera litaglaður í fatavali. 

MEÐ MYNDAVÉLINA Á LOFTI Ljós-
myndarinn Tommy Ton er einn 
vinsælasti götutískuljósmyndari í heimi 
en myndirnar hans má sjá á vefsíðunni 
Style.com. 

FYLGIR FRÆGUM FAST EFTIR Hér 
má sjá Tommy Ton elta Önnu Dello 
Russo, ritstjóra japanska Vogue, uppi 
á tískuvikunni í Mílanó síðasta haust. 

SKARTGRIPAHÖNNUÐURINN Waris 
Ahluwalia hefur vakið eftirtekt fyrir 
klæðaburð sinn á nýliðnum tískuvikum 
en hér klæðist hann gráum jakkafötum 
við ljósa skó.  NORDICPHOTOS/GETTY

HERRAMENNIRNIR SEM 
SÆKJA TÍSKUVIKURNAR

SINNUM Á ÁRI  á nýtt tímarit Carine Roitfeld, fyrrverandi ritstjóra 
franska Vogue, að koma út en fyrsta tölublaðið kemur út í september. Þema 
blaðsins er „tíska með frjálslegu yfirbragði“ að sögn Roitfeld. 

Í SAMSTARFI VIÐ: 

TÓNLISTARVEISLA Í HÖRPU SUMARDAGINN  FYRSTA 

MIÐASALA ER HAFIN  Á HARPA.IS
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Lady Gaga hefur verið í stífum 
æfingum fyrir tónleikaferð sína 
um heiminn, Born This Way Ball, 
sem hefst í næsta mánuði. Fyrstu 
tónleikarnir verða í Seúl í Suður-
Kóreu 27. apríl. Í tónleikaferðinni 
verður risastór miðaldakastali 
hluti af sviðsmyndinni.

„Fór í hot-yoga eftir æfingu. Er 
búin á því eftir dansæfinguna,“ 
skrifaði Gaga á Twitter-síðu sína. 
Hún bætti því við að hún saknaði 
skrímslanna sinna, sem er nafnið 
sem hún hefur gefið aðdáendum 
sínum. 

Æfir stíft 
fyrir tónleika

LADY GAGA Æfir stíft fyrir tónleikaferð 
sína um heiminn.

Sharon Stone og kólumbíska leik-
konan Sofia Vergara úr sjón-
varpsþáttunum Modern Family 
leika tvíkynhneigðar ástkonur í 
nýrri gamanmynd. Stone leikur 
lækni sem fer í ástarleik með 
Vergara og persónu úr fylgdar-
þjónustu sem John Turturro leik-
ur. Myndin nefnist Fading Gigolo 
og hefjast tökur í New York í 
apríl. Turturro verður einnig 
leikstjóri, auk þess sem annar 
kunnur leikstjóri, 
Woody Allen, fer 
með lítið hlut-
verk mellu-
dólgs. 

Stone er 
ekki ókunn-
ug lesbísk-
um kvik-
mynda-
senum 
því hún 
sængaði 
með konu 
í spennu-
myndinni Basic 
Instinct og lék 
ástkonu Ellen 
DeGeneres í 
sjónvarpsmynd-
inni If These 
Walls Could 
Talk. 

Saman í 
ástarsenu 

LEIKUR Á MÓTI 
STONE Sofia 
Vergara leikur 
ástkonu Sharon 
Stone í nýrri 
gamanmynd.

Bíó ★★★★ ★

Margin Call
Leikstjórn: J.C.Chandor

Leikarar: Kevin Spacey, Paul Bettany, 
Jeremy Irons, Stanley Tucci, Demi Moore, 
Zachary Quinto, Penn Badgley, Simon 
Baker, Aasif Mandvi, Mary McDonnell

Þessi fyrsta mynd leikstjórans J.C. Chandor 
segir frá baktjaldamakki ónefnds fjárfest-
ingabanka á Wall Street í árdaga efnahags-
kreppunnar sem nú stendur yfir. Starfs-
menn bankans fá veður af stóra skellinum 
rétt áður en hann dynur yfir, og standa 

frammi fyrir siðferðislegum spurningum 
í kjölfarið. Eiga þeir að vara aðra við eða 
reyna að bjarga bankanum á kostnað þeirra 
sem vita ekki betur?

Viðskiptafræðimenntun er síður en svo 
nauðsynleg til að geta notið myndarinnar, 
en handritið (eftir Chandor sjálfan) er ein-
falt og þétt. Ógnin er undirliggjandi og við-
horf starfsfólksins misjöfn, líklega í ein-
hverju samhengi við þeirra eigin tekjur. 
Það er deildarstjórinn Sam Rogers (leik-
inn af Kevin Spacey) sem er rödd samvisk-
unnar og reynir af öllum mætti að breyta 
rétt, en uppsker vantraust og háðsglósur 
samstarfsmanna sinna fyrir vikið. Leikara-
hópurinn er ótrúlegur þó vissulega skyggi 
gömlu jálkarnir eilítið á ungviðið. Spacey, 

Irons, Tucci og Moore (hljómar eins og 
nafn á lögfræðistofu) eru öll í banastuði, 
og þá sérstaklega Irons, en hann er einkar 
ógeðfelldur í hlutverki forstjórans.

Það er afar lítið um hamingju í stóra 
turninum sem hýsir bankann og svo virðist 
sem öllu hinu mannlega hafi verið úthýst. 
Þetta undirstrikar leikstjórinn með gráum 
og kuldalegum lit á öllum veggjum og í 
öllum skotum, en það er varla fallegan 
ramma að finna í myndinni. Margin Call 
tekur þrátt fyrir þetta ekki beina afstöðu 
gegn kapítalisma, þó hún dragi upp dökka 
og dapurlega mynd af fjármálageira dags-
ins í dag. Í það minnsta borðar forstjórinn 
alltaf einn.

 Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Spennandi fjármáladrama, drekk-
hlaðið úrvalsleikurum.

Rotturnar flýja frá borði

DÖKK MYND Margin Call dregur upp dökka og 
dapurlega mynd af fjármálageira dagsins í dag.
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Söngkonan Rihanna segist njóta 
þess að borða góðan mat en popp-
korn er í mestu uppáhaldi hjá 
henni um þessar mundir. 

„Uppáhaldsmaturinn minn 
þessa stundina er örbylgjupopp 
með smjöri. Þegar ég er í Lond-
on er ég umkringd ekta mat frá 
Jamaíka og borða þess háttar 
mat á hverjum einasta degi,“ 
sagði söngkonan vinsæla í viðtali 
við tímaritið Women’s Fitness.

Í öðrum fréttum af söng-
konunni þá heldur vefmiðillinn 
TMZ.com því fram að Rihanna 
eigi vingott með hinum nýfrá-
skilda Ashton Kutcher. Talsmenn 
beggja neita þó sögusögnunum.

Elskar popp

ELSKAR POPP Uppáhaldsréttur Rihönnu 
um þessar mundir er örbylgjupopp.

NORDICPHOTOS/GETTY

San Marínó hefur nú lagt til nýjan texta 
við framlag sitt til Eurovision söngva-
keppninnar í Baku í maí. 

Um helgina var tilkynnt að textinn við 
lag þeirra Facebook Uh, Oh, Oh bryti í 
bága við reglur keppninnar þar sem boð-
skapur hans þótti auglýsa samskipta-
síðuna of mikið. Fengu aðstandendur 
lagsins frest til föstudags til að skila 
inn nýjum texta, ellegar vera dæmd úr 
keppni.

Texta lagsins hefur nú verið breytt og 
hvergi er minnst á Facebook í honum, 
en minnst var á heiti síðunnar ellefu 
sinnum í gamla textanum. Myndband-
inu hefur einnig verið breytt lítillega 
og nafn Facebook sést nú hvergi í því. 

Allir sem þekkja til síðunnar kannast 
þó eflaust vel við umhverfi myndbands-
ins, þar sem það gerist að miklu leyti á 
Facebook-síðu söngkonunnar Valentinu 
Monetta.

Lagið heitir nú Social Network Song 
(OH OH - Uh - OH OH) og þó boðskapur-
inn sé sá sami og í fyrri textanum virð-
ist það þó sleppa framhjá reglunum að 
þessu sinni.

San Marínó keppir í sömu undanúr-
slitakeppni og við Íslendingar, þann 22. 
maí, og verður ellefta atriði á svið. Það 
eru því miklar líkur á að Jónsi og Greta 
Salóme eigi eftir að rekast á Valentinu í 
Baku. Spurning hvort þau komi til með 
að verða Facebook vinir í kjölfarið.  - trs

Breyttur texti frá San Marínó

SMÁVÆGILEGAR BREYTINGAR Texti lagsins Social Network Song (OH 
OH - Uh - OH OH) fjallar enn um samskiptasíðuna Facebook, en nefnir 
hana ekki á nafn og sleppur því framhjá reglum keppninnar að þessu 
sinni.

Grensásvegur 8  
Sími: 517 2040

Opið 
mánud-föstud. 11-18
laugard. 11-16

facebook.com/xenaskoverslun

St. 40-46  Verð 7.295.-

St. 41-46  Verð 12.995.-

St. 41-46  Verð 7.595.-

Teg. 1611

Teg. 421

Teg. 9882
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Ofurfyrirsætan Elettra Wiedemann er 
stödd á landinu með pop-up veitingastað 
sinn Goodness. Fyrirsætan er andlit Lan-
come og sló Lancome á Íslandi upp kokteil-
boði á Icelandair Hotel Reykjavík Natura 
henni til heiðurs á fimmtudagskvöldið.

Nýjustu litir Lancome voru kynntir auk þess sem 
Elettra var með stuttan fyrirlestur þar sem hún 
sagði frá sjálfri sér og áhugaverðu lífi sínu.  

Fjöldi fólks var saman kominn til að hlýða á fyr-
irsætuna og gæða sér á ljúffengum kokteilum og 
léttum veitingum sem Elettra hafði tekið saman. 

 - trs

KOKTEILBOÐ TIL HEIÐURS 
ELETTRU WIEDEMANN

PJATTRÓFUR Pjattrófurnar Guðrún Halldórs og Sigrún Þöll 
eru alltaf með puttann á púlsinum þegar kemur að nýjustu 
tísku og létu sig að sjálfsögðu ekki vanta í kokteilboðið.

SAGÐI FRÁ SJÁLFRI SÉR Elettra Wiede-
mann hélt stuttan fyrirlestur þar sem 
hún sagði frá lífi sínu og störfum. Merki-
leg kona sem hefur afkastað miklu, þrátt 
fyrir ungan aldur.

LANCOME SKVÍSUR Snyrtifræðingarnir hjá Lancome hafa eflaust 
gagn og gaman af heimsókn Elettru til landsins.

MARGMENNI Hópur fólks lagði leið sína á Icelandair Hotel Reykjavík Natura til að 
hlýða á það sem fyrirsætan hafði að segja.
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MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓSÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

SÝND MEÐ 
ÍSLENSKUM 

TEXTA

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN

FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

LAUGARDAGUR: MARGIN CALL 17:50, 20:00, 22:30  PÓLSKIR: 
ERRATUM 18:00  PÓLSKIR: ALL THAT I LOVE 20:00  PÓLSKIR: 
LITTLE ROSE 22:00  ÞÝSKIR: MAHLER Á LEGUBEKKNUM 20:00  
ÞÝSKIR: HVERJIR EF EKKI VIÐ? 22:00  BLACK’S GAME (SVARTUR 
Á LEIK) 17:40, 20:00, 22:20  THE DESCENDANTS 18:00 SUNNU-
DAGUR: MARGIN CALL 17:50, 20:00, 22:30  PÓLSKIR: THE 
CHRISTENING 18:00  PÓLSKIR: MOTHER TERESA OF CATS 20:00 

 PÓLSKIR: ERRATUM 22:00  ÞÝSKIR: ANDVAKA 20:00  ÞÝSKIR: 
BORGIN NEÐRA 22:00  BLACK’S GAME (SVARTUR Á LEIK) 17:40, 
20:00, 22:20  THE DESCENDANTS 18:00  ÍSL. TEXTI ENG. SUBS     

“MOVES LIKE A SNAKE ON 
SPEED” -TWITCHFILM

SVARTUR 
Á LEIK

(BLACK’S GAME) 
ENGLISH SUBTITLES

ÞÝSKIR
KVIKMYNDA-
DAGAR
500 KR. MIÐINN!

PÓLSKIR
KVIKMYNDADAGAR
ÓKEYPIS INN!

MARGIN 
CALL

LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR

HUNGER GAMES KL. 1 12
TÖFRATENINGURINN KL. 1 L
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D KL. 1 L
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3 KL. 1  L

HUNGER GAMES KL. 3 12
TÖFRATENINGURINN KL. 3.30  L
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D KL. 3.30 L
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3 KL. 3.30  L 

FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS.

PLEASANT SURPRISE
 -  C.B, JOBLO.COM

����

 - New York Times
����

 - Time Out New York
����

 - Miami Herald
����

„Hin brjálæðislega fyndna Project X er málið. 
Hún fer alla leið er auk þess kærulaus og tilbúin 
í fjörið. Hverjum líkar ekki við það?“
Rolling Stone

Geðveikt grín í geggjuðustu partýmynd allra tíma!

KOMIN Í BÍÓ
UM LAND ALLT

BRIDESMAIDS
eru æðisleg í þessari frábæru gamanmynd

 „SCOTT EFFORTLESSLY STEALS THE SHOW“
– L.S. EW.com

„SEXY, SOPHISTICATED AND SAVVY“
– P.H. Boxoffice Magazine

„FRIENDS WITH KIDS IS THE BEST BREEDER 
MOVIE IN YEARS“

– D.E. NEW YORK MAGAZINE

„KRISTEN WIIG IS SERIOUSLY GOOD“
– P.T. ROLLING STONE

Kristen Wiig, Jon Hamm, Maya Rudolph og Chris O’Dwod úr

EGILSHÖLL

16

16

L

L

L

7

7

7

ÁLFABAKKA

10

7

7

7

7

7

7

12

12

12

12

12

12

V I P

16

16

16

AKUREYRI

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

12

KEFLAVÍK
12

12

16

16

FRIENDS WITH KIDS kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
FRIENDS WITH KIDS VIP kl. 3 - 5:40 - 8 - 10:20 2D
PROJECT X kl. 6 - 8 - 10:10 2D
JOHN CARTER kl. 2 - 5:20 - 8 - 10:40 3D
JOHN CARTER kl. 10:10 2D
THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 3D kl. 3:30 3D
JOURNEY 2 kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 2D
HUGO Með texta kl. 5:30 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 2D
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali kl. 1:30 2D
HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 3:30 2D
BEAUTY & THE BEAST - 3D M/ ísl. Talikl. 1:30 3D

L

L

L

12

7

7

7

7

KRINGLUNNI

16
FRIENDS WITH KIDS kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
PROJECT X kl. 8 - 10:10 2D
JOHN CARTER kl. 2:40 - 5:20 - 8 - 10:40 3D
JOURNEY 2 3D kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 3D
BEAUTY & THE BEAST - 3D M/ ísl. Tali kl. 3:50 3D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 1:30 2D

FRIENDS WITH KIDS kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
PROJECT X kl. 5:50 - 8 - 10:10 - 10:40 2D
JOHN CARTER kl. 1 - 3 - 5:20 - 8 3D
JOHN CARTER kl. 3 2D
THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 kl. 3 - 5:40 3D
FRÍÐA OG DÝRIÐ m/ísl tali kl. 1 3D
PUSS IN BOOTS m/ísl tali kl. 1 - 3:40 2D
FJÖRFISKARNIR kl. 1 2D

THE HUNGER GAMES kl. 10:10 2D
FRIENDS WITH KIDS kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
SVARTUR Á LEIK kl. 5:30 2D
PROJECT X kl. 8 2D
JOHN CARTER kl. 3 3D
JOURNEY 2 kl. 1 3D
SKRÍMSLI Í PARÍS m/ísl tal kl. 1:30 - 3:30 2D

FRIENDS WITH KIDS kl. 8 - 10:10 2D
FRÍÐA OG DÝRIÐ ísl tal  kl. 2 3D 
JOURNEY 2 kl. 4  3D
JOHN CARTER kl. 17:50 - 10:10 3D
PROJECT X kl. 8 2D 
PRÚÐULEIKARARNIR enskt tal ísl texti kl. 2  3D
FJÖRFISKARNIR kl. 4  2D
A FEW BEST MEN kl. 6 2D

SELFOSS
JOHN CARTER kl. 5:10 - 8 - 10:40
FRIENDS WITH KIDS kl. 5:50 - 8 - 10:20
SKRÍMSLI Í PARÍS M/ ísl. Tali kl. 2
PUSS IN BOOTS M/ ísl. Tali kl. 2
BEAUTY & THE BEAST (FRÍÐA OG DÝRIÐ) M/ ísl. Tali kl. 4
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MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

MBL DVPRESSAN.IS

KVIKMYNDIR.IS

STERK BYRJUN, MANN ÞYRSTIR Í MEIRA! 
T.V. - VIKAN/SÉÐ OG HEYRT

44.000 MANNS 

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%
HUNGER GAMES KL. 1 (TILBOÐ) - 3 - 5 - 8 - 10.20 - 11  12
HUNGER GAMES LÚXUS  KL. 2 - 5 - 8 - 11  12
ACT OF VALOR  KL. 10.35  16
THE VOW  KL. 3 - 5.30 - 8  L
SVARTUR Á LEIK         KL. 3 - 5.30 - 6 - 8 - 8.15 - 10.30  16
TÖFRATENINGURINN  KL. 1 (TILBOÐ)  L
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D  KL. 1 (TILBOÐ)   L
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 1 (TILBOÐ)  L

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

HUNGER GAMES KL. 3 (TILBOÐ) - 6 - 9 - 10.30 12
ACT OF VALOR  KL. 8 - 10.30  16
THE VOW  KL. 5.40 - 8  L
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
TÖFRATENINGURINN  KL. 3.30 (TILBOÐ)  L
LISTAMAÐURINN  KL. 5.45  L
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D  KL. 3.30 (TILBOÐ)  L
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 3.30 (TILBOÐ)  L

HUNGER GAMES  KL. 5.30 - 8 - 10.30 12
 ACT OF VALOR  KL. 10 16
SVARTUR Á LEIK    KL. 8  16   /    TÖFRATENINGURINN   KL. 4 (TILBOÐ)  L
LISTAMAÐURINN  KL. 5.45 L   /  SKRÍMSLI Í PARÍS 3D KL. 3.50 (TILBOÐ)  L

HUNGER GAMES 2(800 kr), 4, 7, 10
PROJECT X 8, 10
JOHN CARTER 3D 2(950 kr), 5
SVARTUR Á LEIK 4.50, 8, 10.15
SKRÍMSLI Í PARÍS 2D 2(800 kr)

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

C.B. - JOBLO.COM

T.V. - Vikan/Séð og Heyrt

C B JC B JC B - JC.B. - JC.B. - JOBLO COOBLO COOBLO COMOBLO.COMOBLO.COM

FT

DV

MBL

FBL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%



 „SCOTT EFFORTLESSLY STEALS THE SHOW“
– L.S. EW.com

Kristen Wiig, Jon Hamm, 
Maya Rudolph og Chris O’Dwod úr

BRIDESMAIDS
eru æðisleg 

í þessari frábæru gamanmynd

KOMIN Í BÍÓ

„SEXY, SOPHISTICATED AND SAVVY“
– P.H. Boxoffice Magazine

„FRIENDS WITH KIDS IS THE BEST BREEDER 
MOVIE IN YEARS“

– D.E. NEW YORK MAGAZINE

„KRISTEN WIIG IS SERIOUSLY GOOD“
– P.T. ROLLING STONE

UM LAND ALLT
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sport@frettabladid.is

GUNNAR NELSON  verður á ferðinni í Mjölniskastalanum í dag þegar glímumótið Mjölnir Open fer 
fram. Mótið hefst klukkan 11.00. Íslandsmótið í júdó fer einnig fram í dag og hefst keppni klukkan 10.00 og 
stendur fram yfir kaffi. Söngvarinn Geir Ólafsson mun taka á honum stóra sínum eftir klukkan 13.00.

Maður nánast sigldi 
inn í helgina með 

bros á vör því tilboðið frá 
þeim var svo hlægilegt.

KRISTINN KJÆRNESTED
FORMAÐUR KND.  KR

ÍSLAND– SVISS
GRÍÐARLEGA MIKILVÆGUR LEIKUR Í UNDANKEPPNI EM

Sunnudag Kl. 16.00
Miðasala á staðnum

Vodafonehöllin

FÓTBOLTI Það virðist vera orðin 
lenska hjá norskum knattspyrnu-
félögum að vilja fá bestu leik-
menn Pepsi-deildarinnar lánaða. 
Nú þegar er norska liðið Start búið 
að fá Matthías Vilhjálmsson frá 
FH og Guðmund Kristjánsson frá 
Breiðabliki að láni. Þeir eru tveir 
af betri mönnum deildarinnar.

Nú síðast sendi norska úrvals-
deildarliðið Sogndal lánstilboð til 
KR vegna varnarmannsins Skúla 
Jóns Friðgeirssonar.

„Tilboðið frá þeim var brandari. 
Maður nánast sigldi inn í helgina 
með bros á vör því það var svo 
hlægilegt,“ sagði Kristinn Kjær-
nested, formaður knattspyrnu-
deildar KR, en KR-ingar sendu 
Sogndal gagntilboð sem var á allt 
öðrum nótum.

Kristni líst ekki á þessa þróun 
sem er að verða að Norðmenn vilji 
fá bestu menn landsins að láni.

„Ég hef ákveðnar áhyggjur af 
þessu án þess að ég viti hvað FH 
og Blikar fengu. Við erum ekki 
að fara að taka þátt í þessum leik. 
Þetta er bara brandari. Það er ekki 
hægt að orða það öðruvísi. Níu ára 
sonur minn hefði getað svarað því 
til baka mjög pent,“ sagði Kristinn 
og bætti við: „Ef þetta er nýjasta 
útspilið þeirra að nálgast íslensk 
lið með það að leiðarljósi að fá 
leikmenn leigða þá tel ég þá vera 
á rangri leið. Þetta pirrar mann.“

Hafi FH og Blikar leigt sína 
menn á frekar lága upphæð og ætli 

svo að taka útlendinga til að fylla 
þeirra skarð má gera ráð fyrir að 
ágóðinn á endanum sé lítill eða 
enginn.

„Sogndal vildi líka fá mögu-
legan forkaupsrétt. Þá er ákveðin 
tala negld niður. Segjum að leik-
maður slái svo í gegn að fleiri lið 
komi inn og eru til í að borga mun 
meira. Þá lenda íslensku liðin í því 
að vera föst í minni upphæð sem 
áður var búið að semja um. Ef leik-
maður getur ekkert þá kemur við-
komandi heim og lítið sem íslensku 
liðin græða á því. Þetta er ekki 

mjög spennandi að mínu mati.“
Kristinn segir að þess utan hafi 

KR ekki neinn áhuga á að missa 
Skúla sem sé lykilmaður í þeirra 
liði.

„Við höfum ekki áhuga á að lána 
eða leigja hann. Auðvitað erum við 
samt til í að skoða ef það kemur 
áhugavert tilboð. Engu að síður 
er spennandi tímabil fram undan 
hjá okkur. Þurfum að verja titla 
og erum í Evrópukeppni. Eðlilega 
viljum við hafa okkar bestu menn 
í því verkefni.“ 

 henry@frettabladid.is

Þetta tilboð var brandari
Kristinn Kjærnested, formaður knattspyrnudeildar KR, segir lánstilboð Sogndal 
í Skúla Jón Friðgeirsson hafa verið hlægilegt. Honum líst mjög illa á þá þróun 
að norsk lið vilji fá bestu íslensku strákana lánaða fyrir litlar upphæðir.

SKÚLI JÓN FAGNAR Í LEIK MEÐ KR Hann hefur vakið áhuga erlendis en fer ekki á 
gjafverði til Noregs. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HANDBOLTI Stelpurnar okkar 
mæta Sviss öðru sinni á nokkrum 
dögum á morgun. Leikurinn er 
liður í undankeppni EM og þarf 
íslenska liðið sárlega á sigri að 
halda.

Stelpurnar töpuðu fyrstu tveim-
ur leikjum sínum í riðlinum en 
komust á sigurbraut fyrir helgi er 
þær lögðu svissneska liðið ytra.

Til þess að eygja raunhæfan 
möguleika á að komast í loka-
keppni EM þurfa þær að vinna 
leikinn í Vodafone-höllinni á 
morgun.

„Þessi leikur er afar mikil-
vægur og það skiptir okkur miklu 
máli að finna fyrir góðum stuðn-
ingi. Það hjálpar liðinu mikið,“ 
sagði Ágúst Þór Jóhannsson 
landsliðsþjálfari.

„Það hafa verið að mæta 700-
800 manns á þessa leiki hjá okkur 
en nú vil ég sjá fullt hús. Ég tel að 
stelpurnar eigi það skilið að fólk 
fjölmenni og fylli húsið. Ég get 
alveg lofað góðri skemmtun fyrir 
þá sem mæta á leikinn.“

Stelpunum okkar gekk illa að 
hrista af sér svissneska liðið í síð-
asta leik en hafði að lokum örugg-
an sigur. Þær mega því ekki gefa 
nein færi á sér í leiknum.

Ágúst Þór Jóhannsson:

Vil sjá fullt hús 
á leiknum

ÁGÚST ÞÓR Segir að stelpurnar eigi 
skilið að fá góðan stuðning.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Leikir helgarinnar
Laugardagur:
Chelsea - Tottenham  Sport 2 og HD
Arsenal - Aston Villa  Sport 3
Bolton - Blackburn  Sport 5
Liverpool - Wigan  Sport 2 og HD
Norwich - Wolves
Sunderland - QPR  Sport 6
Swansea - Everton  Sport 4
Stoke - Man. City   Sport 2 og HD
Sunnudagur:
WBA - Newcastle  Sport 2 og HD

FÓTBOLTI Man. City getur endur-
heimt toppsætið í enska boltan-
um í dag er það sækir Stoke City 
heim.

City er einu stigi á eftir Man. 
Utd sem spilar ekki fyrr en á 
mánudaginn. Þá mætir United 
liði Fulham á Old Trafford. 

Rimma Lundúnaliðanna Chel-
sea og Tottenham verður ekki 
síður áhugaverð. Spurs er í fjórða 
sæti en hefur gefið mikið eftir 
upp á síðkastið.

Chelsea í fimmta sæti, einum 
fimm stigum á eftir Spurs, og 
þarf nauðsynlega á sigri að halda 
til þess að halda lífi í vonum 
sínum um að komast í Meistara-
deildina á næsta tímabili.

Chelsea hefur leikið vel eftir að 
Andre Villas-Boas hvarf á braut 
og liðið þarf að gera meira af því 
í dag.   - hbg

Man. Utd hvílir um helgina:

City getur kom-
ist á toppinn

HART OG LAMPARD Man. City og 
Chelsea spila bæði í dag.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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Allir velkomnir
 
Íslenskir framleiðendur sýna nýja íslenska framleiðslu þar sem framúrskarandi hönnun og frábært 
handbragð haldast í hendur. Samstarf íslenskra framleiðenda og hönnuða er rótgróið og gefur 
sífellt af sér ný og betri húsgögn og innréttingar. 
Sýningin er í Víkinni Sjóminjasafni, Grandagarði 8 og er hluti af Hönnunarmars.
 

Opnunartími:
fimmtudagur 22. mars kl. 11–21
föstudagur 23. mars kl. 11–18
laugardagur 24. mars kl. 11–17
sunnudagur 25. mars kl. 13–17

Þátttakendur eru:
Á. Guðmundsson
Axis
G. Á. Húsgögn

Sólóhúsgögn
Sýrusson
Zenus

Samtök iðnaðarins - www.si.is

Þú getur stólað á 
íslenska hönnun og framleiðslu

Á. GUÐMUNDSSON EHF. 

N1-deild karla:
FH-HK   24-24
FH - Mörk (skot): Hjalti Þór Pálmason 5/2 (7/3), 
Ragnar Jóhannsson 5 (8), Ólafur Gústafsson 
5 (12), Atli Rúnar Steinþórsson 4 (4), Örn Ingi 
Bjarkason 2 (6), Baldvin Þorsteinsson 1 (1), Ari 
Magnús Þorgeirsson 1 (3), Halldór Guðjónsson 
1 (3). 
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 16/1 (39/2, 
41%), Pálmar Pétursson 2 (3, 67%), 
Hraðaupphlaup: 5 (Hjalti, Ragnar, Ólafur, Baldvin, 
Ari ) 
Fiskuð víti: 3 ( Atli, Baldvin, Halldór )
Utan vallar: 8 mínútur. 
HK - Mörk (skot): Atli Ævar Ingólfsson 10 (13), 
Leó Snær Pétursson 3 (5), Bjarki Már Elísson 3/1 
(5/2), Ólafur Bjarki Ragnarsson 3 (9), Tandri Már 
Konráðsson 3 (10), Atli Karl Bachmann 2 (3), 
Ólafur Víðir Ólafsson (1), Bjarki Már Gunnarsson 
(2), 
Varin skot: Arnór Freyr Stefánsson 14 (36/2, 
39%), Björn Ingi Friðþjófsson 2 (4, 50%), 
Hraðaupphlaup: 6 (Atli 5, Bjarki Már Elísson ) 
Fiskuð víti: 2 ( Leó, Ólafur Bjarki)
Utan vallar: 12 mínútur.
Fram-Akureyri    29-29
Fram - Mörk (skot): Jóhann Gunnar Einarsson 
10/5 (13/5), Róbert Aron Hostert 8 (12), Sigurður 
Eggertsson 3 (3), Ægir Hrafn Jónsson 3 (3), Einar 
Rafn Eiðsson 3 (4), Stefán Baldvin Stefánsson 1 
(2), Sigfús Páll Sigfússon 1 (2), Elías Bóasson (1), 
Ingimundur Ingimundarson (1/1), 
Varin skot: Sebastian Alexandersson 5 (29/2, 
17%), Magnús Erlendsson 2 (7/1, 29%), 
Hraðaupphlaup: 3 ( Einar Rafn 2, Stefán ) 
Fiskuð víti: 6 (Jóhann, Róbert, Ægir, Sigfús, Jón, 
Elías )
Utan vallar: 2 mínútur. 
Akureyri - Mörk (skot): Bjarni Fritzsson 9/3 (9/3), 
Guðmundur H. Helgason 6 (10), Heimir Örn 
Árnason 5 (7), Geir Guðmundsson 5 (7), Oddur 
Gretarsson 2 (2), Hörður Fannar Sigþórsson 2 
(3), 
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 9/1 (37/5, 
24%), Stefán Guðnason (1/1, 0%), 
Hraðaupphlaup: 3 (Bjarni 2, Oddur  ) 
Fiskuð víti: 3 ( Guðmundur 2, Hörður )
Utan vallar: 2 mínútur. 
Haukar-Afturelding    21-19
Haukar - Mörk (skot): Stefán Rafn Sigurmanns-
son 7/1 (15/3), Heimir Óli Heimisson 4 (8), 
Nemanja Malovic 3 (5), Gylfi Gylfason 3 (7/1), 
Freyr Brynjarsson 2 (2), Sveinn Þorgeirsson 1 (1), 
Tjörvi Þorgeirsson 1 (3), Einar Pétur Pétursson 
(1), Matthías Árni Ingimarsson (1), 
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 14 (26/1, 
54%), Aron Rafn Eðvarðsson 3 (10/1, 30%), 
Hraðaupphlaup: 3 (Freyr 2, Gylfi ) 
Fiskuð víti: 4 (Stefán, Gylfi, Tjörvi 2 )
Utan vallar: 12 mínútur. 
Afturelding - Mörk (skot): Jóhann Jóhannsson 
7/2 (13/2), Pétur Júníusson 3 (3), Hrafn Ingvars-
son 3 (5), Jón Andri Helgason 2 (3), Hrannar 
Guðmundsson 1 (2), Hilmar Stefánsson 1 (2), 
Elvar Magnússon 1 (3), Helgi Héðinsson 1 (5), 
Fannar Helgi Héðinsson (1), Hafþór Einarsson 
(1), Einar Héðinsson (2), 
Varin skot: Davíð Svansson 12/1 (28/2, 43%), 
Hafþór Einarsson 3 (8, 38%), 
Hraðaupphlaup: 4 ( Pétur, Hrafn, Jón 2 ) 
Fiskuð víti: 2 ( Einar 2)
Utan vallar: 4 mínútur.
Valur-Grótta    32-27
Mörk Vals: Anton Rúnarsson 11, Sveinn Aron 
Sveinsson 5, Sturla Ásgeirsson 5, Magnús Einars-
son 4, Orri Freyr Gíslason 3, Agnar Smári Jónsson 
2, Valdimar Þórsson 2.
Mörk Gróttu: Þórir Jökull Finnbogason 6, Þor-
grímur Smári Ólafsson 6, Benedikt Kristinsson 5, 
Ágúst Birgisson 3, Jóhann Jóhannesson 3, Árni 
Árnason 2, Kristján Orri Kristjánsson 2.
STAÐAN:
Haukar 20 14 1 5   485-432 29
FH 20 11 4 5   535-496 26
Akureyri 20 11 3 6   546-500 25
HK 20 11 2 7   543-513 24
Fram 20 11 2 7   514-511 24
Valur 20 9 4 7   535-509 22
Afturelding 20 3 1 16   456-537 7
Grótta 20 1 1 18   457-573 3

IE-deild kvenna:
Njarðvík-Snæfell    87-84
Njarðvík: Lele Hardy 32/14 fráköst, Shanae 
Baker-Brice 25/8 fráköst/8 stoðsendingar, Ingi-
björg Elva Vilbergsdóttir 14/5 fráköst, Ólöf Helga 
Pálsdóttir 7/7 fráköst, Erna Hákonardóttir 3, 
Harpa Hallgrímsdóttir 2, Salbjörg Sævarsdóttir 2, 
Petrúnella Skúladóttir 2. 
Snæfell: Kieraah Marlow 35/9 fráköst/5 stoð-
sendingar, Jordan Lee Murphree 19/10 fráköst/5 
stoðsendingar, Hildur Björg Kjartansdóttir 14/8 
fráköst, Hildur  Sigurdardottir 12/12 fráköst, 
Ellen Alfa Högnadóttir 2, Alda Leif Jónsdóttir 2/4 
fráköst/5 stoðsendingar.
Þetta var fyrsti leikur liðanna í undanúrslitum. 
Vinna þarf þrjá leiki til þess að komast í 
úrslitarimmuna.

1. deild karla í körfu:
Skallagrímur-ÍA    91-82
Skallagrímur: Lloyd Harrison 32, Danny Rashad 
Sumner 15/7 fráköst/4 varin skot, Darrell Flake 
13/11 fráköst/10 stoðsendingar, Hörður Helgi 
Hreiðarsson 10/5 fráköst, Egill Egilsson 8, Davíð  
Guðmundsson 6, Sigmar Egilsson 5/5 fráköst. 
ÍA: Lorenzo Lee McClelland 35/8 fráköst, Terrence 
Watson 15/16 fráköst, Áskell Jónsson 12, 
Hörður Nikulásson 10, Dagur Þórisson 7, Sigurður 
Sigurðsson 2, Trausti Jónsson 1. 
Þetta var fyrsti leikur liðanna í keppni um laust 
sæti í úrvalsdeild. Það lið sem fyrr vinnur tvo leiki 
kemst upp í Iceland Express-deildina.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Dramatíkin var alls ráð-
andi þegar næstsíðasta umferð 
N1-deildar karla fór fram. Tveim 
leikjum í toppslagnum lyktaði með 
jafntefli en Haukar kláruðu sinn 
leik og urðu um leið deildarmeist-
arar. Þeir eru því búnir að vinna 
alla þrjá bikarana sem hafa verið 
í boði í vetur.

Daníel Freyr Andrésson, mark-
vörður FH, bjargaði sínu liði fyrir 
horn gegn HK. Skellti í lás undir 
lokin og sá til þess að FH fengi 
stig. 

Hefði FH tapað leiknum hefðu 
þeir þurft að leggja Hauka í loka-

leiknum til þess að tryggja sæti 
sitt í úrslitakeppninni. FH er aftur 
á móti öruggt með sæti í úrslita-
keppninni eftir jafnteflið.

Fram á enn möguleika á því 
að komast í úrslitakeppnina eftir 
jafnteflisleik gegn Akureyri.

Fram mætir HK í lokaumferð-
inni en liðin eru jöfn að stigum og 
munu hreinlega spila upp á sæti í 
úrslitakeppninni.

Endi sá leikur með jafntefli og 
Akureyri tapar fyrir Val verða öll 
þrjú liðin jöfn að stigum og þá ráða 
innbyrðisleikir liðanna.   

 - hbg

Gríðarleg spenna í leikjum N1-deildarinnar í gær:

Haukar deildarmeistarar

GRIMMIR FH-ingar stappa í sig stálinu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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SUNNUDAGSKVÖLD FM 92,4/93,5

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

08.15 Love Wrecked
10.00 The Ex
12.00 Kapteinn Skögultönn
14.00 Love Wrecked
16.00 The Ex
18.00 Kapteinn Skögultönn
20.00 One Night with the King
22.00 Seven Pounds
00.00 Die Hard
02.10 Everybody‘s Fine
04.00 Seven Pounds
06.00 The Lookout

07.15 EastEnders  08.15 Come Dine With 
Me  09.05 Come Dine With Me  10.45 
Come Dine With Me  11.35 QI  12.05 QI  
12.35 QI  13.05 Top Gear  14.10 Come 
Dine With Me  15.00 QI  15.30 Sport 
Relief 2012  16.30 Sport Relief 2012  
17.30 Sports Relief Special  19.00 Derren 
Brown Mind Control  19.50 QI  20.20 
Live at the Apollo  21.05 QI Children in 
Need Special  21.35 QI  22.10 Lee Evans 
Live Different Planet Tour  23.00 Deal or 
No Deal  03.30 QI  04.05 The Weakest 
Link  05.35 The Vicar of Dibley

10.25 Grønlands heldige kartofler  
10.55 OBS  11.00 Verdens børn er 
blevet voksne  12.00 Gudstjeneste i 
DR Kirken  12.45 Ved du hvem du 
er?  13.45 Downton Abbey  14.40 
Sherlock Holmes  16.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret  17.00 Oceaner af liv  
18.00 Downton Abbey  19.00 21 Søndag  
19.40 Fodboldmagasinet  20.10 Clement 
Søndag  20.50 McBride  22.10 Blod, 
sved og ris  22.40 DR1 Dokumentaren  
04.00 Molly Monster  04.05 Chiro  04.10 
Benjamin Bjørn  04.30 Noddy  04.40 
Olivia 

Endursýnt efni frá liðinni viku.

07.20 Forbrukerinspektørene  07.50 Folk  
08.20 Svampe  09.40 Popstokk  10.30 
Mesternes mester  11.30 Glimt av Norge  
11.40 Underveis  12.10 Skøyter  13.40 
VM kjelkehockey  15.45 Steingardane på 
Jæren  16.00 Bokprogrammet  16.30 
Newton  17.00 Søndagsrevyen  17.45 
Sportsrevyen  18.05 Norske røter  18.55 
Erobreren  19.55 Skiskyting  20.20 Det 
afghanske marerittet  21.15 Kveldsnytt  
21.30 Filmbonanza  22.00 Filmens 
historie  23.05 Mesternes mester  00.05 
Amigo Grande  00.35 Ghostbusters 2  

10.05 Holmenkollen  11.05 Bästa frisö-
ren  11.55 Anslagstavlan  12.00 Smartare 
än en femteklassare  13.00 Skavlan  
14.00 Rapport  14.05 Suits  14.45 Suits  
15.25 Dag  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Landet runt  17.00 Sportspegeln  17.30 
Rapport  17.55 Regionala nyheter  18.00 
Så ska det låta  19.00 Coacherna  19.30 
The Big C  20.00 Damages  20.50 
Rapport  20.55 Antikrundan  21.55 30 
grader i februari  22.50 Smartare än en 
femteklassare  23.50 Rapport  23.55 
Mardröm i paradiset

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 14.30 
Gamansaman 15.00 Frumkvöðl-
ar 15.30 Eldhús meistranna 16.00 
Hrafnaþing 17.00 Græðlingur 17.30 
Svartar tungur 18.00 Björn Bjarna-
son 18.30 Tölvur tækni og vísindi 
19.00 Fiskikóngurinn 19.30 Bubbi 
og Lobbi 20.00 Hrafnaþing 21.00 
Einar Kristinn og sjávarútvegur 21.30 
Perlur úr myndasafni 22.00 Hrafna-
þing 23.00 Motoring 23.30 Eldað 
með Holta

06.00 ESPN America 06.45 Arn-
old Palmer Invitational 2012 (3:4) 
11.15 Inside the PGA Tour (12:45) 
11.40 Arnold Palmer Invitational 
2012 (3:4) 15.40 Champions Tour - 
Highlights (4:25) 16.30 Arnold Pal-
mer Invitational 2012 (4:4) 22.00 
Ryder Cup Official Film 2010 23.15 
Golfing World 00.05 ESPN America

08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Melissa og Joey (10:30) (e)
10.52 Hljómskálinn (4:6) (e)
11.30 Djöflaeyjan (e)
12.15 Meistaradeild í hesta-
íþr. (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Heimskautin köldu – 
Sumar (3:6) (Frozen Planet) (e)
14.45 Gerð Heimskautanna 
köldu (3:6) (The Making of Frozen 
Planet) (e)
15.00 Lars Saabye Christensen 
(Bokprogrammet) (e) 
15.30 Landsleikur í handbolta 
BEINT frá leik kvennaliða Íslands og 
Sviss. 
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Barnatíminn
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (Bon-
derøven)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.15 Höllin (9:20) (Borgen) 
21.15 Ólafur Þórðarson Sýnd 
verða atriði sem tengjast starfi og 
ferli hans allt frá 1967. 
22.15 Sunnudagsbíó - Gull-
öld Elísabetar (Elizabeth: the Gol-
den Age) Hér segir frá Elísabetu Eng-
landsdrottningu undir lok valdatíð-
ar hennar seint á 16. öld. Meðal leik-
enda eru Cate Blanchett, Clive Owen 
og Geoffrey Rush. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi ungra barna.
00.10 Silfur Egils (e)
01.30 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

07.10 Barnatími Stöðvar 2
10.40 Red Riding Hood Klassískt 
ævintýri um unga stúlku sem býr í 
skóginum ásamt móður sinni. Harð-
stjórinn frændi hennar ræður þar ríkj-
um og ákveður að koma stúlkunni 
fyrir kattarnef og fær til þess óvenju-
lega aðstoð.
12.00 Spaugstofan
12.30 Nágrannar
13.50 Nágrannar
14.15 American Dad (12:18)
14.35 American Idol (22:40)
15.20 Hannað fyrir Ísland (1:7)
15.55 Týnda kynslóðin (28:40) 
16.25 Mið-Ísland (1:8)
16.55 Spurningabomban (9:10) 
17.40 60 mínútur Glænýr þáttur í 
virtustu og vinsælustu fréttaskýringa-
þáttaröð í heimi þar sem reyndustu 
fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla 
um mikilvægustu málefnin.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.40 Sjálfstætt fólk (24:38) 
Jón Ársæll heldur áfram mannlífs-
rannsóknum sínum, tekur hús á 
áhugaverðu fólki og kynnist því eins 
og honum einum er lagið.
20.20 The Mentalist (14:24) 
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 Homeland (4:13)
21.55 Boardwalk Empire (7:12) 
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.
22.55 60 mínútur
23.40 The Daily Show: Glo-
bal Edition 
00.05 Smash (3:15) 
00.50 The Glades (12:13) 
01.35 V (7:10) 
02.20 Supernatural (7:22) 
03.05 The Event (3:22)
04.35 The Mentalist (14:24)
05.25 American Dad (12:18) 
05.50 Fréttir 

07.40 Formúla 1: Malasía 
BEINT

10.10 Spænski boltinn: Mall-
orca - Barcelona

11.50 Rangers - Celtic BEINT

14.00 Formúla 1: Malasía

16.05 Liverpool - Stoke

17.50 NBA: San Antonio - 
Dallas

19.40 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Real Sociedad BEINT

21.25 Rangers - Celtic

07.00 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Real Sociedad

09.20 Chelsea - Tottenham

11.10 Arsenal - Aston Villa

13.00 Stoke - Man.City

14.50 WBA - Newcastle BEINT

17.00 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.

18.20 Liverpool - Wigan

20.10 Sunnudagsmessan

21.30 WBA - Newcastle

23.20 Sunnudagsmessan

00.40 Bolton - Blackburn

02.30 Sunnudagsmessan

07.00 WBA - Newcastle

15.35 Íslenski listinn

16.00 Bold and the Beautiful

16.40 Bold and the Beautiful

17.20 Bold and the Beautiful

17.40 Falcon Crest (12:30) 

18.30 ET Weekend Fremsti og 
frægasti þáttur í heimi þar sem farið 
er yfir allt það helsta sem gerðist í 
vikunni í heimi fína og fræga fólksins

19.15 Ísland í dag - helgarúrval

19.40 Njósnaskólinn 

20.05 American Idol (21:40) 
(22:40) 

22.15 Mið-Ísland (1:8) Glænýir 
og sprenghlægilegir gamanþættir frá 
uppistandshópnum Mið Íslandi en 
þeir eru Ari Eldjárn, Bergur Ebbi, Jó-
hann Alfreð og Dóri DNA. Auk þeirra 
fer leikkonan Dóra Jóhannsdóttir 
með stórt hlutverk í þáttunum. Nýtt 
og brakandi ferskt íslenskt grín eins

22.45 Damages (2:13) (3:13) 

00.10 Falcon Crest (12:30) 

01.00 ET Weekend

01.45 Íslenski listinn

02.10 Sjáðu

02.35 Fréttir Stöðvar 2 

03.20 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.25 Dr. Phil (e)

12.10 Dr. Phil (e)

12.55 Dr. Phil (e)

13.40 Dynasty (11:22) (e) Ein 
þekktasta sjónvarpsþáttaröð veraldar. 
Þættirnir fjalla um olíubaróninn Blake 
Carrington, konurnar í lífi hans, fjöl-
skylduna og fyrirtækið. 

14.25 90210 (9:22) (e) Þáttaröð 
um ástir og átök ungmenna í Be-
verly Hills.

15.15 Britain‘s Next Top Model 
(2:14) (e)

16.05 Once Upon A Time 
(12:22) (e)

16.55 HA? (26:31) (e)

17.45 Solsidan (7:10) (e)

18.10 The Office (23:27) (e)

18.35 Matarklúbburinn (6:8) 
(e)

19.00 America‘s Funniest 
Home Videos (34:50) (e)

19.25 Survivor (16:16) (e)

20.10 Top Gear Australia (6:6) 
Ástralska útgáfa Top Gear þáttanna 
hefur notið mikilla vinsælda en þátt-
urinn er í umsjá þeirra Shane og 
Ewens. 

21.00 Law & Order (2:22) Ljós-
mynd af látinni konu er sett á vin-
sæla vefsíðu og áður en varir er lög-
reglan komin á slóð raðnauðgara og 
annarra óhugnanlegra manna.

21.50 The Walking Dead (8:13) 
Bandarísk þáttaröð sem sló eftir-
minnilega í gegn á síðasta ári. Sam-
band Shane og Rick versnar til muna 
eftir að Herschel krefst þess að hóp-
urinn yfirgefi hann.

22.40 Blue Bloods (6:22) (e) 
Vinsælir bandarískir sakamálaþættir 
sem gerast í New York borg

23.30 Prime Suspect (9:13) (e)

00.20 The Walking Dead (8:13) 
(e)

01.10 Whose Line is it 
Anyway? (30:39) (e)

01.35 Smash Cuts (39:52) (e)

02.00 Pepsi MAX tónlist

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 Íslensk menning 10.00 Fréttir 
10.05 Veðurfregnir 10.15 Skáld í  útlegð 
11.00 Guðsþjónusta í Langholtskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Snjómokstur 15.00 
Á upplýsingaöld 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Úr tónlistarlífinu 17.25 Vestur um 
haf 17.27 Vinnustofan 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Skorningar 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Óskalögin 
19.40 Fólk og fræði 20.10 Hljóðritasafnið 
21.05 Tilraunaglasið 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 
Sker 23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

> Stöð 2 kl. 21.05
Homeland
Það er komið að fjórða þættinum af Homeland og 
spennan magnast með hverjum þætti. Núna er 
áhrifamikið fólk úr stjórnmálunum farið að sýna Brody 
áhuga og vill auglýsa hann sem þjóðhetju en undarleg 
hegðun hans setur þau áform í uppnám. Carrie gefst 
ekki upp í leitinni að sönnunum sem tengja Brody 
við hryðjuverkamanninn Abu Nazir.

> Amanda Bynes
„Ég elska Clueless, hún er án efa 
ein uppáhaldsmyndin mín.“
Leikkonan unga Amanda Bynes 
hefur greinilega góðan smekk 
á bíómyndum, og ekki útilokað 
að aðalleikkona myndarinnar, 
Alicia Silverstone, sé hennar 
helsta fyrirmynd í Hollywood. 
Bynes leikur í myndinni Love 
Wrecked sem er sýnd á Stöð 2 
Bíó í dag klukkan 8.15 og 14.00.
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Skráning á arionbanki.is

Jón Jónsson 
heldur fræðslufund fyrir fermingarbörn
Jón Jónsson hagfræðingur, tónlistarmaður og fótboltakappi fræðir fermingarbörn 
um fjármál á skemmtilegan hátt í Arion banka, Borgartúni 19, þriðjudaginn 27. mars. 
Húsið opnar kl. 19:00 og fundurinn hefst kl. 19:30.  

Helstu atriði sem Jón fer yfir eru:
 

Hvað eru peningar?
Hvernig á að spara?

Öll fermingarbörn eru velkomin ásamt foreldrum sínum. 

Að læra að velja og hafna
Peningar og hamingja

Boðið verður upp á gos og pítsu.
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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.

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta 
18.00 Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30 
Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 
Græðlingur 21.30 Svartar tungur 22.00 
Björn Bjarnason 22.30 Tölvur tækni og vís-
indi 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Bubbi og 
Lobbi 00.00 Hrafnaþing

08.30 Fawlty Towers  09.30 Keeping Up 
Appearances  10.30 Keeping Up Appearances  
11.00 My Family  13.00 My Family  13.30 QI  
14.30 QI  15.30 QI  16.00 My Family  17.00 
Doctor Who  17.45 Doctor Who Confidential  
18.00 Strictly Come Dancing  19.20 Strictly Come 
Dancing  20.05 Hustle  21.00 PAs  21.55 The 
Whistleblowers  22.40 Come Dine With Me  23.05 
Deal or No Deal  

09.25 Ramasjang Mix  10.40 Troldspejlet  11.10 
Tidens tegn  11.35 Fars og mors blinde øje  11.55 
Sign up  12.10 Verdens børn er blevet voksne  
12.40 Jamies mad på 30 minutter  13.05 Jamie 
Olivers Amerika  14.25 X Factor  15.40 X Factor 
Afgørelsen  16.40 Før søndagen  16.50 Sporløs  
17.00 Min sport på vej mod OL  17.55 SportNyt  
18.30 Limbo  19.00 102 Dalmatinere  22.00 
Finding Forrester 

Endursýnt efni frá liðinni viku.

08.15 Norge rundt  08.40 Folk  09.10 Megafon  
09.40 Brenner - historier fra vårt land  10.20 Team 
Bachstad  10.50 Kunsten å jodle  11.50 Skøyter  
15.00 NM alpint  16.00 Petter Northug renn. 
Petter Northug Invitational  17.30 Skøyter  18.00 
Lørdagsrevyen  18.45 Lotto-trekning  18.55 Amigo 
Grande  19.25 Mesternes mester  20.25 Valens 
Rikskringkasting  20.55 Nye triks  21.45 Program ikke 
fastsatt  22.00 Kveldsnytt  22.15 Kampen for sannhe-
ten  23.00 Brille  02.00 Valens Rikskringkasting

11.00 Rapport  11.05 Svenska dialektmysterier  
11.35 Kobra  12.05 Bröderna Reyes  13.00 Robins  
13.30 När Harvey mötte Bob  15.00 Rapport  
15.05 Jonathan Ross show  15.50 Från Lark Rise 
till Candleford  16.50 Helgmålsringning  16.55 
Sportnytt  17.00 Rapport  17.15 Go‘kväll  18.00 
Sverige!  18.30 Rapport  18.45 Sportnytt  19.00 
Smartare än en femteklassare  20.00 Robins  
20.30 Mardröm i paradiset  21.25 Rapport  21.30 
Suits  22.10 Suits  22.55 Kaka på kaka  23.10 
Rapport  23.15 Bröderna Reyes  23.15 Minuten

06.00 ESPN America 07.30 Arnold Palmer 
Invitational 2012 (2:4) 10.30 The Tavistock 
Cup 2012 (2:2) 13.35 Arnold Palmer Invita-
tional 2012 (2:4) 16.05 Inside the PGA Tour 
(12:45) 16.30 Arnold Palmer Invitational 
2012 (3:4) 22.00 LPGA Highlights (4:20) 
23.20 Inside the PGA Tour (12:45) 23.45 
ESPN America

08.00 When Harry Met Sally
10.00 Mamma Mia! 
12.00 Búi og Símon
14.00 When Harry Met Sally
16.00 Mamma Mia!
18.00 Búi og Símon
20.00 Get Shorty
22.00 Stephanie Daley
00.00 Stig Larsson þríleikurinn
02.05 Make It Happen
04.00 Stephanie Daley
06.15 One Night with the King

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 Óperukvöld Útvarpsins: 
Vatnafrúin (La donna del lago) 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 
22.20 Fyrr og nú 23.15 Stefnumót 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Reykjavíkurleikarnir (e)
11.30 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.10 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.55 Kastljós (e)
13.30 Kiljan (e)
14.20 Gettu betur (5:7) (e)
15.25 Gettu betur (6:7) (e)
16.35 Allt er list (Everything is Art) (e)
17.20 EM í knattspyrnu (2:8) (e)
17.50 Táknmálsfréttir
17.58 Bombubyrgið (Blast Lab) (e)
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (11:13) 
20.30 Hljómskálinn (4:6) 
21.10 Nikulás litli (Le petit Nicolas) Nico-
las vill ekki að neitt breytist. Ógn vofir yfir þó 
yfir þegar mamma hans verður ófrísk.
22.40 Ókunna konan (Deadgirl) Tveir 
skólastrákar finna konu sem er haldið fang-
inni á gömlu geðsjúkrahúsi. Leikstjóri er Mar-
cel Sarmiento og meðal leikenda eru Shiloh 
Fernandez, Noah Segan og Candice Accola. 
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna.
00.15 Tregaljóð (Elegy) Bókmenntapró-
fessor sem er tekinn að reskjast verður hrif-
inn af nemanda sínum. Meðal leikenda 
eru Penelope Cruz og Ben Kingsley. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
14.00 Dr. Phil (e) 
14.45 Dr. Phil (e)
15.30 Dynasty (10:22) (e)
16.15 Got to Dance (4:15) (e)
17.05 Innlit/útlit (6:8) (e)
17.35 The Firm (4:22) (e)
18.25 The Jonathan Ross Show (18:19) 
(e)
19.15 Minute To Win It (e)
20.00 America‘s Funniest Home Vid-
eos (13:48) Bráðskemmtilegur fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu. 
20.25 Eureka (12:20) Þegar Allison skell-
ir sér á læknaráðstefnu þarf Carter að bregða 
sér í hlutverk barnfóstru og Fargo kemst í 
stuð þegar hann heyrir ákveðið lag.
21.15 Once Upon A Time (12:22) 
22.05 Saturday Night Live (13:22) New 
Girl-leikkonan Zooey Deschanel heldur utan 
um stjórnartaumana að þessu sinni.
22.55 Yours, Mine and Ours Bandarísk 
gamanmynd frá árinu 2005. Dennis Quaid 
leikur mann sem tekur saman við konu 
(Rene Russo). Vart væri það í frásögur fær-
andi ef væri ekki fyrir átta börn hans úr fyrra 
hjónabandi og hennar tíu. 
00.40 HA? (26:31) (e) Íslenskur skemmti-
þáttur með spurningaívafi.
01.30 Jimmy Kimmel (e)
02.15 Jimmy Kimmel (e)
03.00 Whose Line is it Anyway? 
(29:39) (e)
03.25 Real Hustle (8:20) (e)
03.50 Smash Cuts (38:52) (e)
04.15 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Njósnaskólinn 
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 American Idol (21:40) 
15.10 Sjálfstætt fólk (23:38)
15.50 New Girl (6:24) 
16.15 Two and a Half Men (12:16)
16.40 ET Weekend
17.30 Íslenski listinn
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir 
18.56 Lottó 
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður 
19.35 Spaugstofan
20.00 Amelia Mögnuð mynd sem byggð 
er á sannsögulegum atburðum og fjallar um 
Amelíu Earhart, ævintýraþrá hennar og metn-
að sem mun þó hafa afdrífaríkar afleiðingar.
21.50 The Unborn Yfirnáttúrulegur 
spennutryllir um unga konu sem er þjökuð af 
ógeðfelldum og afar raunverulegum martröð-
um. Hún leitar til rabbína sem hún telur geta 
hjálpað sér í von um að hann geti stöðv-
að sýnirnar og draumana. Með aðstoð hans 
kemst hún að stórhættulegu leyndarmáli for-
tíðarinnar og æ fleiri óútskýrðir atburðir fara 
að eiga sér stað.
23.20 Crazy on the Outside Gaman-
mynd með Tim Allen, Sigourney Weaver, Ray 
Liotta, Kelsey Grammer og Julie Bowen í að-
alhlutverkum. Fyrrum fangi á erfitt með að 
venjast lífinu utan rimlanna eftir að hafa setið 
inni í þrjú ár fyrir glæp sem hann framdi ekki.
00.55 10 Items of Less Kvikmynd með 
Morgan Freeman í aðalhlutverki. Þekktur leikari 
fer í kjörbúð til að geta sett sig betur inn í næsta 
hlutverk sitt. Það kynnist hann kassadömu sem 
hefur óbeit á starfinu sínu. Þegar vaktinni lýkur 
fær hann far hjá henni og þau ákveða að keyra 
um Los Angeles. Áður en dagurinn er á enda 
verða þau bæði reynslunni ríkari.
02.15 Tideland Hrollvekja í leikstjórn Terry 
Gilliam og fjallar um einmana stúlku sem flýr 
sorglegan raunveruleika sinn og inn í ógn-
vekjandi ævintýraheim.
04.15 ET Weekend
04.55 Two and a Half Men (12:16) 
05.20 New Girl (6:24) 
05.45 Fréttir

07.50 Formúla 1: Malasía - Tímataka 
Bein útsending frá tímatökunni í Malasíu.
09.30 NBA: San Antonio - Dallas
11.15 Fréttaþáttur Meistarad. Evrópu
11.45 Formúla 1: Malasía - Tímataka
13.25 Golfskóli Birgis Leifs (10:12) 
13.55 The Swing. 
14.20 Stjarnan - KR
16.20 La Liga Report
16.50 Spánn: Mallorca - Barcelona BEINT
18.50 Spánn: Real Mad. - Real Socie.
21.00 Cage Contenter 12
22.00 Box: Eric Mora. - Marcos Rene
23.15 Spánn: Mallorca - Barcelona
01.00 Box: Erik Morales-Danny Garcia

08.00 Sunnudagsmessan
09.20 Premier League Review 2011/12
10.15 Man. City - Chelsea
12.00 Premier League Preview
12.35 Chelsea - Tottenham BEINT
14.45 Liverpool - Wigan BEINT
17.15 Stoke - Man.City BEINT
19.30 Arsenal - Aston Villa
21.20 Swansea - Everton
23.10 Bolton - Blackburn
01.00 Sunderland - QPR

16.40 Nágrannar
18.00 Nágrannar
18.25 Cold Case (16:22) 
19.10 Spurningabomban (9:10) 
20.00 Týnda kynslóðin (28:40)
20.30 Twin Peaks (13:22) 
21.20 Numbers (12:16) 
22.05 The Closer (14:15)
22.50 Bones (7:23)
23.35 Perfect Couples (8-11:13) 
01.10 Cold Case (16:22)
01.55 Íslenski listinn
02.20 Sjáðu
02.50 Spaugstofan S
03.20 Týnda kynslóðin (28:40) 
03.50 Spurningabomban (9:10) 
04.35 Fréttir Stöðvar 2 
05.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

> Stöð 2 kl. 20.00
Amelia 

Óskarsverðlaunaleikkonan 
Hilary Swank leikur titilhlut-
verkið í þessari mögnuðu 
mynd. Amelia Earhart 
vakti heimsathygli þegar 
hún varð fyrsta konan 
til að fljúga yfir Atlants-
hafið og fjallar myndin 
um skrautlegt líf hennar, 
ástina og afdrifaríkar 
ákvarðanir. Richard Gere og 
Ewan McGregor leika einnig 
stór hlutverk í myndinni.

Gott á það, fólkið í Ameríkunni. Allt 
svo voða huggulegt og óaðfinn-
anlega tilhaft á nær öllum tímum 
sólarhrings. Það er allavega það 
sem má ráða af sjónvarpsþáttum 
úr draumaverksmiðjunni. Þar eru 
allir stórglæsilegir á einhvern 
fyrirsjáanlegan hátt. Meira að 
segja aukapersónurnar sem eru 
yfir kjörþyngd eða samsvara ekki 
fegurðarsamkeppnisstöðlum, eru dubbaðar 
upp og gerðar einhvern veginn „skrítin-og-
spes-frábærar“. Einhvern veginn finnst mér 
þetta ekki alltaf hafa verið svona. 
Jú, jú, það voru jafnan eitt eða tvö sérstök 

augnakonfekt sem áttu að hækka upp meðal-

talið í hverjum þætti. Ég minnist þess 
óljóst að einkaritari Matlocks hafi verið 
bráðlagleg, en hitt fólkið var allt eins og 
dregið út úr Smáralind á sunnudegi.

Cagney og Lacey voru lögguþættir þar 
sem önnur var hversdagsleg en hin átti 
að vera bomba. Í dag viðgengst ekkert 
svoleiðis. Hvaða nafni sem þættirnir 
kallast; Desperate Housewives, CSI, 
Criminal Minds eða Grey‘s Anatomy eru 

allir eins og nýkomnir af árshátíð World Class.
Ef ég man rétt, urðu vatnaskil með Baywatch. 

Þar voru línurnar lagðar til framtíðar og ljóta 
fólkinu var endanlega úthýst. Sjónvarpsheimur 
dagsins í dag ber þess skýr merki. Í dag yrði eng-
inn Fatman í Jake and the Fatman. Bara Jake.

VIÐ TÆKIÐ ÞORGILS JÓNSSON OG LJÓTA FÓLK FORTÍÐARINNAR

Þar sem allir eru svo fallegir

Miðasala  |   568 8000   |   borgarleikhus.is

             Gói
Baunagrasið

sun. 25/3 KL. 13:00 Örfá sæti laus
sun. 25/3 KL. 14:30 Laus sæti
lau. 31/3 KL. 14:30 UPPSELT
Sun 1/4  kl. 13:00  Örfá sæti
Sun 1/4  kl. 14:30  Laus sæti
Sun 15/4  kl. 13:00  Örfá sæti 
Sun 15/4  kl. 14:30  Laus sæti 
Sun 22/4  kl. 13:00  Laus sæti
Lau 28/4  kl. 13:00  Laus sæti 
 

Leikhúsglaðningur fyrir alla fjölskylduna!

og 

Fréttatíminn

Morgunblaðið
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522 3000
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12–17
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MACBOOK AIR 11"  64 GB

1.6 Ghz  – 1.08 kg
1.6 Intel Core i5 örgjörvi
64 GB Flash-minni

LENOVO ThinkPad Edge 3G 13,3"

1.33 GHz – 1.7 kg
13.3” LED-skjár – 500 GB harður diskur
Intel Core i3 380 UM  örgjörvi

ASUS 13,3" I3-2330M 2.2 GHZ

13.3“ LED-skjár – 1.9 kg
2.2 Ghz Intel Core i3 örgjörvi 
500 GB harður diskur

FUJITSU LIFEBOOK A530

15.6“ LED-skjár – 2.5 kg
2,0Ghz Intel Celeron P4600 örgjörvi
250 GB harður diskur

TOSHIBA SATELLITE PRO C660-22D

15.6“ LED-skjár – 2.5 kg
2.4 Ghz Intel Dual Core i3-370M
500 GB harður diskur

Frábært verð! 

99.995

NÝ VARA

Fermingartilboð 

169.995
Verð áður: 189.995

Fermingartilboð 

109.995
Verð áður: 129.995

Fermingartilboð 

111.995
Verð áður: 139.995

Fermingartilboð 

99.995
Verð áður: 119.995

Mikið úrval af 

tölvum í enn stærri 

og glæsilegri 

verslun.

GERÐU

GÓÐ KAUP

HJÁ
OKKUR!
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„Hann er ótrúlega góður og hljómar alveg eins og 
þeir,“ segir Kristján I. Gunnarsson sem stjórnar 
nýjum útvarpsþætti, Félagarnir, á FM 957 ásamt 
Ásgrími Guðnasyni.

Darren Farley, sem hermir eftir leikmönnum og 
þjálfurum úr enska boltanum, er fastur gestur í 
þættinum, sem er á dagskrá á laugardögum. Farley 
setti myndband á Youtube sem hátt í þrjár milljónir 
hafa séð þar sem hann hermir eftir Rafa Benitez, 
fyrrum stjóra Liverpool, og fótboltaköppunum 
Steven Gerrard, Jamie Carragher, Michael Owen og 
Peter Crouch. 

Farley hefur verið gestur í flestum af vinsælustu 
fótboltaþáttum Bretlands eins og Soccer AM, Match 
of the day á BBC og á ITV og er núna í vinnu hjá 
Liverpool með sitt uppistand. „Hann er frá Liver-
pool þessi strákur og tekur svolítið Liverpool-tengt 
efni en hann hefur samt tekið Rooney og Beckham 
líka,“ segir Kristján, sem komst í samband við hann 
í gegnum Facebook. „Þessi þáttur er öðruvísi en 
hinn hefðbundni FM-hlustandi á að venjast. Við vilj-
um prófa að hafa meiri fjölbreytni á stöðinni,“ bætir 
hann við um Félagana.  - fb

Hermir eftir fótboltaköppum

EFTIRHERMA Darren Farley með fótboltakappanum Steven 
Gerrard sem hann hefur hermt eftir með góðum árangri. 

„Þetta eru blöðin sem bóksalar byggja 
á þegar þeir panta sínar bækur. Þetta 
hjálpar rosalega mikið til við forsöluna 
á bókinni,“ segir Pétur Már Ólafsson hjá 
Bjarti og Veröld. 

Spennusagan Aska, eða Ashes to Dust, 
eftir Yrsu Sigurðardóttur kemur út í 
Bandaríkjunum á þriðjudag hjá risafor-
laginu Macmillan, sem er einnig búið 
að tryggja sér útgáfuréttinn á þremur 
öðrum bókum Yrsu, Horfðu á mig, Ég 
man þig og Brakið.

Dómar eru farnir að birtast í fagtíma-
ritum bóksala og eru þeir á eina lund. 
Gagnrýnandi Publishers Weekly segir 
að bókin sé frábær og ætti að afla Yrsu 
nýrra aðdáenda. „Jafnvel þeir sem vita 

ekkert um þessa eldfjallaeyju munu 
heillast.“

Í umsögn Kirkus Review segir: „Undir 
eldfjallaösku, villusporum og ásökunum 
liggur ráðgáta sem Stieg Larsson væri 
fullsæmdur af vægðarlausri lausninni á.“ 
Þá sagði Fresh Fiction um Ösku að bókin 
væri uppfull af óvenjulegum persónum 
og fléttan kæmi stöðugt á óvart. Ekki 
skemmir fyrir að á kápu bókarinnar eru 
ummæli frá metsöluhöfundinum James 
Patterson þar sem hann hrósar Yrsu.

Yrsa verður í New York þegar bókin 
kemur út og verður útgáfuhóf haldið 
í norrænu miðstöðinni Scandinavian 
House þar í borg. 

Aska er þriðja bók Yrsu sem kemur 

út í Bandaríkjunum. Áður komu þar 
út Sér grefur gröf og Þriðja tákn-
ið sem fengu fína dóma og seldust 
þokkalega. „Þetta er hrikalega erf-
iður markaður. Það sem hefur gerst 
í millitíðinni er að Stieg Larsson 
hefur verið að ryðja brautina. 
Núna er jarðvegurinn mjög 
frjór og við erum mjög 
bjartsýn á þetta,“ segir 
Pétur.  - fb

Aska fær góða dóma vestanhafs

GÓÐIR DÓMAR Aska 
eftir Yrsu Sigurðar-
dóttur hefur fengið 
mjög góða dóma 
í Bandaríkjunum.

Fo Tatt Fest fer fram í fyrsta sinn 
í Færeyjum dagana 18. til 20. maí. 
Fjölnir Geir Bragason húðflúrlista-
maður stendur fyrir hátíðinni og 
hyggst gera hana að árlegum við-
burði.

„Ég hef heimsótt Færeyjar reglu-
lega frá árinu 1998 og finnst Fær-
eyingar afskaplega indælt og gott 
fólk með mikinn áhuga á húðflúri. 
Mig langaði að vekja athygli Fær-
eyinga á því sem er að gerast í 
húðflúrheiminum og ákvað því að 
bjóða nokkrum af bestu húðflúr-
listamönnum Skandinavíu, sem eru 
jafnframt meðal þeirra fremstu 
í heiminum, til landsins. Ég fékk 
hið stórkostlega Norðurlandahús í 
Þórshöfn undir batteríið en þar er 

líka ákaflega fallegur tónleikasalur 
þannig ég ákvað að beina um leið 
sviðsljósinu á það flotta tónlistar-
líf sem ríkir í Færeyjum,“ útskýrir 
Fjölnir Geir og bætir við að tónlist-
armennirnir Krummi Björgvinsson 
í Legend og Barði í Bang Gang hafi 
báðir sýnt því áhuga að koma fram 
á hátíðinni.

Inntur eftir því hvort einhver 
munur sé á flúrvali Íslendinga og 
Færeyinga svarar Fjölnir játandi. 
„Færeyingar eru mjög trúaðir og 
það hefur áhrif á flúrvalið. Fólk 
fær sér gjarnan nöfn systkina eða 
húðflúr til að minnast látinna ætt-
ingja. Maður finnur svolítið fyrir 
fordómum gangvart húðflúri meðal 
öfgafyllri málsvara kristinnar 

trúar en unga fólkið spyrnir við 
fótum af miklum krafti og það má 
vel greina miklar breytingar í sam-
félaginu.“

Fjölnir ætlar sér að taka upp 
heimildarmynd á meðan á hátíð-
inni stendur en hann gerði ein-
mitt heimildarmyndina Flúreyjar 
um heimsókn sína og Jóns Páls til 
Færeyja árið 2009. „Mig langar 
að gera þetta að árlegri vorhátíð. 
Hugmyndinni hefur verið vel tekið 
í Færeyjum og mér finnst þess 
virði að prófa þetta,“ segir hann að 
lokum. 

Áhugasamir geta fylgst með 
fréttum af hátíðinni á samskipta-
síðunni Facebook undir nafninu Fo 
Tatt Fest.  - sm

FJÖLNIR TATTÚ:  FÆREYINGAR HAFA MIKINN ÁHUGA Á HÚÐFLÚRI

Heldur hátíð í Færeyjum

SKIPULEGGUR HÁTÍÐ Fjölnir Geir Bragason skipuleggur húðflúrhátíð í Færeyjum. Hátíðin kallast Fo Tatt Fest og fer fram 18. til 20. 
maí. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL RÚNARSSON

Ásgeir Börkur 
Ásgeirsson

Aldur: 24 ára.
Starf: Var að 
klára seinasta 
daginn minn á 
leikskóla og er 
að fara að vinna 
við útkeyrslu.
Fjölskylda: 
Laus og liðugur.
Foreldrar: 
Björg Kristjáns-
dóttir námsráð-

gjafi og Ásgeir Theodórs læknir.
Stjörnumerki: Hrútur.
Ásgeir Börkur er fótboltamaður í 
Fylki og söngvari Mercy Buckets.

Hvaða Spirulina ert þú að taka?
Árangur fer eftir gæðum

Lífrænt fjölvitamín fyrir allan aldur
Spirulina inniheldur mikið af blaðgrænu og 
glyccogen. Blaðgræna eykur súrefnisflutning 
í blóðinu. 

Ef Spirulina er tekið inn fyrir æfingar eða 
annað álag gefur það aukið þrek, úthald 
og einbeitingu. Dregur úr pirringi, sleni 
og sætindaþörf, truflar ekki svefn.

Góð vörn gegn kvefi og flensu
Hreinsar líkamann af eiturefnum og geislun 
úr matvælum. Gæðastaðall ISO9001, ISO1401.

13 vítamín og 16 steinefni · 18 aminósýrur · Blaðgræna · Omega 
GLA fitusýrur · SOD eitt öflugasta andoxunarensím líkamans

Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum. 

Fæst í apótekum, heilsubúðum, 
Krónunni, Hagkaup og Fríhöfninni

Næring, orka og
einbeiting
Árangur strax!

www.celsus.is





DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

S T Ó R V I R K I

EFI /  MORGUNBLAÐIÐ

Kristinn er í pólitískri 
endurhæfingu  
Kristinn H. Gunnarsson, fyrr-
verandi alþingismaður, leggur nú 
stund á BA-nám í ensku og þýsku 
við Háskóla Íslands. Vefur stúdenta, 
student.is, fékk Kristin í stutt viðtal 
á dögunum þar sem ýmislegt fróð-
legt kom fram. Meðal annars segist 
Kristinn taka stefnuna á meistara-
nám í stjórnmálafræði við erlendan 
háskóla þegar hann lýkur BA-
gráðunni. Þá segist hann aðspurður 
líklegt að hann muni snúa aftur 
í stjórnmálin. „Ég er eiginlega í 

pólitískri endurhæfingu 
og vonast til þess 

að verða hæfari til 
þátttöku í stjórn-
málum að náminu 

loknu,“ segir 
Kristinn í 
viðtalinu. 

1 Dorrit með ADHD og 
lesblindu

2 Ráðherrar í lögreglufylgd

3 Sívirkni á Facebook merki um 
sjálfhverfu

4 Sakar Bryndísi um lygar

5 Hitabylgja helgarinnar gerir 
vart við sig

Heiti dýnu Tegund Verð (90cm) Heildar-
einkunn

Ending Stuðningur 
við líkama

IKEA FONNES Svampur 18.950,- 4,1 5 3
IKEA ENGENES Latex 49.950,- 4,0 5 3,5
IKEA FLORVÅG Svampur 13.950,- 3,8 5 3

Vinnufélagar börðust
Vinnufélagarnir Örn Úlfar Sævars-
son og Dóri DNA börðust um 
áhorfendur sjónvarpsins á fimmtu-
dagskvöld. Örn og Dóri starfa á 
auglýsingastofunni Fíton og voru 
báðir í hlutverki dómara í blóðugri 
baráttunni, Örn í Gettu Betur og 
Dóri í grínþættinum Mið-Ísland. Sá 
síðarnefndi brá sér reyndar í fleiri 

hlutverk og baráttan 
stóð reyndar aðeins 

yfir síðustu tíu 
mínúturnar sem 
Gettu betur stóð yfir, 
en blóðug var hún 
engu að síður!   

- þeb / - afb
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