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fjölmiðlar 70

Helgarblað
15. september 2012
217. tölublað 12. árgangur
Sími: 512 5000

DA M
GB E
L A ST
Ð LE S
Á
ÍS NA
LA
ND
I

*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Bræður í parkour
Kára og Gesti þykir gaman
í parkour.
krakkar 50

5.000 ára gamalt tattú
Travelin Mick ferðast um
heiminn og skoðar húðflúr
ólíkra menningarkima
húðflúr 30

STJÖRNUBJART VIÐ STÓRU-SÚLU Þessi norðurljós fangaði ljósmyndari Fréttablaðsins á ferð sinni um Fjallabak. Norðurljósin verða
algengari sýn í myrki vetrarins og má fylgjast með því hvenær þeirra er að vænta á Stjörnufræðivefnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
Forfaðir fannst á safni
Ólöf Nordal leitaði í smiðju
líkamsmannfræðinnar.
myndlist 18
3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
Fyrirtækjaþjónusta l Fólk l Atvinna
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Starfsandi líður fyrir hækkun
Launahækkun forstjóra Landspítalans hefur áhrif á starfsandann innan stofnunarinnar. Sjúkraliðar og
hjúkrunarfræðingar telja að starfsfólk muni eiga erfiðara með að færa fórnir í aðhaldsaðgerðum.
HEILBRIGÐISMÁL Starfsandinn á
Landspítalanum hefur liðið fyrir
ákvörðun velferðarráðherra um að
hækka laun Björns Zoëga, forstjóra
spítalans, og óvíst er hvort starfsfólkið sé reiðubúið til að færa fleiri
fórnir til að hagræða í rekstri. Þetta
segja talsmenn hjúkrunarfræðinga
og sjúkraliða.
„Forstjórinn hefur gjarnan beitt
því fyrir sig í pistlum og á fundum
með starfsfólki að þau séu öll saman
í liði í baráttunni, en hann hefur að
margra mati sagt sig úr liðinu með
því að þiggja hækkunina,“ segir Elsa
B. Friðfinnsdóttir, formaður Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga, og

1é772*63(11$1',*$51
3(589,$1+,*+/$1':22/
OLWLU
23,ç9,5.$'$*$
/$8*$5'$*$

Garnbúðin Gauja • Þönglabakka 4 • 109 Reykjavík

segir rök ráðherra fyrir launahækkun forstjórans, eiga við um fleiri
starfsstéttir innan spítalans.
Hún telur að starfsfólk verði síður
viljugt til að færa frekari fórnir,
hlaupa hraðar og nota ónýt tæki. „Og
þá fer meintur sparnaður ráðherra
fyrir lítið.“
Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður Sjúkraliðafélags Íslands,
tekur í sama streng og segir sjúkraliða bæði reiða og sára. Hún segir
að þótt Björn eigi stóran þátt í því
sem hafi áunnist sé ekki rétt að hann
hljóti allan heiðurinn. „Ég held að
fólk sem hefur gengið með Birni
hingað til muni eiga erfiðara með

Ég held að fólk sem
hefur gengið með
Birni hingað til muni eiga
erfiðara með það hér á eftir.
KATRÍN Á. GUÐMUNDSDÓTTIR
FORMAÐUR SJÚKRALIÐAFÉLAGSINS

það hér eftir,“ segir hún og telur að
starfsfólki finnist fáránlegt, í ljósi
launahækkunar forstjóra, að veigra
sér við að kalla út aukamannskap
þegar undirmannað er á vöktum.
Þorbjörn Jónsson, formaður
Læknafélagsins, segist ekki hafa
heyrt af versnandi samskiptum

sinna félagsmanna við forstjórann,
en launahækkunin hafi mörgum
vissulega þótt orka tvímælis.
„Mörgum læknum þykir þarna að
ráðherrann sé að slá einkennilegan
tón varðandi rekstur sjúkrahússins.
Þar hefur meðal annars ekki verið
hægt að endurnýja tæki. En svo eru
margir á því að það sé fagnaðarefni
að ráðherra sjái sér fært að borga
vel fyrir unnin læknisverk. Aðrar
starfsstéttir geta kannski nýtt sér
þetta til að sækja betri kjör.“
Kristín segist vita af því að margir úr hennar röðum séu á því að forstjórinn ætti að „sýna manndóm og
afþakka hækkunina“.
- þj
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Þjóðverji skorinn upp til að ná í kókaínpakkningu sem sat föst í iðrum hans:

Mótmæli vegna Múhameð:

Smyglaði metmagni innvortis

Sex létust í
mótmælum

LÖGREGLUMÁL Fertugur Þjóðverji

Hjálmar, er samkomulagið í
höfn?
„Já, ef að minnihlutinn hafnar því
ekki.“
Reykjavíkurborg kaupir lóðir við
Reykjavíkurhöfn af Faxaflóahöfnum til
að byggja íbúðir og atvinnustarfsemi.
Hjálmar Sveinsson er formaður stjórnar
Faxaflóahafna.

Héraðsdómur Reykjaness:

5 ár fyrir manndrápstilraun

situr nú í gæsluvarðhaldi eftir að
hafa flutt til landsins 1,3 kíló af
kókaíni innvortis. Þetta er talið
vera mesta magn fíkniefna sem
einstaklingur hefur flutt innvortis til Íslands í einni ferð.
Tollgæsla stöðvaði manninn við
reglubundið eftirlit í Leifsstöð 27.
ágúst. Hann var þá að koma frá
Kaupmannahöfn. Grunur vaknaði
um að hann væri með fíkniefni
innvortis og því var hann sendur
í sneiðmyndatöku. Í henni kom í
ljós að magnið var mun meira en
menn eiga að venjast hjá þeim sem

smygla með þessu móti. Hann var
úrskurðaður í gæsluvarðhald daginn eftir og á næstu dögum skilaði hann af sér 107 kókaínpakkningum. Ein pakkning til viðbótar
sat föst efst í meltingarvegi hans
og þurfti uppskurð á sjúkrahúsi til
að sækja hana. Þegar allt var talið
reyndist maðurinn hafa flutt 1,3
kíló af kókaíni til landsins, en með
þykkum og vönduðum umbúðunum
vógu pakkningarnar alls 1,5 kíló.
Rannsókn lögreglunnar á Suðurnesjum er á lokastigi. Ekki
hafa fleiri verið handteknir vegna
málsins.
- sh

Hækkun áfengisgjalds
jafngildir 5.600 króna
útgjaldaaukningu á ári
fyrir heimili landsins.

Í TOLLINUM Maðurinn var stöðvaður við

reglubundið eftirlit tollvarða.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gera má ráð fyrir að sólarhringsleiga á litlum bílaleigubíl
hækki um 3 til 5 þúsund krónur
þegar fram í sækir.

DÓMSMÁL Matthías Máni Erlings-

son, 24 ára, hefur verið dæmdur
til fimm ára fangelsisvistar fyrir
tilraun til manndráps þegar hann
réðst á stjúpmóður sína á heimili
hennar í Kópavogi í vor. Dómurinn féll í Héraðsdómi Reykjaness
í gær.
Stjúpmóðirin komst undan og
flúði á lögreglustöð. Lögreglan
fór að heimili konunnar og vísaði
Matthíasi á dyr en hann kom aftur
seinna um nóttina og barði stjúpmóður sína þá meðal annars með
kertastjaka. Nágrannar komu
henni þá til hjálpar. Matthías
viðurkenndi við handtöku að hafa
ætlað að drepa konuna. Þinghaldið
var lokað þegar dómurinn féll og
hefur dómurinn ekki verið birtur.
Auk þess að hljóta fimm ára fangelsisvist þarf Matthías að greiða
konunni eina og hálfa milljón í
miskabætur og sakarkostnað. - bþh

Ætlar að hætta í borgarstjórn:

Fyrirséð er að verð á
gistingu hækki um
17,3 prósent.

Verð á neftóbaksdósinni
gæti farið úr 11-12
hundruð krónum í 17-19
hundruð krónur.

Aukin útgjöld á
bifreiðaeigendur í
nýjum fjárlögum
jafngilda 6.240
króna útgjaldaaukningu hverrar
fjölskyldu á ári.

Sykurskatturinn þýðir
6.400 króna aukin
útgjöld á ári fyrir
hverja fjölskyldu.

Útgjöld aukast víða

Vill fyrsta sætið

Ekki skýrist fyrr en með einstökum lagabreytingum hvað skattahækkanir fjárlagafrumvarpsins þýða fyrir almennt verðlag. Áhrif eru mikil á ferðaþjónustu.

STJÓRNMÁL Hanna Birna Kristjánsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, ætlar að gefa
kost á sér í fyrsta sæti í prófkjöri
fyrir þingkosningar. Hún ætlar
að fara fram í
Reykjavík.
„Ég er í
stjórnmálum
til að gera
gagn og vinna
fyrir almenning. Í borgarstjórn hef ég
lagt áherslu
á breytingar
HANNA BIRNA
og ný vinnuKRISTJÁNSDÓTTIR
brögð. Ég mun
vinna með sama hætti í landsmálum enda er stærsta verkefni
stjórnmálanna í dag að skapa hér
samfélag þar sem fólkið í landinu hefur fleiri tækifæri til betra
lífs,“ sagði Hanna Birna í samtali
við Vísi í gær.

NEYTENDAMÁL Verðlagsáhrif boðaðra breytinga í nýframlögðum
fjárlögum næsta árs skýrast ekki
fyrr en fram koma á þingi lagafrumvörp um einstakar breytingar. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var ekki farið fram á það
við Hagstofu Íslands að tekin yrðu
saman áhrif fjárlagafrumvarpsins
á verðlag og vísitölu neysluverðs,
en það verði að líkindum gert þegar
metin verða áhrif hverrar breytingar fyrir sig.
Þannig liggur til að mynda ekki
fyrir í hvaða vöruflokkum verð
muni hækka vegna fyrirhugaðrar
hækkunar gjalda á sykraða vöru
út frá manneldissjónarmiðum. Í
fjárlagafrumvarpinu kemur aftur
á móti fram að hún eigi að skila
ríkinu 800 milljóna króna tekjuauka. Það þýðir 0,13 prósenta
útgjaldaaukningu á ársgrundvelli
fyrir heimili landsins, samkvæmt
mælistiku Hagstofu Íslands. Er þá

gert ráð fyrir að heimilin sé um
125 þúsund talsins og að mánaðarútgjöld fjölskyldunnar séu 442
þúsund krónur. Á ársgrundvelli
myndi skatturinn því þýða 6.400
króna aukin útgjöld fyrir hverja
fjölskyldu.
Eftir því sem næst verður komist
kallar boðað afnám í fjárlögum á
undanþágu bílaleiga af vörugjöldum af ökutækjum á hækkun leiguverðs upp á að minnsta kosti fimmtán til tuttugu prósent. Óvíst er þó
að áhrifa hækkunar gæti strax því
bílaleigurnar hafa margar þegar
gengið frá samningum og birt
verðskrár fyrir næsta ár.
Eins er óvíst að hækkun virðisaukaskatts á gistingu skili sér strax
því í mörgum tilvikum hafa þegar
verið birtar gjaldskrár næsta árs. Í
fjárlagafrumvarpinu er hins vegar
gert ráð fyrir að gistiþjónusta verði
flutt í efra þrep skattsins frá 1. maí
á næsta ári. Sé þeirri hækkun velt

beint út í verð nemur hún 17,3 prósentum. Miðað við það færi verð 40
þúsund króna hótelherbergis í rétt
tæpar 47 þúsund krónur nóttin.
Útgjöld bifreiðaeigenda aukast
nokkuð samkvæmt frumvarpinu.
Gert er ráð fyrir að hækkað vörugjald á bensín og dísilolíu skili ríkinu 1,1 milljarðs tekjuaukningu,
hækkað bifreiðagjald skili 400
milljóna króna aukningu og hækkað kílómetragjald sextíu milljónum. Alls er þarna um að ræða 1.560
milljónir króna. Skiptist sú upphæð
til helminga milli heimila og fyrirtækja þá þýðir það yfir árið 6.240
krónur í aukin útgjöld fyrir hverja
fjölskyldu.
Breyta á lögum um gjald á áfengi
og tóbak með 100 prósenta hækkun á gjaldi á neftóbak og fimmtán
prósenta hækkun á tóbaksgjaldi
að öðru leyti. Þá er gert ráð fyrir
4,6 prósenta hækkun á krónutölu
áfengisgjalda.
olikr@frettabladid.is

EGYPTALAND, AP Minnst sex létust
í mótmælum vegna bandarískrar
kvikmyndar um Múhameð spámann. Mótmælin hafa breiðst víða
um arabaheiminn.
Þrír létust þegar ráðist var
að sendiráði Bandaríkjanna í
Khartoum í Súdan. Tveir létust þegar ráðist var að sendiráði
Bandaríkjanna í Túnis og einn í
Trípólí í Líbanon. Allir sem létust voru mótmælendur. Í Kaíró í
Egyptalandi var táragas notað til
að leysa upp 500 manna mótmæli
við sendiráð Bandaríkjanna. - þeb

Steindór Hjörleifsson látinn
Steindór Hjörleifsson leikari er
látinn. Hann lést á heimili sínu
á fimmtudag, 86 ára gamall.
Steindór vann
ýmis störf eftir
gagnfræðapróf.
Hann lauk námi
frá Leiklistarskóla Lárusar
Pálssonar árið
1949 og nam við
leiklistardeild danska útvarpsins. Árið 1965 varð hann
fyrsti dagskrárstjóri lista- og
skemmtideildar Sjónvarpsins.
Steindór var leikari og leikstjóri hjá Leikfélagi Reykjavíkur frá 1947 auk þess sem
hann sat í stjórn og var formaður. Hann lék einnig hjá
Þjóðleikhúsinu, Ríkisútvarpinu
og í kvikmyndum. Hann hlaut
fjölmargar viðurkenningar
fyrir störf sín.
Steindór var giftur Margréti
Ólafsdóttur leikkonu, en hún
lést í fyrra. Dóttir Steindórs
og Margrétar er Ragnheiður
Kristín.

Nektarmyndir af prinsessu:

Middleton kærir
tímaritið Closer
LUNDÚNIR, AP Hertogaynjan Katrín Middleton, eiginkona breska
ríkisarfans Vilhjálms prins, hefur
kært franska slúðurtímaritið
Closer fyrir að birta nektarmyndir af sér á forsíðu blaðsins.
Á myndunum sést Middleton
ber að ofan í sólbaði á meðan
hjónin voru í fríi í Frakklandi. Til
varnar myndbirtingunni segir
ritstjóri Closer parið hafa verið
sýnilegt af nálægri götu. Starfsmenn bresku krúnunnar hafa
líkt slúðurblaðaæðinu í kringum
Middleton við eltingaleik blaðaljósmyndara við Díönu prinsessu,
móður Vilhjálms, sem leiddi til
dauða Díönu árið 1997.
- bþh

Leigutaki Ytri-Rangár kannar skaðabótarétt sinn vegna mengunarslyss í fyrra:

Vilja svör vegna mengunarslyss
UMHVERFISMÁL Stangveiðifélagið

Lax-á ehf., leigutaki Ytri-Rangár, telur sig hafa orðið fyrir tjóni
vegna mengunarslyss sem varð í
ánni í september í fyrra. Lögfræðingur Lax-ár hefur sent hreppsnefnd Rangárþings ytra erindi
þessa efnis og leitað eftir afstöðu
sveitarfélagsins til málsins. Sveitarstjórn Rangárþings ytra hefur
samþykkt að leita eftir áliti hjá
lögmanni sveitarfélagsins. Eins
á að kanna afstöðu fyrirtækisins
Reykjagarðs vegna málsins.
Forsaga málsins er sú að 7. september í fyrra flæddi úrgangur
úr kjúklingasláturhúsi Reykjagarðs við Hellu niður Ytri-Rangá
vegna mistaka. Á þeim tíma var á
annan tug útlendinga við veiðar í
ánni sem urðu vitni að því þegar
úrgangurinn; kjúklingafita, innyfli
og salernispappír, komu fljótandi í

RANGÁRFLÚÐIR Ímynd veiðisvæðis lætur mjög á sjá við mengunarslys. Ytri-Rangá er

ein eftirsóttasta stangveiðiá landsins meðal útlendinga.

gegnum veiðistaði þeirra. Áin var
óveiðandi fyrst á eftir og langt
fram á haust var fitubrák við bakka
hennar. Ekki var um einsdæmi að
ræða, að sögn starfsmanna Laxár á þeim tíma, en sveitarfélagið
setti í kjölfarið upp hreinsistöð til
að fyrirbyggja að frekari óhöpp
myndu endurtaka sig.

MYND/LAX-Á

Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins þurftu forsvarsmenn Laxár að bjóða veiðimönnum veiðileyfi
í sumar í bætur. Málið snýst ekki
síst um að endurvinna ímynd YtriRangár sem veiðiár í hópi þeirra
viðskiptavina fyrirtækisins sem
hafa komið þar til veiða árum
saman.
- shá

KAUP SALA
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GENGIÐ 14.09.2012

Bandaríkjadalur

120,65

121,23

Sterlingspund

195,91

196,87

Evra

157,91

158,79

Dönsk króna

21,178

21,302

Norsk króna

21,268

21,394

Sænsk króna

18,4

18,508

Japanskt jen

1,5457

1,5547

SDR

186,8

187,92

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
218,0412
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Lögreglan á Selfossi leit á gögn um farsímanotkun sem síðasta hálmstráið:

Þrír menn í grárri bifreið:

Nauðgunarrannsókn sigld í strand

Ætluðu að lokka
barn inn í bíl

LÖGREGLUMÁL Rannsókn lögregl-

unnar á Selfossi á nauðgun á
Þjóðhátíð í Eyjum er svo gott sem
sigld í strand eftir að lögreglunni
var neitað um upplýsingar um farsímanotendur í Vestmannaeyjum.
Þetta segir Þorgrímur Óli Sigurðsson aðstoðaryfirlögregluþjónn.
„Það bremsaði okkur svolítið af
að fá ekki að vinna úr þessum upplýsingum,“ segir Þorgrímur Óli.
Lögreglan fór fram á að símafyrirtækin létu henni í té upplýsingar um alla sem talað hefðu í síma
í Vestmannaeyjum á tilteknu tíu
mínútna bili. Ástæðan var sú að

gerandanum. Hæstiréttur komst
hins vegar að þeirri niðurstöðu að
símafyrirtækjunum væri óheimilt
að afhenda upplýsingarnar.
„Þetta var kannski síðasta
hálmstráið, í þessari umferð
allavega. Það eina sem við stólum
á núna er að það berist einhverjar
upplýsingar. En þetta er eins og eldfjall – það er farið að kulna,“ segir
Þorgrímur Óli. Því lengra sem líði
frá verknaðinum þeim mun ólíklegra verði að málið leysist. Rannsókn á tveimur öðrum nauðgunarmálum sem komu upp á Þjóðhátíð
er vel á veg komin.
- sh

ÞJÓÐHÁTÍÐ Stúlkunni var nauðgað árla á

mánudagsmorgni.

MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

á myndskeiði frá Þjóðhátíð sást
maður tala í síma skömmu eftir
að ólögráða stúlku var nauðgað, og
honum svipaði til lýsingarinnar á

LÖGREGLUMÁL Þrír karlmenn

ætluðu að lokka níu ára gamalt
barn inn í bíl til sín í Grafarvogi
í gærdag. Barnið brást hárrétt
við og forðaði sér. Foreldrum
barna í Kelduskóla í ofanverðum
Grafarvogi var sendur tölvupóstur og þeir látnir vita af
atvikinu sem litið er alvarlegum
augum.
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var gert viðvart og leitaði grárrar bifreiðar sem mennirnir þrír eru taldir hafa verið í.
Málið er í rannsókn lögreglu. - bþh

Skotárás á fjölskyldu:

Eldri stúlkan
flutt heim
ENGLAND Zainab al-Hilly, sjö ára

stúlka sem lifði af skotárás í
Frakklandi fyrir rúmri viku, fór
í fylgd breskra lögreglumanna
til Bretlands í gær.
Stúlkan var skotin í öxlina
og barin í höfuðið en foreldrar hennar og amma, sem voru
skotin í höfuðið í bíl fjölskyldunnar, biðu bana.
Fjögurra ára systir al-Hilly,
sem faldi sig undir pilsfaldi
móður sinnar og slapp ómeidd,
hafði áður verið flutt til Bretlands frá Frakklandi.
Franskur saksóknari, sem
stýrir rannsókn á árásinni, kom
til Englands, þar sem fjölskyldan var búsett, á fimmtudag.
Hann telur að skýringa drápanna sé að leita þar.
-ibs

Skilinn eftir á lestarspori:

Rændur og
varð undir lest

TRÖNUHRAUN Lögregla var að störfum í iðnaðarhúsnæðinu klukkustundum saman

EFSTASUND Lögreglan girti heimili mannsins af með borða og setti upp tjald til að

í gær.

geta athafnað sig við bílskúrinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Feikilegt magn af efnum í
amfetamínverksmiðjunni
Einn í gæsluvarðhald grunaður um amfetamínframleiðslu í bílskúr við heimili sitt. Ílát og tól líka borin út
úr iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði. Mikið fannst af vökva og búist við að efnagreiningin taki langan tíma.

SVÍÞJÓÐ Sá sem rændi ölvaðan
mann sem fallið hafði niður
á brautarteina í neðanjarðarlestarstöð í Stokkhólmi fyrir
viku og skildi hann eftir hefur
áður rænt ölvaða menn, að sögn
sænsku lögreglunnar.
Atvikið sást á eftirlitsmyndavél og hefur lögreglan fundið annað tilvik þar sem sami
maður rændi ölvaðan mann. Á
fréttavef Svenska Dagbladet
kemur fram að fjöldi vísbendinga hafi borist í kjölfar sjónvarpsþáttar um málið. Í gær
hafði enginn verið handtekinn.
Taka varð af helming vinstri
fótleggs þess sem féll og varð
undir lest. Hann hlaut einnig
slæm meiðsl á hægri fæti.
-ibs

í svo mörgum ílátum – að búist er við að það
muni taka vísindamenn Háskóla Íslands
langan tíma að greina um hvaða efni er að
ræða.
Í gærmorgun voru fulltrúar sérsveitarinnar sendir að iðnaðarhúsnæði í Trönuhrauni í
Hafnarfirði í tengslum við málið. Í húsinu er
55 fermetra geymsla í eigu hins handtekna,
auk þess sem fyrirtæki í hans eigu er skráð
þar til húsa. Lögreglumenn voru að störfum
þar þangað til um miðjan dag og báru út með
sér eitt og annað sem ekki er vitað hvort og
þá hvernig tengist fíkniefnaverksmiðjunni.
Nágrönnum mannsins sem Fréttablaðið
ræddi við er mjög brugðið vegna málsins,
þótt þá hafi suma rennt í grun að ekki væri
allt með felldu hjá hinum handtekna.
Fleiri höfðu ekki verið handteknir í gær en
samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni er
málið mjög umfangsmikið.

LÖGREGLUMÁL Gríðarmikið magn af efnum og

efnablöndum – einkum í vökvaformi – fannst
í bílskúr við Efstasund í Langholtshverfi í
Reykjavík í fyrradag, þegar lögregla réðst
þar til inngöngu á sjötta tímanum.
Einn maður var handtekinn vegna málsins og veitti enga mótspyrnu. Sá er 46 ára
kælitæknir sem bjó þar með konu sinni og
tveggja ára barni. Fjórtán ára sonur konunnar dvaldi þar einnig reglulega. Maðurinn var
úrskurðaður í gæsluvarðhald til 21. september vegna málsins í gær.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
leikur ekki minnsti vafi á því að aðstaðan í bílskúrnum var ætluð til að framleiða
hörð fíkniefni, líklega amfetamín. Innandyra fundust tól og tæki til slíkrar iðju, auk
feikilegs magns af efnum og efnablöndum
til framleiðslunnar, eins og heimildarmaður
Fréttablaðsins orðaði það.
Ekki er vitað hversu lengi aðstaðan hefur

AÐEINS Í DAG!
35

%

ÚTILJÓS

lýsir niður

VERÐ ÁÐUR 8.990,- NÚ 5.900,-

Opið í dag, laugardag kl. 11-16.

Í VARÐHALD Maðurinn var leiddur fyrir dómara í
Héraðsdómi Reykjavíkur síðdegis í gær og úrskurðaður
í gæsluvarðhald til 21. september.
MYND/STÖÐ 2

verið brúkuð en þó eru vísbendingar um að
framleiðslan hafi staðið um nokkra hríð.
Magnið af efnum var slíkt – og þau geymd

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Snjólaug
Ólafsdóttir

5

veðurfréttamaður

6

3
4

LÍTIL SÓL en ætti
að sjást til hennar
S- til á landinu.
Rigning eða slydda
næstu daga N- og
A-til. Birtir S-lands
síðdegis í dag.
Strekkingsvindur
með NA-stöndinni á morgun og
mánudag. Hiti yﬁrleitt 2-11 stig um
miðjan dag.

7

4
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Á MORGUN
víða 6-15 m/s,
hvassast NA- og SV-til.
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kíktu inn á www.pfaff.is
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MÁNUDAGUR
8-17 m/s N- og
A-til, hægari V-til
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18°

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

Óvæntur sigur Frjálslynda flokksins í hollensku þingkosningunum:

ESB-flokkar í stjórnarmyndunarviðræður
HOLLAND, AP Frjálslyndi flokkurinn

Fylgdist þú með eldhúsdagsumræðum á Alþingi?
JÁ

22,9%
77,1%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú keypt þér rafbók?
Segðu þína skoðun á Vísir.is.

og Verkamannaflokkurinn munu á
næstu dögum hefja stjórnarmyndunarviðræður eftir góða útkomu í
þingkosningunum í Hollandi í vikunni.
Flokkarnir hlutu samtals 79
þingsæti af 150, en þó gæti farið
svo að þeir tækju þriðja flokkinn
inn í viðræðurnar til að styrkja
meirihlutann, en flokkarnir tveir
eru ekki með meirihluta í öldungadeild þingsins.
Úrslit þingkosninganna þykja
vera sigur fyrir ESB-sinna þar í

landi þar sem flokkarnir tveir sem
bættu við sig mestu fylgi höfðu
lýst sig fylgjandi björgunaraðgerðum fyrir evrusvæðið.
Árangur frjálslyndra vakti sérstaka athygli, en þeir bæta við sig
tíu þingsætum frá síðustu kosningum þrátt fyrir að hafa síðustu
misseri farið fyrir ríkisstjórn sem
hefur þurft að grípa til óvinsælla
aðhaldsaðgerða.
Þá tapaði Frelsisflokkur hins
umdeilda Geert Wilders níu
sætum og verður nú með 15 sæti.
Wilders hafði talað fyrir því að

Holland segði sig úr myntbandalaginu, en það virðist ekki hafa átt
hljómgrunn meðal kjósenda.
„Þeir fagna þessu í Brussel,“
sagði Wilders þegar ljóst var í
hvað stefndi.
Þó viðræður stóru flokkanna
hafi verið boðaðar eiga þeir talsvert óuppgert þar sem Verkamannaflokkurinn er hallur undir
að ýta undir hagvöxt með opinberum verkefnum á meðan frjálslyndir vilja halda áfram aðhaldsstefnu sinni, sem hafi gengið
ágætlega hingað til.
- þj

SIGURREIFUR Mark Rutte forsætisráðherra og Frjálslyndi flokkurinn unnu
óvæntan sigur í þingkosningunum í
Hollandi. Hann mun að öllum líkindum
reyna að mynda stjórn með Verkamannaflokknum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Á DEKKI Hópurinn samþykkti að fella út 60/40 regluna og 3% klípuna svokölluðu, en það eru veigamikil atriði í málinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Ósammála um vægi
trúnaðarmannahóps
Fulltrúar stjórnarandstöðu segja ríkisstjórn bundna af niðurstöðum trúnaðarmannahóps um endurskoðun frumvarps um stjórn fiskveiða. Stjórnarliðar
undrast þá afstöðu eða hafna því að vinnan hafi vægi við frumvarpsgerðina.
SJÁVARÚTVEGUR Fulltrúar stjórnar-

Skíðaferðirnar

okkar 2013 eru komnar í sölu!
Nánari upplýsingar á www.baendaferdir.is
A L L I R G E TA B Ó K A Ð S I G Í B Æ N D A F E R Ð I R

www.baendaferdir.is

s: 570 2790
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Spennandi ferðir í beinu ﬂugi til München á útvalda staði í Austurríki

andstöðunnar í trúnaðarmannahópi fulltrúa stjórnmálaflokkanna
um stjórn fiskveiða eru sammála
um að formenn stjórnarflokkanna
hafi skuldbundið sig til að leggja
fram breytt frumvarp með þeim
breytingum sem hópurinn yrði
ásáttur um.
Stjórnarþingmenn sjá málið
í öðru ljósi. Landssamband
íslenskra útgerðarmanna telur
plaggið ekki skipta nokkru máli
og heildarendurskoðun á öllu málinu þurfi að eiga sér stað. Það eigi
bæði við um nýsett lög um veiðigjöld og frumvarpið sem nú er til
umfjöllunar og verður lagt fyrir
þingið á næstu vikum.
Einar K. Guðfinnsson, fulltrúi
Sjálfstæðisflokksins í hópnum,
segir fyrirliggjandi yfirlýsingu
formanna stjórnarflokkanna,
Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms J. Sigfússonar, um að þau
atriði sem hópurinn næði sam-

komulagi um yrðu lögð til grundvallar vinnu ríkisstjórnarinnar
við frumvarp um stjórn fiskveiða.
„Við náðum saman um mörg stór
veigamikil atriði sem þar með
hlýtur að sjá stað í frumvarpinu
sem lagt verður fram á haustþingi.
Um önnur atriði, sem við náðum
ekki saman um, hefur ríkisstjórnin óbundnar hendur. Yfirlýsing
stjórnarforystunnar frá því í vor
var eins skýr og hún gat verið.“
Einar telur ljóst að hópurinn
hefði aldrei sest niður ef þetta
atriði hefði ekki legið fyrir; að
vinnan hefði vigt.
Sigurður Ingi Jóhannsson,
fulltrúi Framsóknar í hópnum,
segist hafa nákvæmlega sama
skilning og Einar á meðferð niðurstaðna trúnaðarmannahópsins.
„Við munum túlka það sem fullkomin svik ef þetta stendur ekki.
Ég trúi því ekki að oddvitar ætli
ekki að standa við það sem þeir
skrifuðu upp á.“

Björn Valur Gíslason, þingmaður Vinstri grænna, sagði í viðtali
við Smuguna í gær að engin skuldbinding fælist í niðurstöðum hópsins. Ráðherra væri frjálst að fara
með tillögurnar eins og honum
þætti rétt.
Ólína Þorvarðardóttir, þingmaður Samfylkingar, lagði fram
bókun á fundi atvinnuveganefndar þar sem tildrög hópsins, vinnuaðferðir og efnisatriði voru gagnrýnd. Í bókun Ólínu segir að
fjórmenningarnir hafi ekki hlotið
umboð atvinnuveganefndar eða
þingflokka stjórnarflokkanna til
sinna starfa. „Hópurinn er sjálfskipaður hluti nefndarmanna í
atvinnuveganefnd sem fengið
hefur samþykki forystumanna
ríkisstjórnarinnar til þess að leita
niðurstöðu sín á milli um fiskveiðistjórnunarfrumvarp atvinnuvegaráðherra sem sátt geti náðst
um,“ bókaði Ólína.
svavar@frettabladid.is

„Það verður að taka
málið allt upp aftur“

„Aldrei grunnur
að neins konar sátt“

„Það þarf að endurskoða þetta allt saman. Frumvarpið
og lögin um veiðigjöld verða ekkert slitin í sundur.
Það er verið að leggja ofurskatt á útgerðina sem er
í sumum tilfellum meiri en allur hagnaður einstakra
fyrirtækja,“ segir Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ, spurður hvaða þýðingu niðurstöður trúnaðarmannahóps stjórnmálaflokkana hafi. „Það er auðvitað
fjölmargt annað sem þarf að gæta að til viðbótar við þau atriði sem hópurinn fjallar
um. Við leggjum áherslu á að allt málið
verði skoðað frá grunni. Það verður að
taka upp lögin um veiðigjöldin á sama
tíma og endurskoðun laga um stjórn
fiskveiða fer fram. Við eigum að vinna að
samráði atvinnugreinarinnar og stjórnmálaflokkanna með það að leiðarljósi að
bæta hag greinarinnar og það sem við
höfum út úr því sem þjóð að nýta
auðlindina,“ segir Friðrik.

„Mér sýnist augljóst að þau atriði
sem fjórmenningarnir hafa komið
sér saman um í greinargerð
sinni geti aldrei orðið grunnur
að neins konar „sátt“ um þetta
mál, að minnsta kosti ekki innan
stjórnarflokkanna,“ skrifar Ólína
Þorvarðardóttir við fyrirspurn
Fréttablaðsins. „Ég trúi því seint að
Samfylkingin muni víkja frá jafnræðis- og atvinnufrelsiskröfunni
sem stefna okkar í sjávarútvegsmálum byggir á og stjórnarsáttmálinn staðfestir. Krafan
um vaxandi og öflugan, opinn leigumarkað með aflaheimildir er í mínum huga ófrávíkjanleg. Ég mun heldur
aldrei sætta mig við að komið verði á sams konar
gjafakvótakerfi í uppsjávar- og úthafsveiðum og því
sem nú er við lýði í botnfiskveiðum, eins og mér sýnast
tillögur hópsins gera ráð fyrir,“ segir Ólína.
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VEISTU SVARIÐ?

Framsóknarmenn kynntu nýja tillögu á fundi:

Vilja grynnka á skuldum
EFNAHAGSMÁL Framsóknarflokkur-

1. Hverjir vilja bílaklukkur í stað
gjaldmæla í Reykjavík?

2. Hver hlaut Sjónlistaverðlaunin
2012?

3. Hvaða leikari úr sjónvarpsseríunni The Wire kynnti ráðstefnudagskrá ásamt Jóni Gnarr?
SVÖRIN

inn vill að skattkerfið verði nýtt
til að grynnka á skuldum heimilanna. Þetta kemur fram í nýrri
tillögu flokksins sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður flokksins, kynnti á fundi á
fimmtudag.
Samkvæmt tillögunni munu
afborganir fasteignalána vera
frádráttarbærar frá tekjuskatti.
Skattaafslátturinn yrði lagður
beint inn á höfuðstól viðkomandi
fasteignaláns og fasteignalánin
færð niður í 100 prósent af fasteignamati. Með þessu yrði fólk

hvatt til að greiða niður fasteignalán sín. Tillaga framsóknarmanna
verður lögð fram sem þingsályktunartillaga á Alþingi og verður
kynnt nánar þegar þar að kemur.
Sigmundur Davíð kynnti grunnatriðin fyrir gestum á fundi á
Grand hóteli og var verðtryggingin ofarlega í huga fundargesta.
Sigmundur ræddi einnig um tillögur flokksins um fjögurra prósenta þak á verðtryggingu, en sú
tillaga var lögð fram á síðasta
þingi. Hann ræddi einnig um tilkomu nefndar um afnám verðtryggingarinnar.
- þeb

Þar kom meðal annars fram að íslensk sérþekking í geiranum væri í útrás.

Gætu skapað
5.000 ný störf
Fyrirliggjandi virkjanakostir myndu hafa „gríðarleg
áhrif á íslenskt efnahagslíf“ samkvæmt skýrslu
Íslandsbanka. Kosta yfir 300 milljarða króna. Orkuframleiðsla myndi aukast um 42 prósent.

1. Samtök kaupmanna og fasteignaeigenda við Laugaveg og Miðborgin okkar.
2. Ragnar Kjartansson. 3. Clarke Peters.

DAGUR
ÍSLENSKRAR
NÁTTÚRU

ORKUMÁL Ef ráðist yrði í allar fyr-

irliggjandi virkjanaframkvæmdir
á Íslandi myndi orkuframleiðsla
Íslendinga aukast um rúm 42 prósent. Yrðu þær allar að veruleika
gætu skapast um fjögur til fimm
þúsund bein störf. Fjárfestingaþörf
vegna þessara verkefna er yfir 300
milljarðar króna fyrir utan nauðsynlegar breytingar á orkuflutningskerfinu. Þetta kemur fram í
skýrslu Íslandsbanka um orkumarkaðinn sem kynnt var í gærmorgun.
Í skýrslunni kemur fram að
Ísland sé í þrettánda sæti á meðal
Evrópuþjóða þegar kemur að raforkuframleiðslu úr endurnýjanlegum auðlindum. Ísland er hins
vegar með langmestu endurnýjanlegu raforkuframleiðsluna í heiminum miðað við höfðatölu.
Alls eru fjórtán virkjanaframkvæmdir í bið eða til skoðunar hjá
Landsvirkjun, Orkuveitu Reykjavíkur (OR) og HS Orku. Bygging
einnar þeirra, Búðarhálsvirkjunar, hófst haustið 2010 og á að ljúka
í lok næsta árs. Orkan úr henni
mun fara til álversins í Straumsvík. Áætlanir gera ráð fyrir að
framkvæmdir við byggingu hinna
þrettán hefjist á árunum 2012
til 2015. Sex þeirra eru enn ekki
komnar með tilgreind orkukaup en
sjö eiga að sjá álverinu í Helguvík
fyrir orku, náist samkomulag við
eiganda þess, Norðurál, um verð.
Samanlagt uppsett afl þessara
fjórtán virkjanakosta er 995 megavött. Því er um að ræða aukningu
upp á rúm 42 prósent frá því sem

Kæru landsmenn!
Til hamingju með
Dag íslenskrar náttúru
sunnudaginn 16. september.
Í aldanna rás hefur íslensk náttúra
gefið kraft og veitt innblástur um
leið og hún hefur gert okkur kleift að
lifa af í harðbýlu landi.
Í náttúru landsins er falinn fjársjóður
sem mikilvægt er að varðveita fyrir
komandi kynslóðir.
Njótum gjafa náttúrunnar og fögnum
Degi íslenskrar náttúru
sunnudaginn 16. september.

POKAHORNIÐ

ORKA Skýrsla Íslandsbanka um orkumarkaðinn var kynnt á Nauthóli í gærmorgun.

Upplýsingar um dagskrá er að finna á
www.umhverfisraduneyti.is.

nú er framleitt af orku hérlendis.
Í skýrslunni segir að „flestar
þessar virkjanir eru á útboðshönnunarstigi, þ.e. allri verkhönnun er
lokið og hægt er að ráðast í verkefnin með stuttum fyrirvara svo
fremi sem kaupandi að orkunni er
til staðar […] Ef allar ofangreindar
fyrirhugaðar virkjanir fara í framkvæmd gætu skapast um 4.0005.000 bein störf hér á landi“.
Íslandsbanki áætlar gróflega
að fjárfestingaþörfin til að hrinda
þessum verkefnum í gagnið sé yfir
300 milljarðar króna. Til viðbótar
þyrfti Landsnet að fjárfesta fyrir
um 75 milljarða króna fram til ársins 2020 vegna nýrra virkjana og
þróunar á flutningakerfi fyrir raforku. „Fari framkvæmdir af stað
munu þær hafa gríðarleg áhrif á
íslenskt efnahagslíf.“ Íslandsbanki
telur vel mögulegt að fjármagna
verkefnin, til dæmis með verkefnafjármögnun sem felur í sér stofnun
félags í kringum ákveðið verkefni.
Í skýrslunni segir að helstu
hindranir sem orkufyrirtækin standi frammi fyrir í dag séu
óvissa á alþjóðlegum markaði sem
dregur úr eftirspurn eftir íslenskri
orku, mikil skuldsetning orkufyrirtækjanna og breyttar áherslur
í rekstri sem valda því að framkvæmdir eru settar í bið og óvissa
skapast um fjármögnun þeirra. Þá
sé það vandamál að rammaáætlun
liggi enn ekki fyrir og ljóst sé að
pólitísk áhætta vegna breytinga á
reglum eftir að „leikur er hafinn“
hafi fælandi áhrif á erlenda fjárfesta.
thordur@frettabladid.is

Umfangsmikill hliðargeiri í útrás

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

STÖÐUGT NÝJAR FRÉTTIR

SJÓNVARP

- oft á dag

Skýrslan fjallar einnig um þann stóra geira sem þrífst á að þjónusta
orkugeirann. Alls starfa rúmlega 1.260 manns hjá átta verkfræði- og
þjónustufyrirtækjum innan hans. Fyrirtækin eru EFLA, ÍSOR, Jarðboranir,
Mannvit, Orkustofnun, Reykjavík Geothermal, Verkís og VSÓ. Starfsmönnum
þessara fyrirtækja hefur fækkað um 100 frá árinu 2008 en fjöldi þeirra sem
starfa við orkutengd verkefni hefur þó aukist á sama tíma. Sú aukning er
að nánast öllu leyti vegna aukinna umsvifa þeirra erlendis þar sem sjö af
þessum átta fyrirtækjum eru með starfsemi.
Hlutfall erlendrar veltu verkfræðifyrirtækjanna af heildarveltu þeirra er misjafnt en nær öll erlend verkefni þeirra eru orkutengd verkefni.
Í skýrslunni segir að fjárhagsstaða íslensku orkufyrirtækjanna og ákvörðun
þeirra um að fresta stærri verkefnum hafi keðjuverkandi áhrif á verkfræðiog þjónustufyrirtækin.
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AFMÆLISTILBOÐ!
RÚMFATALAGERINN ER 25 ÁRA
TILBOÐIN GILDA TIL 19.09.2012

A
DÝN
YFIR ALIN
INNIF

SPARIÐ

SPARIÐ

20.000

SWEET DREAMS AMERÍSK DÝN
Ý A
Vönduð og góð dýna með sterrkri
hliðarstyrkingu. Í efra lagi er áfföst
10 sm. þykk yfirdýna úr hágæða
svampi. Í neðra lagi eru u.þ.b
b.
140 BONNELL gormar pr. m2.
Fætur og botn fylgja með.

40.000

120 X 200 SM.

120 X 200 SM. FULLT VERÐ: 59.950

39.950

ST
ÁFÖ NA
DÝ
YFIR

153 X 203 SM.

US B12 JUBILÆUM DÝNA
Miðlungsstíf dýna með 250 pokagormum pr. m2. Innifalið í verði er 4 sm. þykk og góð
yfirdýna. Slitsterkt áklæði úr polyester/polypropylene.
Grindin er úr sterkri, ofnþurrkaðri furu.
Verð án fóta. Fætur 7.995
Fæst einnig í stærð: 90 x 200
49.950 nú 29.950

153 X 203 SM. FULLT VERÐ: 119.950

79.950

25

SPARIÐ

30.000

ÁRA

TUNGUSVEFNSÓFI

23%
AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 12.950

9.950

FULLT VERÐ: 129.950

99.950

90 X 200 SM.

BROOKLYN TUNGUSVEFNSÓFI
Glæsilegur tungusófi sem auðvelt er að breyta
í svefnsófa með rúmfatageymslu. Sessur úr
g
góðum
kaldsvampi. Teflonmeðhöndlað áklæði
úr 100% polyester sem er auðvelt að þrífa.
Stærð: B227 x H86 x D90/187 sm.
Í svefnstöðu: B140 x L200 sm. Litur: Grár.

FULLT VERÐ: 29.950

16.950

ERIK SKENKUR
Fallegur skenkur með 12
skúffum. Fæst í hvítu, lútuðu og
antíkbrúnu. Stærð: 134 x 80 x 39 sm.

120 x 200 sm.
140 x 200 sm.
160 x 200 sm.
180 x 200 sm.

16.950
16.9
19
9.9
950
24
4.950
5
50
26
6.950
50
0

GOLD T30
YFIRDÝNA
Virkilega vönduð
yfirdýna úr MEMORY
FOAM svampi með
þrýstijafnandi
eiginleika. Lagar sig
vel að líkamanum og
veitir góðan stuðning.
Endingargott áklæði
sem hægt er að taka
af og þvo við 60°C.
Dýnan er 5 sm.
þykk.

33%
AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 8.995

5.995

43%
AFSLÁTTUR

www.rumfatalagerinn.is

MINA STÓLL
Fallegur borðstofustóll
með PU áklæði og
ljósum fótum. Fæst í
eftirfarandi litum: Brúnu,
svörtu, rauðu og hvítu.
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Fréttaskýring: Réttarhöld í Icesave-málinu

Niðurstaða undir áramót
Icesave-mál Eftirlitsstofnunar EFTA gegn Íslandi
verður flutt fyrir EFTAdómstólnum á morgun. Átta
manna málflutningsteymi
Íslands hélt til Lúxemborgar
um helgina. Ekki er búist við
dómi fyrr en undir lok árs.
Átta manna teymi íslenskra lögspekinga heldur á morgun til Lúxemborgar, þar sem á þriðjudag fer
fram málflutningur í Icesave-málinu gegn Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum.
Gert er ráð fyrir að málflutningurinn taki fjóra til fimm tíma – þótt
sumum þyki sú áætlun heldur bjartsýn – en að málflutningi loknum er
dómurinn hins vegar ekki bundinn
neinum tímatakmörkunum og því
er ekki gert ráð fyrir að niðurstöðu
sé að vænta fyrr en undir áramót.
Búist er við að málið veki mikla
athygli og eftirtekt, og vegna þess
var ákveðið að málflutningurinn færi ekki fram í húsakynnum
EFTA-dómstólsins, heldur í rýmri
sal sem var tiltækur hjá viðskiptaráði Lúxemborgar.

Gullsmiðurinn í Mjódd, 109 Reykjavík
G.Þ. skartgripir & úr R5Bankastræti 12, 101 Reykjavík
Úr & Gull R5Firði, 220 Hafnarf irði
Georg V. Hannah úrsmiður R5Hafnargötu 49, 230 Keflavík
Halldór Ólafsson úrsmiður R5Glerártorgi, 600 Akureyri

Um hvað er deilt?
Í málinu krefst Eftirlitsstofnun
EFTA (ESA) viðurkenningar á því
að Ísland hafi brotið gegn EESsamningnum með því að tryggja
ekki að þeir sem áttu fé á Icesavereikningum Landsbankans í Bretlandi og Hollandi gætu gengið að
20.000 króna lágmarkstryggingu
sinni eftir hrun bankans.
Krafan er annars vegar reist

SALURINN Málið gegn Íslandi verður ekki flutt í húsakynnum EFTA-dómstólsins í

Lúxemborg, heldur hér, í þessum sal Viðskiptaráðs Lúxemborgar.

á því sjónarmiði að aðildarríkjum EES-samningsins beri, samkvæmt tilskipun þar um, skylda
til að vera með innistæðutryggingarkerfi sem virkar þegar á reynir
– og ræður þar með við að dekka
lágmarksinnistæður á öllum reikningum sem undir kerfið heyra.
Einnig kemur til skoðunar sjónarmið um mismunum innistæðueigenda eftir ríkisfangi – enda hafi
þeir sem áttu peninga í íslenskum
bönkum fengið allt greitt en þeir í
Bretlandi og Hollandi ekkert.

Hvað ef við töpum?
Rétt er að árétta að dómurinn mun
enga afstöðu taka til fjárhagslegra
krafna, heldur einungis hvort um
brot er að ræða. Tapi Ísland málinu
mun það þannig ekki leiða til beinnar greiðsluskyldu fyrir íslenska
ríkið, en hins vegar er hugsanlegt
að þeir sem telja sig hafa orðið
fyrir tjóni höfði í kjölfarið skaðabótamál á hendur íslenska ríkinu.
Ef Ísland vinnur málið er því
lokið. Ef Ísland tapar því verður því
hins vegar sennilega beint til ríkisins að grípa til aðgerða til að koma
í veg fyrir að nokkuð af þessu tagi
endurtaki sig.
Hverjir eru aðilar málsins?
ESA er stefnandinn í málinu en
auk þess hefur Evrópusambandið
(ESB) stefnt sér til svokallaðrar

MYND/EFTA-DÓMSTÓLLINN

meðalgöngu og tekið undir kröfur
og röksemdir ESA.
Þar sem ESB er orðið aðili að
málinu gefst öllum aðildarríkjum
EFTA og jafnframt ESB tækifæri
til að koma sjónarmiðum sínum á
framfæri fyrir dómnum.
Fjögur ríki hafa nýtt sér þennan
möguleika: Noregur og Liechtenstein, hin ríkin sem aðild eiga að
EES-samningnum, hafa tekið undir
með Íslandi og mótmælt því að ríkisábyrgð sé á innistæðutryggingakerfinu, en Bretland og Holland
lýsa yfir stuðningi við kröfur ESA.
Fulltrúar allra fjögurra ríkjanna
hafa boðað komu sína í réttarhöldin
á þriðjudag og munu þar fá stuttan tíma til að lýsa sjónarmiðum
sínum.
Athygli vekur hins vegar að ekkert ríkjanna fjögurra hefur í greinargerðum sínum vegna málsins
tæpt nokkuð á mismununarþættinum – á honum virðast þau ekki
hafa skoðun, eða þora ekki að viðra
hana, hvorki Norðmenn og Liechtensteinar, né Bretar og Hollendingar.

Stígur
Helgason
stigur@frettabladid.is

Norski dómarinn vék vegna vanhæfis
Fulltrúi Noregs í EFTA-dómstólnum, Per Christiansen, lýsti sig vanhæfan til
að dæma í málinu og vék sæti. Ástæða var ekki gefin upp formlega en talið
er næsta víst að vanhæfið helgist af grein sem hann skrifaði á sínum tíma í
norska blaðið Aftenposten og fjallaði um Icesave-málið. Sæti Christansens
tekur varamaður hans, Ola Melstad, sem er prófessor við Evrópuréttardeild
Óslóarháskóla.
Páll Hreinsson, fulltrúi Íslands í dómnum, víkur hins vegar ekki sæti, jafnvel þótt hann hafi verið formaður Rannsóknarnefndar Alþingis, en í skýrslu
hennar er ítarlega fjallað um Icesave-málið og Tryggingasjóð innstæðueigenda. Í skýrslunni er þó ekki tekin afstaða til álitaefnisins sem liggur
fyrir EFTA-dómstólnum, og þar sem dómararnir þurfa oftsinnis að dæma í
málum heimalanda sinna víkur hann ekki sæti.
Þriðji dómarinn, og forseti dómsins, er Carl Baudenbacher, Svisslendingur
sem dæmir fyrir hönd Liechtenstein.
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Þrjár flóttafjölskyldur koma til Íslands
um næstu mánaðamót:

Gagnkvæmur
ávinningur

H

ópur flóttafólks er nú væntanlegur til Íslands en fjögur
ár eru síðan síðast kom skipulagður hópur flóttafólks til
landsins. Þá komu hingað átta palestínskar konur ásamt
börnum sínum og settust að á Akranesi.
Eins og þá er hópurinn skipaður mæðrum með börn
sín. Þær eru þrjár að þessu sinni og koma frá Írak eins og palestínsku
konurnar árið 2008. Konurnar sem koma nú eru af afgönskum uppruna. Þær hafa aldrei komið til Afganistan en þær hafa þó hvorki
íranskan ríkisborgararétt né vegabréf frekar en aðrir afganskir
flóttamenn þar í landi en talið er að um milljón afganskra flóttamanna sé í Íran.
Fjölskyldurnar þrjár munu setjSKOÐUN
ast að í Reykjavík og þeim er afar
mikilvægt að eignast sem fyrst
Steinnunn
stuðningsnet sem bætir að einStefánsdóttir
hverju leyti upp fjarveru stórfjölsteinunn@frettabladid.is
skyldu og vina – þeirra sem alla
jafna mynda stuðningsnet utan um
fjölskyldur.
Hlutverk þessara stuðningsaðila
eða stuðningsfjölskyldna er vítt. Þeim er ætlað að mynda vinatengsl
við nýkomnu fjölskyldurnar og vera þeim tengiliður inn í samfélagið,
auk þess sem margháttar liðsinni sem blasir við að veita þarf fólki
sem komið er til lands sem það þekkir ekki neitt kemur í hlut stuðningsfjölskyldunnar.
Að gerast stuðningsfjölskylda við fólk frá fjarlægu landi er tækifæri til þess að kynnast fjarlægri menningu með beinum hætti um
leið og maður lætur gott af sér leiða. Ingibjörg Óskarsdóttir sem
gerðist stuðningsaðili einnar af palestínsku konunum sem komu fyrir
fjórum árum segir einmitt í viðtali hér í blaðinu í dag að sér hafi
fundist „spennandi að kynnast fólki sem hefur alist upp við annað
en við og hefur kannski aðrar skoðanir.“ Hún viðurkennir fúslega að
hlutverkið hafi ekki verið auðvelt í byrjun meðan þær áttu til dæmis
litla möguleika á að skilja hvor aðra öðruvísi en að tala í gegnum túlk.
Stuðningurinn þróaðist hins vegar út í vináttu eftir að honum lauk
formlega ári eftir að flóttakonurnar komu til landsins, vináttu sem
stendur enn og er báðum mikilvæg.
Rauði krossinn hefur sem fyrr veg og vanda að því að afla stuðningsfjölskyldna við fjölskyldurnar sem eru á leiðinni og undirbúa
stuðningsfjölskyldurnar undir hlutverk sitt. Leitað er að áhugasömum fjölskyldum sem langar að leggja flóttafjölskyldunum lið
meðan þær stíga sín fyrstu skref í íslensku samfélagi en hver flóttafjölskylda þarf að eiga nokkrar stuðningsfjölskyldur. Þannig gefst
nokkrum fjölskyldum á höfuðborgarsvæðinu tækifæri til að taka þátt
í lífi þeirra kvenna og barna sem væntanleg eru, láta gott af sér leiða
og kynnast um leið framandi menningu.
Það er mikilsvert framlag að taka á móti fjölskyldum sem ekki
eru bara án heimilis heldur einnig án heimalands. Reynslan sýnir að
eftir því sem flóttafólki sem hingað kemur gengur betur að aðlagast
samfélaginu og læra tungumálið þeim mun líklegra er að það festi
hér rætur og nái að byggja upp tilveru í nýju heimalandi. Gott stuðningsnet í kringum nýkomnar fjölskyldur getur því skipt þær sköpum.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Málefnalínurnar skýrast

S

tefnuræða forsætisráðherra í vikunni og umræður um hana skýrðu býsna
vel málefnalínurnar í
pólitíkinni. Hitt verður að draga
í efa að umræðan hafi skilið eftir
hjá mörgum skýra framtíðarmynd um endurreisnina og stöðu
Íslands í samfélagi þjóðanna.
Það var engin útideyfa í þeim
boðskap forsætisráðherra að
mestu máli skipti að samþykkja
óbreyttar tillögur stjórnlagaráðs
að nýrri stjórnarskrá. Ofurþunginn á þetta mál sagði á hinn bóginn æði margt um skilningsleysi
á þeim efnahagslegu viðfangsefnum sem við blasa.
Framtíðarhagsmunir þjóðarinnar kalla á nýja stefnumörk-

un í peningamálunum. Þar
hefur stjórnarflokkana greint
á . For s æt i s ráðherra gekk
mjög langt í
því að jafna
þann ágreining. Svo virðist
ÞORSTEINN
sem stefna VG
PÁLSSON
um að byggja á
krónunni og nýjum haftareglum
sé að verða ofan á þó að forsætisráðherra tæki fram í einni aukasetningu að skoða mætti hugsanlega aðild að Evrópusambandinu
og upptöku evru.
Þessi skilaboð og þögn forsætisráðherra um viðræðurnar við

Evrópusambandið voru mestu tíðindi stefnuumræðunnar. Hér er
skýr vísbending um breytta málefnastöðu á taflborði valdanna.
Augljóst er að formaður Samfylkingarinnar ætlar ekki að gefa VG
ástæðu til að nálgast Sjálfstæðisflokkinn vegna Evrópumálanna.
Leiðtogar Sjálfstæðisflokksins kröfðust tafarlausra slita á
aðildarviðræðunum þvert á samþykktir landsfundar flokksins
sem gerðar voru með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða. Þeir
telja klókara að höfða fremur til
flóttafylgis VG en frjálslyndari
vængsins í eigin flokki. Um leið
virkar þetta eins og vandræðalegt ákall til VG um björgun frá
einangrun.

Hugmyndafræðilegur ágreiningur

Í

haldsaðgerðirnar í efnahagsáætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins skiluðu framan af
verulegum árangri í ríkisfjármálum. Veikleiki ríkisstjórnarinnar kom síðan í ljós þegar sjóðurinn
sleppti tökunum: Annars vegar með
því að fresta markmiðinu um hallalaus fjárlög. Hins vegar í svokölluðum grískum lausnum sem halda
útgjöldum utan við ríkisbókhaldið.
Skarpasti hugmyndafræðilegi
ágreiningurinn í umræðunni kom

fram í rökfastri og málefnalegri
gagnrýni formanns Sjálfstæðisflokksins á ríkisfjármálastefnuna.
Það þarf ekki sérfræðinga til að
sjá hversu ábyrgðarlaust það er að
hefja útþenslu á ný áður en jöfnuði er náð. Á sama hátt er glórulaust að ráðstafa söluandvirði ríkiseigna í annað en niðurgreiðslu
skulda. Þessi hugmyndafræðilegi
ágreiningur var helsta merkið um
pólitíska ábyrgð sem fram kom í
umræðunum.

Formaður Framsóknarflokksins
markaði flokki sínum aftur á móti
stöðu til vinstri við ríkisstjórnina í ríkisfjármálum. Hann gagnrýndi hana bæði fyrir niðurskurð
og viljaleysi til að auka útgjöld í
stórum stíl. Sennilega þarf að fara
aftur til þess tíma að Jóhanna Sigurðardóttir var í stjórnarandstöðu
til að finna samanburð um jafn
óábyrg viðhorf til ríkisfjármála.
Rödd frjálslyndari arms Samfylkingarinnar heyrðist ekki.

Hvaða bil má brúa?

E

Skíðaferðirnar

okkar 2013 eru komnar í sölu!
Nánari upplýsingar á www.baendaferdir.is
A L L I R G E TA B Ó K A Ð S I G Í B Æ N D A F E R Ð I R

www.baendaferdir.is

s: 570 2790
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Spennandi ferðir í beinu ﬂugi til München á útvalda staði í Austurríki

ðlilega hljóta margir að
velta því fyrir sér hvaða
vísbendingar stefnuumræðan gefur um möguleika flokka til þess að byggja
málefnalegar brýr á milli sín.
Með öðrum orðum: Hvaða flokkar eiga auðveldast með að mynda
ríkisstjórn? Eftir kosningar mun
ný skipting þingsæta hafa áhrif á
svarið. Persónuleg tengsl og persónuleg óbeit ráða líka nokkru. En
sé einungis horft á málefnastöðuna
eins og hún birtist í stefnuumræðunni blasir þetta við:
Dýpsta hugmyndafræðilega
gjáin er á milli Sjálfstæðisflokks-

ins og Framsóknarflokksins í ríkisfjármálum. Ganga verður út frá
því að formennirnir hafi meint það
sem þeir sögðu um þessi efni. Það
þýðir að ekki er unnt að brúa það
bil eigi báðir að halda höfði.
Formaður VG birtist sem pólitískur leiðtogi stjórnarsamstarfsins. Hann lýsti einarðlega því viðhorfi að stjórnarflokkarnir ættu
að sameinast með Framsóknarflokknum um að halda Sjálfstæðisflokknum í stjórnarandstöðu.
Það gat hann gert vegna þeirrar
tilslökunar í Evrópumálum sem
fram kom hjá formanni Samfylkingarinnar. Sú málefnalega sveigja

ræðst alfarið af því að vinstri armurinn hefur nú bæði tögl og hagldir í flokknum.
Þetta þýðir að í Samfylkingunni
er verið að ýta þeim til hliðar sem
vilja að heildarefnahagsstefnan
ráðist af markmiðinu um upptöku evru. Í Sjálfstæðisflokknum
er svo verið að ýta þeim til hliðar sem vilja ljúka aðildarviðræðunum. Það er búið í Framsóknarflokknum. Spurningin er: Gæti
fólk úr þessum röðum náð saman
um heilsteyptari efnahagsstefnu
ef það fengi stórlega aukin áhrif
á framboðslistum flokka sinna og
á Alþingi? Eða er það borin von?
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VÖRUÚRVAL

NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.
Hyundai i20
Rúmgóður sparneytinn bíll

Hyundai i30
Nútímalegur bíll

Opnunar- og afmælistilboð
frá: 2.290.000 kr.

Opnunar- og afmælistilboð
frá: 2.890.000 kr.

Hyundai er flutt 䟚 Kaupt䟤n 1

OPNUNAR- OG AFMÆLI
NING

FRUMS䟍

Hyundai i40 Sedan
Nýja flaggskipið frá Hyundai

Opnunar- og afmælistilboð
frá: 4.790.000 kr.

Í)@9.ð
=,.((ð:;6ð
.ð(:26ð<5

䟅TAKMARKAÐUR AKSTUR

UPPLIFÐU N䟍JA T䟀MA MEÐ HYUNDAI

Opnunartími Hyundai Kauptúni 1
Öll þjónusta Hyundai er opin frá kl. 07.45 - 18.00 alla virka daga og 10.00 - 16.00 á laugardögum. Þetta á við um sýningarsalinn, viðgerðarþjónustuna,
varahlutaverslunina og söludeildir nýrra og notaðra Hyundai bíla. Í neyðartilfellum er hægt að nýta sér 24ra tíma neyðarþjónustu varahlutaverslunar.

Hyundai / BL ehf.

Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílasala Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070

Hyundai ix35
Ekta borgarjeppi

Hyundai Santa Fe
Öflugur jeppi

Hyundai i40 Station
Þægilegur fjölskyldubíll

Opnunar- og afmælistilboð
frá: 5.390.000 kr.

Opnunar- og afmælistilboð
frá: 5.490.000 kr.

Opnunar- og afmælistilboð
frá: 4.990.000 kr.

ISH䞵T䟀Ð ALLA HELGINA
OPIÐ LAUGARDAG 12-16 OG SUNNUDAG 13-16

Einst䟢k opnunar- og afmælistilboð!
Við opnum glæsilegt nýtt sölu- og þjónustuumboð Hyundai í Kauptúni 1
og bjóðum ykkur hjartanlega velkomin í heimsókn.
Í ár er 20 ár liðin síðan fyrstu Hyundai bílarnir komu til landsins og af því
tilefni bjóðum við fjölbreytt úrval nýrra Hyundai bíla
á veglegu opnunar- og afmælistilboði
Verið velkomin í heimsókn,
starfsfólk Hyundai

20
2
0 䞵RA AFMÆLISTILBOÐ
KAFFI OG MEÐLÆTI
REYNSLUAKSTUR 䞵 N䟍JUM HYUNDAI

www.hyundai.is

HYUNDAI Kaupt䟤ni 1
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Laun forstjóra Landspítala – og áhrifarík
stjórnun í heilbrigðisþjónustunni
Heilbrigðismál
Ófeigur Tryggvi
Þorgeirsson
sérfræðingur í almennum lyflækningum,
heimilis-lækningum og
heilbrigðis-stjórnun

V

iðbrögð við 450 þúsund króna
hækkun á mánaðarlaunum
forstjóra Landspítalans hafa verið
hörð og stór orð notuð til að lýsa
áliti einstaklinga, fag- og stéttarfélaga á þessum gerningi. Þessi
viðbrögð eru skiljanleg þegar horft
er til ástandsins í samfélaginu í
kjölfar hrunsins og þeirra sársaukafullu niðurskurðaraðgerða
sem grípa þurfti til á Landspítala.
Skoðum þetta aðeins nánar.
Rekstrarkostnaður Landspítala
var 35-38 milljarðar á ári fyrir
hrun. Á hverju ári voru fréttir
af framúrkeyrslu í rekstri spítalans, sem nam milljörðum króna.
Á tímabilinu 2004 til 2008 fóru
gjöld vegna reksturs Landspítalans úr 27 milljörðum króna á ári
í 39 milljarða króna. Rekstrarkostnaður spítalans jókst sem sé
um 12 milljarða króna á ári á tímabilinu. Á þessum útgjöldum hefur
orðið gífurleg breyting eftir hrun.
Reksturinn hefur verið skorinn
niður um fjórðung eða sem nemur
um 9 milljörðum króna á ári, gróft
reiknað. Á yfirstandandi ári verð-

ur áfram skorið niður í rekstri
spítalans og er áætlað að niðurskurður verði rúmar 600 milljónir
króna. Niðurskurður í starfsemi
Landspítala hefur verið sársaukafullur en nauðsynlegur og verður
sjálfsagt notaður til að mæta 40
milljarða króna framreiknuðum
halla á ríkissjóði þetta árið. Flestir eru þó sammála um að nú sé nóg
komið.
Þegar laun forstjórans eru skoðuð í þessu ljósi blasir við sú staðreynd að 450 þúsund króna aukning á mánaðarlaunum, eða samtals
5,4 milljónir á ári eru sem dropi í
hafið. Mín vegna má líta á þessa
launahækkun sem verðskuldaða
viðurkenningu á góðum árangri
hans við stjórnun spítalans á mjög
erfiðum tímum. Það eitt að ná
böndum utan um rekstur spítalans
er mikið afrek sem ber að viðurkenna og verðlauna.

Hugsað lengra
Mikilvægi áhrifaríkrar stjórnunar
í heilbrigðiskerfinu verður ekki að
fullu metið nema horft sé á hana
í samhengi við þróun heilbrigðismála á næstu árum og áratugum.
Heilbrigðiskerfi nútímans eru
dýr. Þau eru rándýr. Alþjóðbankinn áætlar að íslenskt heilbrigðiskerfi kosti tæplega 10% af þjóðarframleiðslu Íslendinga eða 150-160
milljarða króna á ári. Inni í þessum kostnaði eru allar greiðslur frá

Óslóar-samkomulagið er verra en ekkert!
Palestína
Sveinn Rúnar
Hauksson
formaður Félagsins
Ísland-Palestína

N

ú eru 19 ár liðin síðan samkomulag um Óslóar-yfirlýsinguna var undirritað á grasflötinni framan við Hvíta húsið
í Washington. Það voru Arafat,
forseti Palestínu, og Rabin, forsætisráðherra Ísraels, sem gerðu
það að viðstöddum Clinton Bandaríkjaforseta. Margir urðu til að
vara við því að þetta væri svikasátt en undirritaður var meðal
þeirra sem vildu trúa því að gagnkvæm viðurkenning aðilanna yrði
mikilvægt fyrsta skref að endanlegu friðarsamkomulagi sem
átti að undirrita innan fimm ára.
Reynslan hefur sýnt að efasemdarmennirnir höfðu rétt fyrir sér.
Kannski var það morðið á Rabin
sem innsiglaði örlög Óslóar-yfirlýsingarinnar.
Nýjar yfirlýsingar hinna ólíku
flokka í Palestínu hafa verið birtar og eru raddir þeirra býsna
samhljóma, einnig Fatah, þess
stjórnmálaafls sem var leiðandi
og er enn, jafnvel þótt Hamas, eða
listi þeirra Umbætur og breytingar, hafi unnið þingmeirihluta
í síðustu kosningunum sem fram
fóru á herteknu svæðunum árið
2006. Ríkisstjórn sem styðst við
þann þingmeirihluta er einungis
við völd á Gaza og er einangruð
af Ísrael, Bandaríkjunum, Evrópusambandi og flestum Vesturlöndum, þar á meðal Íslandi. Eina
NATO-ríkið sem mér er kunnugt
um að hafi samband við stjórnvöldin á Gaza er Noregur.
Ekki þarf af spyrja um afstöðu
Hamas-samtakanna til Óslóaryfirlýsingarinnar. Þau hafa alla
tíð gagnrýnt hana þótt þau hafi
í raun allt frá árinu 2003 samþykkt grundvöll hennar, sem er
landamærin frá því fyrir hernámið í Sex daga stríðinu árið
1967 og þar með tilvist Ísraels-

ríkis á fjórum fimmtu af upphaflegri Palestínu.
Krafan sem hljómað hefur samhljóða nú er að Óslóar-samkomulaginu verði kastað fyrir róða.
Ástæðan er sú að það hefur verið
notað af Ísrael sem skálkaskjól
fyrir áframhaldandi landrán og
stækkun landtökusvæðanna. Í
orði er stundum vísað til friðarferlis, en ekkert slíkt er í gangi og
var aldrei. Það var kannski hægt
að tala um ferli en enginn áhugi
hefur verið á réttmætum friði af
hálfu Ísraels. Friðarsamkomulag

Mikilsvert er að
samhljómur hafi
skapast um að hafna
afleiðingum Óslóar-samkomulagsins, segja skilið
við það og slíta svokallaðri öryggissamvinnu ...
yrði að grundvallast meðal annars á landamærunum frá 1967,
sem fela þó í sér stórkostlega eftirgjöf af hálfu Palestínumanna.
Með því sætta þeir sig við að
halda einungis fimmtungi landsins. Sameinuðu þjóðirnar ætluðu
þeim þó nokkurn veginn helming
í tillögunni um skiptingu Palestínu sem Allsherjarþingið samþykkti 29. nóvember 1947. Hernámið 1948 breytti þeirri mynd
og með tímanum hefur meirihluti
Palestínumanna sæst á landamærin frá 1967 án þess þó að
réttur flóttafólks til að snúa heim
aftur sé gleymdur né örlög einnar og hálfrar milljónar Palestínumanna sem búa við skertan rétt
innan Ísraels.
Mikilsvert er að samhljómur
hafi skapast um að hafna afleiðingum Óslóar-samkomulagsins,
segja skilið við það og slíta svokallaðri öryggissamvinnu við
Ísrael, sem CIA, bandaríska leyniþjónustan, hefur haft umsjón með.

opinberum aðilum, einstaklingum
og fyrirtækjum vegna heilbrigðisþjónustu. M.ö.o. þá kostar íslenskt
heilbrigðiskerfi tæplega fimm
hundruð þúsund krónur á hvern
Íslending á ári.
Þessi kostnaður mun aukast til
muna á næstu árum. Skýringuna
er að finna í heimsfaraldri langvinnra eða ósmitnæmra sjúkdóma
sem tengjast m.a. nútímalífsstíl og
vaxandi aldri. Fara þar fremstir
hjarta og æðasjúkdómar, geðrænir sjúkdómar og kvillar, krabbamein, langvinnir lungnasjúkdómar og offita/sykursýki. Það hefur
verið áætlað að 60% af ótímabærum dauðsföllum, það eru dauðsföll
sem koma má í veg fyrir með tímabærum forvörnum og meðferð, séu
af völdum langvinnra sjúkdóma.
Auk þessa eru langvinnir sjúkdómar einstaklingum þung byrði
vegna vanheilsu og fötlunar sem
þeim fylgja.
Kostnaður samfélagsins hefur
verið metinn til fjár og þær tölur
eru ógnvekjandi þar sem einstaklingar með langvinna sjúkdóma
þurfa skipulagða eftirfylgni, flóknar lyfjagjafir auk ýmiss konar inngripa. Efnahagslegar afleiðingar
fyrir samfélög eru því miklar og
ætla má að um eða yfir 80% af
kostnaði við heilbrigðiskerfið í dag
séu vegna langvinnra sjúkdóma.
Þetta er um 120 milljarðar króna á
ári á Íslandi (eða fjórfaldur árleg-

ur rekstrarkostnaður Landspítala).
Samkvæmt spá Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar mun
kostnaður vegna langvinnra sjúkdóma margfaldast fram til ársins
2030 við óbreyttar kringumstæður. Í raun þýðir þetta að langvinnir sjúkdómar eru nú bein ógn við
efnahagslega afkomu samfélaga
heimsins. Verði ekki brugðist við
með áhrifaríkum hætti er hætta
á að kostnaður vegna þeirra muni
sliga efnahagskerfi margra þjóða.
Áhrifaríkar aðgerðir til að stemma
stigu við langvinnum sjúkdómum
tengjast m.a. eflingu forvarna,
tímanlegri greiningu og skipulagi eftirfylgdar þeirra sem eru
í áhættu eða hafa frumstig sjúkdómanna.
Með þetta að leiðarljósi er víða
erlendis í gangi „endurhönnun“
eða endurskipulagning á heilbrigðisþjónustunni. Eðli síns
vegna og af hagkvæmnisástæðum er heilsugæslan í þungamiðju
þessara breytinga. Vægi hennar
verður aukið með breyttri hlutverkaskipan starfsfólks, eflingu
teymisvinnu og stöðlun vinnubragða. Aukin aðkoma notenda
þjónustunnar við mótun hennar er mikilvægur þáttur þessara breytinga samhliða samþættingu þjónustustiga og innleiðingu
árangursmælinga með endurgjöf
til starfsmanna og notenda. Sameiginlega skapar þetta forsendur

aukinnar hagkvæmni og árangurs
í heilbrigðisþjónustu framtíðarinnar. Á það jafnt við um einstaklingsheilsu sem og heilsu einstakra
hópa samfélagsins. Nýjar áherslur
sem þessar munu gera heilbrigðisþjónustunni kleift að mæta nýjum
og sífellt flóknari áskorunum, s.s.
ógninni sem stafar af faraldri
langvinnra sjúkdóma.
Til þess að þetta megi verða
þarf öfluga stjórnendur í heilbrigðisþjónustunni. Læknar, með
sinn faglega bakgrunn, sem hafa
menntun á sviði stjórnunar ásamt
nauðsynlegum hæfileikum eru
óvenju verðmætur starfskraftur. Mikilvægi þeirra mun aukast
á komandi árum þar sem stjórnmálamenn og aðrir stefnumótendur eru víða byrjaðir að skynja
áhættuna á að halda í óbreytt kerfi
og þörfina á að breyta því til samræmis við nýjar og krefjandi þarfir. Sífellt meiri eftirspurn mun
verða eftir læknum með menntun, reynslu og hæfileika á sviði
stjórnunar. Mikilvægi þess að hafa
slíkt fólk innanborðs verður seint
ofmetið.
Læknar eru upp til hópa alþjóðlegur vinnukraftur og störf þeirra
þekkja ekki landamæri eins og
dæmin sanna. Ég er því ekki hissa
á að ákveðið var að halda í forstjóra Landspítala, sem einnig er
læknir og einn af lykilstjórnendum
heilbrigðiskerfisins.

Kæru landsmenn
Kynferðisleg t
ofbeldi
Svava Brooks
f. h. Blátt áfram

Þ

að fer um mig hrollur þegar
ég sé heiftarleg viðbrögð við
auglýsingunum okkar. Ég anda
djúpt, tel upp að 100 og minni
mig á þá óþrjótandi samúð sem
ég hef með okkur öllum og þá
sérstaklega börnum sem eru
að glíma við þögnina, óttann og
afneitunina sem ríkir í kringum
kynferðislegt ofbeldi á börnum.
Blátt áfram er að bera á borð staðreyndir málsins. Það er staðreynd
að 93% barna sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi þekkja gerendurna, einstaklinga úr öllum stéttum, gjarnan í hlutverkum sem
við hin fullorðnu treystum og í
því skjóli skáka gerendur, bæði
konur og karlar. Við erum ekki
að ásaka neina sérstaka starfsstétt um að beita börn ofbeldi

frekar en aðra. Við erum að benda
fólki á að í þeim hópum fólks
sem vinna með börnum og eru
langflestir traustsins vert, leynast oft einstaklingar sem eru að
gera slæma hluti en ekki góða.
Í stað þess að ráðast á sendiboðann bið ég alla að staldra við og
hugsa málið til enda. Ef þú ert einn
af þeim fjölmörgu sem starfa með
börnum, biðjum við þig að koma til
samstarfs við okkur til að tryggja
öryggi þeirra. Hvað get ég gert,
spyrð þú ef til vill. Þú getur viðurkennt þá erfiðu staðreynd að inni á
milli eru einstaklingar sem grafa
undan því trausti sem þú hefur
áunnið þér í þínu starfi vegna
þess að því fylgir traust og vald
yfir börnum. Þú getur lært hvað
þú átt að gera til að standa undir
því trausti sem til þín er borið og
hvernig þú getur verið á varðbergi
gagnvart þeim sem gera það ekki.
Komdu til liðs við okkur,
ræddu þessa staðreynd við samstarfsfólk og hvað þið getið gert
til þess að geta verið saman á
varðbergi gagnvart þeim sem
eru að misnota ykkar mikil-

væga starf með börnum til þess
að ná til þeirra og meiða þau.
Um leið og þú fellur í þá gryfju að
tala um þá og okkur, ertu búinn
að setja upp skjól fyrir þá gerendur sem án þinnar vitundar eru nú
þegar búnir að koma sér fyrir í
þínum samstarfshópi.
Kæru landsmenn, þetta er erfitt mál en það er til auðveld lausn!
Komdu á námskeið! Hlustaðu á
fyrirlestur! Ég skal lofa þér því
að ef þú situr námskeið eða fyrirlestur um vandann og færð í
hendur verkfæri til þess að takast
á við hann, þá mun þér líða betur.
Mundu einnig að það eru börn og
fullorðnir að fylgjast með viðbrögðum þínum við þessum auglýsingum. Þau gætu spurt sig hvort
þú sért traustur, skilningsríkur
einstaklingur sem dæmir ekki,
hvort þú sért manneskja til þess að
segja frá ofbeldi og biðja um hjálp.
Taktu áskoruninni. Vertu upplýst/
ur.
Nánari upplýsingar um blátt
áfram á bláttafram.is eða á facebook https://www.facebook.com/
blattafram.

Siðferði í stjórnmálum
Stjórnsýsla

vinnu til að semja nýja stjórnarskrá því að loka þyrfti fyrir spillingu af því tagi sem áður tíðkaðist.

Dögg Harðardóttir
hjúkrunarfræðingur

Þ

að hefur varla farið fram hjá
neinum sem fylgst hefur með
fréttum að velferðarráðherra
hækkaði laun forstjóra Landspítalans umtalsvert án samráðs við
nokkurn mann. Í Rannsóknarskýrslu Alþingis kom fram að ein
af ástæðum hrunsins hefði verið sú
að ráðamenn tóku ákvarðanir upp
á eigin spýtur eða tóku ákvarðanir
gegn áliti ýmissa álitsgjafa.
Í kjölfar hrunsins komst ný ríkisstjórn til valda sem gagnrýndi
vinnubrögð forvera sinna og ætlaði að bæta siðferðið í stjórnmálum. Ákveðið var að hrinda af stað

Hversu dapurlegt
sem það kann
að virðast þá er eina leið
ríkisstjórnarinnar að láta
ráðherrann víkja, eigi
hann ekki frumkvæði ...
Þrátt fyrir yfirlýsingar ríkisstjórnar um spillingu annarra þá velur
einn ráðherrann leið sem Rannsóknarskýrsla Alþingis hefur
þegar gjaldfellt.
Nú hlýtur að reyna á hversu
mikil alvara var á bak við orðin

um bætt siðferði. Siðferði í stjórnmálum verður ekki bætt ef stjórnmálamenn byrja ekki á sjálfum
sér. Hversu dapurlegt sem það
kann að virðast þá er eina leið ríkisstjórnarinnar að láta ráðherrann
víkja, eigi hann ekki frumkvæði að
því sjálfur. Vegna þeirrar aðferðar sem velferðarráðherra kaus þá
virðist Rannsóknarskýrsla Alþingis í besta falli vera söguleg heimild
sem óþarfi sé að læra eitthvað af.
Þó svo að velferðarráðherra rökstyðji mikilvægi launahækkunar
er leiðin sem hann fór óverjandi.
Rannsóknarskýrsla Alþingis gagnrýndi einmitt svona vinnubrögð
þrátt fyrir ótal réttlætingar og
rökstuðning gerendanna. Þar sem
kosningar eru í vændum verður
fróðlegt fyrir kjósendur að fylgjast
með hvort og hvernig ríkisstjórnin
bregst við. Upp á hana stendur að
varpa af sér ásökun um spillingu.
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Fann forföður sinn á safni
Fyrir nokkrum árum frétti Ólöf Nordal að til væri gifsafsteypa af forföður hennar sem varðveitt væri suður á Kanaríeyjum.
Henni þótti málið forvitnilegt og hóf eftirgrennslan sem voru fyrstu skref að verkum sem nú má sjá á Listasafni Íslands. Sigríður
Björg Tómasdóttir hitti Ólöfu að máli og fékk að heyra hvernig grúsk í geymslum og gömlum minningum varð að listasýningu.

V

erið var að hengja
upp
ljósmy ndi r
af brjóstmyndum,
höndum, fótum, hársýnum og margvíslegum gögnum þegar
Fréttablaðið bar að garði á Listasafni Íslands fyrr í vikunni. Í undirbúningi var sýning Ólafar Nordal, Musée Islandique, og á daginn
kom að aðdragandi sýningarinnar
er langur.
„Þannig var að árið 2005 heyrði
ég frá einum frænda mínum að
það væri til afsteypa á Kanaríeyjum af forföður okkar, Birni Gunnlaugssyni stærðfræðingi og yfirkennara í Lærða skólanum. Þetta
vakti auðvitað forvitni mína og ég
tók að grennslast fyrir um þessa
afsteypu,“ segir Ólöf og rekur
krókaleiðina sem hún fór til að
hafa upp á afsteypunni. „Það kom
á daginn að mannfræðisafn á Kanarí hafði keypt afsteypur af Íslendingum sem teknar voru af frönskum vísindamönnum um miðja 19.
öld. Einhverjir Íslendingar í Kanaríreisu á sjöunda áratugnum
fóru á safnið og ráku augun í nöfn
sem gátu verið af Íslendingum og
þannig fréttist af forföður mínum
á safni, þar sem stytturnar af
Íslendingunum voru sýningardæmi
um hinn hreina norræna kynstofn.
Frummyndir afsteypnanna voru
hins vegar varðveittar í Musée de
l’homme í París en þangað hafði
Elsa E. Guðjónsson sem starfaði
á Þjóðminjasafni lagt leið sína og
tekið saman upplýsingar um þessar
frönsku afsteypur. Þær upplýsingar
voru til í Þjóðminjasafninu í lítilli
möppu sem ég kynnti mér þegar ég
var lögð af stað í þann leiðangur
sem síðar varð að þessari sýningu.“

Afsteypur í úthverfi Parísar
Ólöf fékk mikinn áhuga á því að
skoða afsteypurnar og upphófust
nú miklar bréfaskriftir hennar til
franska safnsins og þessa á Kanaríeyjum. „Ég fer svo til Parísar
árið 2010 eftir að leyfi hafði gefist til þess að ljósmynda stytturnar. Og þar leyndust þær í geymslu
í úthverfi borgarinnar, þær höfðu
aldrei verið sýndar og raunar var
búið að loka safninu sem á að opna
í breyttri mynd síðar.“
Musée d l’homme var að sögn
Ólafar komið úr tísku, fornfálegt
safn þar sem ægði saman munum
frá nýlendum Frakka – og munum
úr leiðöngrum á borð við þann
sem birtist á Íslandi árið 1856.
„Sá leiðangur átti upphaf sitt í
áhuga Frakka á að efla tengslin við
Ísland, hér stunduðu þeir sjóinn og
þeir höfðu raunar áhuga á Íslandi
sem mögulegri nýlendu. Þekktastur
leiðangursmanna var Jerome Napóleon prins, bróðursonur Napóleons
Bónapartes. Fjöldi annarra var
með í för, meðal annars mótunarmeistari sem hafði það hlutverk að
taka afsteypur af innfæddum.“
Fræði með grimmilegar afleiðingar
Afsteypurnar voru gerðar í árdaga
mannmælingafræða og áttu að
hjálpa mönnum til að átta sig á

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BARA FJÓRUM ÆTTLIÐUM FRÁ 18. ÖLDINNI
„Það er svo langt á milli ættliða í þessari fjölskyldu að það eru einungis fjórir
ættliðir á milli mín og Björns Gunnlaugssonar sem fæddur var á 18. öldinni,“
segir Ólöf Nordal en á myndinni hér fyrir ofan má sjá myndina af Birni í bakgrunni. Björn Gunnlaugsson var langalangalangafi Ólafar. Dóttir hans og fyrri
konu hans Ragnheiðar Bjarnadóttur, Ólöf, er langalangamma Ólafar Nordal.
Ólöf var gift Jens Sigurðssyni rektor, alþingismanni og bróður Jóns Sigurðssonar. Sonur þeirra Jón átti meðal annars Ólöfu Nordal, ömmu listakonunnar. Ólöf var gift Sigurði Nordal prófessor og tók nafn hans. Jón sonur
þeirra var faðir Ólafar og þannig höfum við rakið okkur til 20. aldarinnar frá
þeirri átjándu.

því hvernig maðurinn er byggður og á mismun kynþátta. „Þarna
er verið að leggja grunn að fræðum sem áttu eftir að hafa gríðarlegar afleiðingar, og voru notuð til
þess að réttlæta kynþátta-, stéttaog kynjamismun og leiddu í sinni
hörmulegastu mynd til voðaverka
nasismans.“
Ólöf bendir á að Íslendingarnir
sem tekin voru mót af hafi verið
vandlega valdir fulltrúar ólíkra
stétta. „Það er að segja karlarnir,
konurnar voru allar þjónustustúlkur, og það fór reyndar gríðarlega
fyrir brjóstið á Íslendingunum að
það skyldu vera teknar afsteypur
af nöktum líkömum þeirra,“ bætir
hún við og við skoðum myndirnar
af afsteypunum þar sem þær hanga

uppi, auk brjóstmyndanna má sjá
myndir af afsteypum af höndum,
fótum og búkum karla og kvenna.
Óhjákvæmilegt er að staldra við
myndina af Birni en í bakgrunni
hennar má sjá borgina Las Palmas
á Kanaríeyjum. „Það vildi svo til að
eina styttan sem var brotin í París
var sú af Birni en ég gafst ekki
upp, vildi endilega sjá afsteypuna
af þessum forföður mínum. Það tók
langan tíma fyrir mig að komast í
samband við safnið á Kanaríeyjum en það tókst að lokum og þessi
mynd var tekin þar.“

Á slóðum líkamsmannfræðinnar
Ólöf segist hafa vitað nokkuð fljótlega eftir að hún fór að grúska í
sögu afsteypanna og eftir að hún

hafði upp á þeim að hér væri kominn efniviður að sýningu. „Það er
kannski fyrst núna þegar myndirnar eru komnar í ramma og
upp á vegg að allt þetta smellur
saman. Ég er kannski ekki svo
mikið að hugsa um alla þessa sögu
sem liggur að baki þegar verkið er
komið saman, heldur er ég frekar
að velta fyrir mér almennt þessum
vísindum mælinganna og fræðum
sem tengjast þeim. Og þá í framhaldinu hvernig við beitum þekkingu okkar og hvernig þjóðfélag
sprettur upp úr þeirri hugsun sem
býr til fræðin.“
Þar með berst talið að hinum
hluta sýningarinnar en í honum
er sjónum beint að ævistarfi líkamsmannfræðingsins Jens Pálssonar sem áratugum saman safnaði gögnum um útlit Íslendinga.
„Það má líka segja að þessi hluti
sýningarinnar, sem ég kalla Das
Experiment Island, eigi sér langar rætur. Umfjöllun um rannsóknir Jens sem sýnd var í Ríkissjónvarpinu á áttunda áratugnum
festist í minni mér og ég hafði
lengi haft áhuga á honum. Þegar
ég var komin á slóðir afsteypanna vissi ég að leiðin hlyti að
liggja líka til Jens. Eftirgrennslan leiddi mig á slóðir Gísla Páls-

sonar mannfræðings sem var þá
einmitt að skrifa grein um Jens og
tók mér fagnandi,“ segir Ólöf sem
hefur myndað hluta af umfangsmiklu safni Jens, sem var afrakstur ævistarfs hans. „Rannsóknir
Jens eiga sér rætur í vísindum 19.
aldar þar sem tekið var að mæla
og flokka fólk eftir ytri ásýnd með
nákvæmum hætti. Hann lauk sínu
doktorsnámi í Þýskalandi á sjöunda áratugnum og hafði alla tíð
sterk tengsl við Þýskaland, fékk
fjármagn til rannsókna þaðan en
hann naut líka mikils velvilja hér
á landi.“

Tilgangur og tilgangsleysi fræða
Ólöf segir að þrátt fyrir allar hans
rannsóknir hafi orðið fátt um niðurstöður hjá Jens. „Hann safnaði
gögnum en skrifaði lítið og birti
fátt. Og hann miðlaði ekki aðferðum sínum þannig að í dag getum
við ekki lesið úr mælingum hans.
Gísli Pálsson hefur bent á hvernig Jens einangraðist að vissu leyti
vegna tengsla sinna við Þýskaland, lærimeistarar hans þar
tengdust kynþáttakenningasmiðum nasismans. En það er gríðarlega forvitnilegt að velta fyrir sér
hvernig þetta safn varð til, tilganginn og tilgangsleysið í því.“

MANNFRÆÐI OG LISTFRÆÐI RÆDD Á MÁLÞINGI Í TENGSLUM VIÐ SÝNINGU ÓLAFAR NORDAL

Sýning Ólafar er í Listasafni Íslands og stendur til 4. nóvember. Þess má geta að í tengslum við sýningu Ólafar verður haldið málþing 29. september í samstarfi við Háskóla Íslands á sviði mannfræði og
listfræði undir heitinu „Homo islandicus.“ Á myndunum hér að ofan má sjá myndir Ólafar af afsteypunum sem fundust í Frakklandi. Myndin lengst til hægri er af hlutum úr safni Jens Pálssonar og hana er
einnig að finna á sýningunni auk fleiri mynda af safni Jens.
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Ævintýralegt úrval af kvikmyndum
og sjónvarpsstöðvar fyrir
alla fjölskylduna í Sjónvarpi Símans

Vinsælasta
leiðin

80GB

140GB

Mánaðarverð

4.690 kr.

Mánaðarverð

Mánaðarverð

Mánaðarverð

Kynntu þér áskriftarleiðirnar á siminn.is eða í 800 7000.

5.690 kr.
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Mb
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Ljósnet 4

B

Ljósnet 3

• 10
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Ljósnet 2

Mb

51 02

Ljósnet 1

50

Ljósnetið er
kraftmeiri tenging
fyrir íslensk heimili

Með Ljósnetinu færðu háhraðanettengingu með mikla
flutningsgetu. Þú getur tengt allt að fimm háskerpulykla
fyrir Sjónvarp Símans þar sem hægt er að leigja kvikmyndir
og horfa á yfir 100 íslenskar og erlendar sjónvarpsrásir.

8.090 kr.

Ljósnetið er allt að 50 Mb/s

Freistaðu gæfunnar um helgina!
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INGIBJÖRG OG LÍNA Ingibjörg segist fyrst hafa ákveðið að hún hefði ekki tíma til að sinna stuðningi við flóttamennina. Hún ákvað þó að slá til og tók hlutverkið ekki of hátíðlega. Þær Lína urðu góðar vinkonur þrátt fyrir aldursmun og Lína talar um að Ingibjörg sé eins og systir hennar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eins og venjulegt vinasamband
Ingibjörg Óskarsdóttir ákvað að styðja flóttamannafjölskyldu frá Palestínu sem fluttist á Akranes árið 2008. Fjórum árum síðar
er hlutverki hennar sem stuðningsaðila lokið en hún heldur enn vinskap við Línu, sem talar um hana eins og systur. Ingibjörg
sagði Þórunni Elísabetu Bogadóttur frá ástæðum þess að hún gerðist stuðningsfjölskylda, reynslunni og fordómum gegn aröbum.

Þ

ar til þessi umræða
kom upp um að fólkið kæmi á Akranes
hafði ég aldrei pælt í
neinu svona. Þá datt
mér í hug að vera
með en fann fljótlega út að ég hefði
nú engan tíma í þetta,“ segir Ingibjörg Óskarsdóttir sjúkraþjálfari
um upphaf þess að hún ákvað að
gerast stuðningsfjölskylda fyrir
palestínska konu og börn hennar
árið 2008. Konurnar komu á Akranes nokkrum dögum fyrir hrun.
„Þegar ég komst svo að því að
það yrðu allavega þrjár stuðningsfjölskyldur með hverja og eina
fjölskyldu hugsaði ég með mér að
ég gæti alveg verið með og myndi
bara bakka út ef ég hefði ekki tíma
í þetta. Þetta myndi mæða á fleirum en mér.“

Gerði þetta af forvitni
„Ég hef stundum talað um það að
ég fór inn í þetta á svolítið eigingjörnum forsendum. Ég sá mér
hag í þessu, ég hef ferðast svakalega mikið og hef óskaplegan
áhuga á annarri menningu. Ég sá
mér því hag í að kynnast útlendri
fjölskyldu sem kom frá allt öðru
menningarsvæði, svæði sem ég
reyndar hafði mikinn áhuga á.
Fyrst og fremst var þetta forvitni
af minni hálfu, en ég vildi auðvitað gera gagn í leiðinni. Mér fannst
spennandi að kynnast fólki sem
hefur alist upp við annað en við og
hefur kannski aðrar skoðanir.“
Fjölskyldurnar sem komu árið
2008 höfðu alla tíð dvalist í Írak,
en eru frá Palestínu. Átta einstæðar mæður með börn á öllum aldri
dvöldust í Al Waleed-flóttamannabúðunum við slæman kost þar til
þær fengu hæli á Akranesi.
„Svo var fjölskyldunum deilt
niður á okkur handahófskennt

og Lína lenti hjá mér og tveimur
öðrum og flutti svo þar að auki í
húsið hjá mér. Ég bý í sexbýli og
það voru svona þrír metrar á milli
dyranna hjá okkur. Við höfðum því
ágætis forsendur, ég hitti hana oft
út af þessu og það var auðvelt að
banka upp á hjá mér.“
Ingibjörg ákvað frá upphafi að
vera bara ein í verkefninu þrátt
fyrir að búa með ungum syni sínum
sem væri á svipuðum aldri og einhver af börnum kvennanna. Hún
ákvað að skuldbinda hann ekki í
verkefnið heldur bara sjálfa sig.

Erfitt til að byrja með
„Þetta var náttúrulega hörkuerfitt til að byrja með,“ segir Ingibjörg um tímann eftir að konurnar
komu hingað fyrst. „Hún talaði
nánast enga ensku og ég auðvitað enga arabísku, en við fengum
túlk öðru hvoru og þá gat maður
komið nauðsynlegum upplýsingum
á milli. Oft lá henni samt svo mikið
á hjarta að hún endaði á að tala við
túlkinn og maður fékk svo bara að
vita um hvað var rætt. Þetta voru
samskiptin til að byrja með, við
fengum reyndar litla orðabók sem
nýttist ekkert sérstaklega vel, það
verður að segjast.“
Þetta hefur þó breyst mikið.
Lína Mazar kom hingað ein með
þrjú börn árið 2008. Nú hefur hún
eignast kærasta og fjórða barnið
og fékk nýlega vinnu sem skólaliði
við Brekkubæjarskóla á Akranesi.
Henni hefur því gengið mjög vel að
aðlagast samfélaginu á Akranesi.
Heimili Línu varð fljótlega eins
konar miðstöð fyrir fjölskyldurnar og Ingibjörg kynntist þess
vegna flestum fjölskyldunum að
einhverju leyti. „Ég var líka mjög
dugleg að mæta á alla viðburði
sem Rauði krossinn og bærinn
skipulögðu í kringum þetta og við

ákváðum það, þessar fjölskyldur,
að hittast alltaf vikulega eða hálfsmánaðarlega til að byrja með til
að spjalla saman og vita hvernig
gengi.“ Fljótlega kom í ljós að fólk
hafði ólíkar hugmyndir um það
hvaða hlutverki það ætti að gegna
og segir Ingibjörg það hafa verið
frekar frjálst og fólk hafi ráðið því
sjálft. „Ein fjölskyldan sem var
með mér hætti því þeim fannst þau
ekki hafa neitt hlutverk, eða vissu
ekki hvar þau stóðu. Ég lenti í því
að verða svolítill reddari, það var
auðvitað þægilegt að banka upp á
hjá mér og sjá hvort ég gæti hjálpað. En ég var ekkert alveg klár á
mínu hlutverki og tók það ekkert
ægilega hátíðlega.“

Íslenskan algjör forsenda
Meðal þess sem konurnar þurftu
hjálp við var að útskýra fyrir
þeim hvað stæði í bréfum sem þær
fengu. „Ég bankaði stundum upp á
hjá Línu til að vita hvort hana vantaði eitthvað og okkur gekk allavega
að koma skilaboðum á milli, og svo
bara kynntumst við smám saman.
Hún fór að læra aðeins íslensku
og þá varð þetta allt miklu, miklu
betra. Það er algjör forsenda. Hvað
sem fólki kann að þykja um það, þá
finnst mér að fólk eigi að læra eitthvað allavega, þú kemst ekki inn í
þjóðfélagið nema að læra eitthvað.
Það kemur berlega í ljós, þeim
sem gengur vel að læra málið, þær
komast inn í þetta en hinar miklu
miklu minna.“
Eins og fyrr segir fékk fólk að
ráða því að miklu leyti sjálft hvernig hlutverki þeirra væri háttað.
„Sumir tóku fjölskylduna bara nánast í fóstur, en það gekk svo sem
ekkert betur en hjá okkur hinum.
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MIKILL FJÖLDI FLÓTTAMANNA Í ÍRAN

Íslensk stjórnvöld taka nú á móti hópi flóttamanna í fyrsta sinn í fjögur ár,
eða síðan átta einstæðar mæður með börn sín komu á Akranes úr flóttamannabúðum í Írak. Nú er von á þremur einstæðum mæðrum með börn
sín. Þær koma frá Íran en eru af afgönskum uppruna. Að sögn Írisar Bjargar
Kristjánsdóttur, formanns flóttamannanefndar velferðarráðuneytisins, er
búið að ganga frá öllu sem þarf og von er á konunum á næstu tveimur
vikum. Þær koma til landsins í gegnum samtökin IOM, International
Organization for Migration, sem velferðarráðuneytið er með samning við.
„Þær eru flóttamenn í Íran en þær eru frá Afganistan upprunalega. Þær
eru ekki með íranskan ríkisborgararétt eða vegabréf. Þetta eru Afganar sem
hafa aldrei komið til Afganistan,“ segir Íris. Saga afganskra flóttamanna í
Íran er löng, en fjöldi fólks flúði þangað eftir innrás Sovétríkjanna á níunda
áratug síðustu aldar. Síðan þá hafa komið fleiri skeið þar sem fjöldi fólks
hefur flúið Afganistan, en jafnframt hefur fjöldi fólks snúið til baka. Afganskir
flóttamenn í Íran öðlast ekki full réttindi þar. Samkvæmt tölum Flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna er um ein milljón Afgana flóttamenn í
Íran. Frá innrásinni í Afganistan og falli talibanastjórnarinnar fyrir ellefu árum
hafa 5,7 milljón manns snúið aftur til landsins af flótta.
Konurnar og börnin sem nú koma til landsins koma eftir tillögu frá Flóttamannahjálpinni. „Við leggjum inn fyrirspurn um hvar neyðin sé mest og
hvaðan þeir leggja til að fólk komi. Enn og aftur erum við að horfa á konur í
hættu.“ Fjölskyldurnar munu koma til með að búa í Reykjavík eftir komuna
til landsins.
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FRAMHALD AF SÍÐU 22
Ég veit að sumir fóru að hjálpa fólki
með íslenskukennslu. Ég bauð Línu
það en hún vildi bara hafa það fyrir
sig. Þetta er hörkudugleg kona sem
hefur staðið í ýmsu, og ég held að
hún hafi ekkert viljað láta einhvern
fara að sjá um sig eða hjálpa eitthvað óskaplega mikið nema bara á
sínum forsendum. Ég leyfði henni
bara að ráða því. Ég var ekkert að
trana mér fram en ef hana vantaði
eitthvað þá gat hún alltaf bankað
upp á. Bara eins og með aðra vini
mína – ég leit ekkert á mig eins og
ég ætti að bjarga henni.“

fjölskyldufyrirtæki
í 20ár

Eru nágrannar og vinkonur
Ingibjörg og Lína eru ágætar
vinkonur í dag, auk þess að vera
nágrannar. „Okkar verkefni var
formlega lokið eftir ár, samningurinn var í ár, en ef þú hefur myndað gott samband við fólk þá stekkurðu ekkert út eftir ár og lætur
ekki sjá þig.“ Hún segir mjög misjafnt hvernig samböndum stuðningsfjölskyldna og flóttamannafjölskyldna sé háttað í dag. Lína og
Ingibjörg haldi líklega mestu sambandi. „Þessar konur sem komu
hingað eru alls konar konur eins
og gengur. Fólki hefur gengið misjafnlega að aðlaga sig og auðvitað
verður þú ekki vinur einhvers sem
þú átt ekkert sameiginlegt með.“
Ingibjörg er oft gestur á heimili Línu og þær hittast reglulega.
„Hún er jafngömul dóttur minni
en hún segir að ég sé bara eins og
systir hennar og ég held að það sé
alveg rétt.“

Meiri fordómar en hún átti von á
Ingibjörg segist hafa upplifað
miklu meiri fordóma gagnvart
flóttafjölskyldunum en hún átti
von á. „Fordómar eru eitthvað sem
maður vissi að væri til en ég hefði
aldrei látið mig dreyma um að
það væru svona miklir fordómar.
Miklu meira en ég gerði mér grein
fyrir.“ Hún segist telja að fordómar gagnvart aröbum séu öðruvísi
heldur en fordómar sem til dæmis
konur frá Asíu hafi mætt. „Mér
hefur fundist þetta svo hatrammt.
Fólk er uppfullt af því að allir karlar séu lemjandi allar konur, þær
verði að gera hitt og þetta og verði
að vera með slæður. Fólk er meira
að segja að tala um að litlir strákar stjórni heilu fjölskyldunum. Ég
hef verið alveg ófeimin við að láta
í mér heyra þegar fólk er að tala
um þetta. Fólk sem tekur þetta að
sér ætti líka að hafa í huga að vera
eins konar talsmenn þessa fólks út
á við.“
Ingibjörg segir líka mikilvægt
að fólk taki sig ekki of hátíðlega ef
það ætlar sér að styðja við flóttamenn með þessum hætti. „Það má
alveg hafa pínu húmor. Það koma
upp alls konar sniðug atvik sem
maður hlær að eftir á. Eins og til
dæmis með Bónus, sem er með
grísinn framan á og þau borða
ekki svínakjöt. Þegar þetta var
komið á djúsfernurnar þá var farið
að spyrja spurninga. Fólk má alveg
hafa húmor fyrir þessu, auðvitað
finnst þeim sumt asnalegt og skrítið. Og svo máttu segja nei, þú gerir
bara það sem þú vilt. Þetta er bara
eins og í venjulegu vinasambandi.“

■ LEITA AÐ FJÖLSKYLDUM

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ
GAGNRÝNUM HÆTTI
www.saft.is

Um mánaðamótin er von á þremur flóttamannafjölskyldum ættuðum frá
Afganistan hingað til lands. Þær koma þó í gegnum Íran. Allar fjölskyldurnar
samanstanda af einstæðum mæðrum með börnin sín.
Hver fjölskylda sem kemur hingað til lands sem flóttamenn á vegum
stjórnvalda fær þrjár til fjórar stuðningsfjölskyldur sem hjálpa þeim við
að aðlagast íslensku samfélagi sem best. Það er Rauði kross Íslands sem
stendur að stuðningi við fjölskyldurnar og heldur námskeið fyrir væntanlegar
stuðningsfjölskyldur þann 19. september. Þar verður farið yfir verkefnið og
sögu fólksins sem kemur að þessu sinni, auk þess sem fólki verða kynntar
hefðir og menning Afganistans og heyrir reynslusögu stuðningsfjölskyldu.
Rauði krossinn leitar nú að fjölskyldum sem eru tilbúnar til að hjálpa
flóttamönnunum að aðlagast lífinu á Íslandi, og geta áhugasamir fundið
nánari upplýsingar á heimasíðu Rauða krossins.
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NÝDÖNSK

1990

NOSTRADAMUS „Þetta var í kringum útgáfu á laginu Nostradamus.
Einar Sigurðsson og Þorgils Björgvinsson eru þarna á myndinni.
Þorgils [gítarleikari] spilaði í Nostradamus og það var eina lagið sem hann spilaði
með bandinu. Hann var með okkur í nokkra mánuði en þetta er væntanlega
sumarið 1990,“ segir Ólafur og Stefán bætir við: „Þetta er rétt áður en við Jón
[Ólafsson] komum inn í bandið.“
MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

NÝDÖNSK Hljómsveitin Nýdönsk fagnar 25 ára afmæli sínu með þrennum tónleikum í september.

1991

DELUXE Á VÍNYL „Þetta er á Borginni [Hótel Borg árið 1991] í

tengslum við Deluxe. Ástæðan fyrir því að Steinar [Berg Ísleifsson
útgefandi] er að færa okkur blómvönd er að vínyllinn var að deyja út þarna en við
vorum harðir á því að þessi plata fengi að koma út á vínyl því við vorum búnir að
taka alla plötuna upp hliðrænt. Þess vegna var þetta svolítill viðburður. Steinar
var svolítið að kveðja þetta „format“ og þetta var sennilega seinasta platan sem
hann gaf út á vínyl. Þarna var okkur líka afhent vínylplata.“

Fiðrildi í maganum
á 25 ára afmælinu

Hin ástsæla Nýdönsk heldur upp á 25 ára afmælið sitt með þrennum tónleikum. Fréttablaðið fékk gítarleikarann Stefán Hjörleifsson og trommarann Ólaf Hólm til að rýna í gamlar ljósmyndir frá ferli hljómsveitarinnar.

N
1992

GULL FYRIR HIMNASENDINGU „Þetta er í Skífunni þar sem Sena er
núna. Jón Trausti er þarna með okkur sem var útgáfustjóri. Þarna
fengum við gullplötu fyrir Himnasendingu,“ segir Ólafur. „Er þetta ekki platínuplata?,“ spyr Stefán. „Nei, við fengum víst aldrei platínuplötu,“ svarar Ólafur, en
Himnasending, sem kom út 1992, seldist í 9.500 eintökum á þessum tíma. Gullplata fæst fyrir 5.000 seld eintök.

1993

ýdönsk heldur upp á aldarfjórðungs
afmælið sitt með þrennum tónleikum.
Fyrst verða tvennir tónleikar í Eldborgarsal Hörpunnar laugardagskvöldið 22. september og viku síðar verða
tónleikar í Menningarhúsinu Hofi á
Akureyri. Nánast uppselt er á alla tónleikana en örfáir miðar eru þó fáanlegir.
Einvalalið tónlistarfólks mun samfagna þeim Daníel Ágústi Haraldssyni, Birni Jörundi Friðbjörnssyni,
Jóni Ólafssyni, Stefáni Hjörleifssyni og Ólafi Hólm á
tónleikunum. Meðal gesta verða Unnsteinn Manuel
úr Retro Stefson, Högni Egilsson og Sigríður Thorlacius úr Hjaltalín, Svanhildur Jakobsdóttir sem syngur með Birni Jörundi lagið Á sama tíma að ári og KK.
„Þetta leggst rosalega vel í okkur og við ætlum að

vanda okkur vel. Við ætlum að spila okkar þekktustu
lög en svo verða líka lög sem hafa ekki heyrst „live“
alveg í tuttugu ár og örugglega lög sem við höfum
aldrei spilað „live“,“ segja þeir Stefán og Ólafur.
Aðspurðir nefna þeir Foss af plötunni Hunang sem
eitt þessara laga. „Það er epískt stórvirki sem kallar
á alla sem vettlingi geta valdið á sviðinu að spila með
okkur. Það þurfa allir að bregðast við því kalli.“
Þið eruð vanir menn, svo varla eru þið stressaðir
fyrir tónleikana? „Ég hef ekki verið stressaður í einhver ár eða áratugi með þessu bandi,” segir Stefán.
„Við æfum vel fyrir tónleikana og það á ekki að vera
neitt óvænt. En það verða nýir vinklar. Það verða
örugglega smá fiðrildi í maganum. Svo erum við í
þessu húsi líka. Þetta er svolítið yfirþyrmandi. Ég hef
aldrei spilað í þessu húsi.“

HUNANG OG BÝFLUGUR „Þetta er í Þjóðleikhúsinu [í desember

1993]. Jón sést ekki en hann er til hliðar á flyglinum. Þetta eru
útgáfutónleikar Hunangs. Við vorum með valið efni í „akústískum“ búningi fyrir
hlé og svo var Hunangsplatan spiluð í heild sinni eftir hlé. Ég man að við vorum
með alls konar býflugur og þess háttar hangandi úr loftinu,“ segir Ólafur.

1993

1990

MEÐ RAGNARI SÓLBERG „Þetta er Ragnar Sólberg með okkur,

sennilega í bakherbergi í Íslensku óperunni [árið 1998]. Hann
spilaði á þessum tónleikum. Þetta var í kringum Húsmæðragarðinn, útgáfutónleikar til að kynna plötuna.“

DRÖG AÐ UPPRISU „Þessi mynd var

tekin á æfingu fyrir þessa tónleika [Drög
að upprisu með Megasi í hátíðasal MH í nóvember
1993]. Það sem kom mér á óvart, eins og mörgum
sem hafa unnið með Megasi, var hvað hann er
„prófessional“. Þetta var þriggja vikna æfingatímabil og
svaka æfingatörn,“ segir Stefán. „Einhvern tímann kom
hann [Megas] með útskrifaðan gítarpart sem ég fór
með heim. Þrátt fyrir að vera hámenntaður gítarleikari
gat ég aldrei spilað hann en þá var hann bara að fíflast.
Þá vissi hann að það væri ekki hægt að spila gítarpartinn, sem segir hvað hann er vel að sér. Hann var víst
búinn að leggja þetta fyrir marga aðra gítarleikara.“

1997

ENDURKOMA ÁRSINS „Þetta eru tíu ára afmælistónleikar

sem voru haldnir í Háskólabíói [í október 1997] en þá var
gefinn út safndiskurinn „87-97“. Þarna er Danni að koma sem gestur
því þarna var hann hættur í bandinu. Þessir tónleikar þóttu tilefni til að
veita okkur viðurkenningu fyrir endurkomu ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum því við vorum búnir að vera í einhverri pásu þarna,“ segir
Stefán. „Ég á kuðunginn heima þar sem á stendur Tónlistarviðburður
ársins.“ Ólafur bætir við: „Ég braut mína styttu í partínu þarna þegar
verðlaunin voru veitt.“ Spurður út í hinn berfætta Daníel segir Stefán:
„Ég hef aldrei séð hann áður berfættan en hann er kamelljón. Hann
hefur verið í ýmsum múnderingum og allt klæðir hann vel. Ég hafði
aldrei séð það áður þegar hann var alltaf í strigaskóm og jakkafötum.
Það var alveg nýtt. Það var „trendsetter“ í honum.“
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Russel Hobbs, Desire Vnr. 1840066

180x180 Vnr. 603400
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STUÐ Í SKÚTUVOGI!

HITACHI VERKFÆRAKYNNING - OG HAPPDRÆTTI!
Walter Welln kynnir það nýjasta frá Hitachi milli kl. 13-15 í dag.

KOMDU Í DAG OG ÞÚ GETUR UNNIÐ!
Í verðlaun er stórglæsilegt viðgerðarsett fyrir bílinn að andvirði 89.900 kr.
– drögum kl.15:00 í dag!

HAUSTLAUKARNIR KOMNIR,
SÝNIKENNSLA UM HELGINA!

Haustlaukaráðgjöf og sýnikennsla
Garðyrkjufræðingar Blómavals sýna réttu handtökin við
haustlaukana í Skútuvogi milli kl 13-16, laugardag og
sunnudag. Komdu og fáðu ráðleggingar og lærðu réttu
handtökin. Eitt mesta úrval landsins af haustlaukum!
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■ TATTÚHEIMURINN

FJÖLBREYTTUR

Öll húð hulin nafni guðsins

M

ick eyddi fimm árum í að leita
uppi trúarhóp á Indlandi þar
sem meðlimir eru með nafn guðsins Ram húðflúrað yfir allan
líkama sinn. Hópurinn býr á
mjög afskekktum og leyndum
stað og þegar Mick fór frá þeim
sór hann þess eið að hann myndi
aldrei segja neinum frá því
hvar þeir héldu til. Allir meðlimir hópsins eru komnir vel
til ára sinna og vilja fá að lifa
í friði, en aðeins eru nokkrir
tugir enn á lífi. Hópurinn iðkar
hindúisma, sem eru þriðju fjölmennustu trúarbrögð heims,
og hafa tileinkað guðinum Ram
tilveru sína með því að hylja húð
sína með húðflúruðu nafni guðsins.
Þeir brugðu á þetta öfgaráð til að
greina sig frá öðrum hópum.
„Það er óhætt að segja að það
verði ekki aftur snúið þegar
þú hefur ákveðið að tilheyra
þessum hópi,“ segir Mick.

Icelandic tattoo expo á Hótel Sögu

TRAVELIN MICK Mick hefur ferðast til afskekktustu svæða heims þar sem hann hefur tekið myndir og skráð sögu alls kyns húð-

flúra. Hann segir þetta vera mikinn menningararf sem þurfi að varðveita.

T

ravelin Mick verður í Súlnasal Hótel Sögu
alla helgina. Þar stendur yfir Icelandic
Tattoo Expo sem er haldin hérlendis í fyrsta
skipti þessa helgina. Fjölbreytt dagskrá er í
boði og meðal annars verður þarna að finna
hinn heimsfræga Lizardman sem er allur
húðflúraður eins og eðla og með klofna
tungu. Einnig verður þar að finna marga
færustu húðflúrlistamenn heims sem margir
hverjir eru með hátt í tveggja ára biðlista, en
hægt verður að komast í flúrun hjá þeim. Auk
þess verða keppnir í gangi
alla helgina en allir sem
eru með húðflúr geta tekið
þátt. Nánar er hægt að
kynna sér keppnirnar
og dagskrá helgarinnar
á Facebook-síðu þeirra,
facebook.com/IcelandicTattooExpo.

Með 5.000 ára
gamalt húðflúr
Travelin Mick hefur ferðast um heiminn og myndað húðflúr. Hann er
staddur hérlendis og spjallaði við Tinnu Rós Steinsdóttur um þá stórmerkilegu hluti sem hann hefur séð og kynnst á ferðalögum sínum.
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ravelin Mick ferðast
á afskekkta staði og
leitar uppi ættbálka
og húðflúr sem tengjast jafnvel þúsund
ára gömlum hefðum.
„Stundum kem ég á stað þar sem
eru kannski tvær 100 ára gamlar konur þær einu eftirlifandi
sem bera húðflúr ættbálks síns
og þekkja söguna. Oft hefur þetta
fólk búið á afskekktum stöðum
alla sína ævi og því ekki til neinar myndir eða heimildir um flúrin
og ástæðurnar sem liggja að baki
þeim. Ég reyni að varðveita þekkinguna með því að mynda flúrin
og skrifa niður sögurnar,“ segir
ljósmyndarinn og blaðamaðurinn
Mick. Á ferðalögum sínum um
heiminn hefur hann komist í kynni
við marga stórmerkilega hópa sem
bera ýmis konar húðflúr af menningar- eða trúarlegum ástæðum.
„Ég verð oft var við endurtekin
mynstur, jafnvel hjá fólki sem býr
á afskekktum stöðum í sitthvorum
hluta heimsins,“ segir hann.

Dularfull saga húðflúra
Húðflúr hafa tilheyrt menningarsamfélögum í mörg þúsund ár en
saga þeirra er þó sveipuð dulúð
og leyndardómum. Líklegt þykir
að fyrstu flúrin hafi orðið til af
slysni þar sem sót hafi komist ofan
í sár og þannig gróið inn í húðina.
Elsta húðflúr sem fundist hefur
var á um 5.300 ára gamalli múmíu
ísmannsins Ötzi sem fannst við
landamæri Ítalíu og Austurríkis árið 1991. Talið er að Ötzi hafi
verið uppi um 3.300 fyrir Krist
og var hann með 57 húðflúr, sem
hægt var að sjá með berum augum
því jökullinn hafði varðveitt líkið
svo vel. Rannsóknir leiddu í ljós að
þau voru gerð úr sóti og talið er að
þau hafi þjónað læknisfræðilegum
tilgangi. Mick kannast vel við söguna af Ötzi og ber sjálfur húðflúr
sem er eins og eitt af þeim sem á
Ötzi er.
„Ég var staddur meðal búskmanna í Namibíu þegar ég sneri
mig á ökkla. Þá var fundin rétt jurt
til að lækna mein mín, búið var til
blek úr henni og lækningartattú
flúrað á mig. Seinna kom í ljós að

þetta flúr var alveg eins og eitt
þeirra sem fundust á Ötzi,“ segir
hann. Mick segir nálar af sítrónutrjám oft vera notaðar sem nálar
í þessum afskekktu samfélögum,
en þær eru mjög beittar og harðar. Sótið hefur verið vinsælt sem
blek í gegnum aldirnar auk þess
eru jurtir notaðar eða viður sem er
hakkaður niður og blandað saman
við vökva, til dæmis mjólk.

Menningararfur
sem þarf að rannsaka
Mick hóf rannsóknir sínar og
ferðalög árið 1999. Hann segir
mikinn menningararf í húðflúrum
og honum hafi þótt nauðsynlegt að

Kærastan deilir áhugamálinu
Travelin Mick er staddur hér á
landi til að taka þátt í Icelandic
Tattoo Expo sem fer fram í Súlnasal Hótel Sögu um helgina. Þar
mun hann setja upp ljósmyndasýningu sína In Your Face, auk
þess sem hann mun skrifa um
ráðstefnuna. „Á sýningunni má
sjá fólk með mismunandi tattú
í andlitinu sem bera vitni um
menningu þeirra eða trú,“ segir
hann.
Kærastan hans, Sana, deilir blessunarlega áhugamálinu
með honum og ferðast þau mikið
saman. Hún er einnig stödd hérlendis og verður með danssýn-

Á sýningunni má sjá fólk með
mismunandi tattú í andlitinu sem
bera vitni um menningu þeirra
eða trú.

varðveita hann. „Það er mjög sorglegt hvað tattúheimurinn hefur
verið lítið rannsakaður í gegnum
tíðina því hann er svo merkilegur. Ég veit ekki betur en að það sé
einn vísindamaður í heiminum í
dag sem sérhæfir sig í húðflúrum.
Sjálfur rannsaka ég þetta meira út
frá sjónarhorni blaðamannsins,“
segir hann.
Mick er þýskur að uppruna og
býr nú í Berlín. Hann eyðir þó
minnstum hluta ársins heima hjá
sér því átta til tíu mánuði af árinu
ferðast hann um heiminn. „Starfið
mitt er í raun þríþætt. Árlega fer
ég á tuttugu til 25 tattúráðstefnur
um allan heim þar sem ég set upp
myndasýningar og skrifa um ráðstefnurnar,“ segir hann en hann
skrifar helst fyrir tattú-tímarit þó
annars konar tímarit leiti stundum til hans líka. „Ég leita líka uppi
tattúlistamenn og tek við þá viðtöl, sýni vinnu þeirra og fjalla um
hvað sé sérstakt við þá. Að lokum
eru það svo áðurnefnd ferðalög,“
segir Mick.

ingu á Icelandic Tattoo Expo.
Það er viðeigandi að þau skuli
starfa saman í tattúheiminum
því þau kynntust einmitt í gegnum hann. „Það er stór og merkilegur hluti tattúheimsins í Japan
en þeir eru fáir þar sem tala
ensku og ég tala ekki japönsku,
Sana starfaði sem túlkurinn minn
og þannig kynntumst við,“ rifjar Mick upp, en hjónaleysin eru
búin að vera saman í fjögur ár.
Þau komu til landsins fyrir viku
og tóku sér nokkra daga til að
ferðast um Suðurlandið. „Við lentum í smávegis óveðri en vorum
á góðum bíl svo við björguðum
okkur,“ segir Mick, sem hefur
lengi ætlað að koma til Íslands en
alltaf eitthvað komið upp á á síðustu stundu. „Ég er rosalega glaður yfir að hafa loksins komist alla
leið hingað. Ég er alveg heillaður
af Íslandi og fjölbreytileika landsins. Það leynist eitthvað óvænt
handan við hvert horn,“ segir
hann ánægður en þau Sana verða
hér fram á þriðjudag.

10 ÁRA

AFMÆLISVEISLA VERSLUNAR BYKO BREIDD

ÓTRÚLEGT AFMÆLISVERÐ
UM HELGINA
VÖRUR Á 10 ÁRA VERÐI*
AFMÆLISVERÐ

590

AFMÆLISVERÐ
kr.

kr.

Vnr. 84100160
FIA málningarr
rúlla og bakki,
25 cm.

Vnr. 50170181
Trappa, 3 þrep,
þolir 120 kg.

AFMÆLISVERÐ

AFMÆLISVERÐ

2.990

Happdrætti
ið heppnum
h
Í tilefni afmælisins gefum við
gestum stórglæsilega vinninga.

Vnr. 86620040
KÓPAL Glitra,
hvít, 4 l.

*Takmarkað magn - eitt stk. á viðskiptavin - Vörur á afmælisverði fást í verslun BYKO í Breidd á meðan birgðir endast.

SÝNISHORN AF ÖÐRUM FRÁBÆRUM AFMÆLISTILBOÐUM

13.990

AFMÆLISVERÐ

AFMÆLISVERÐ

kr.

2.990

AFMÆLISVERÐ

kr.

Vnr. 74800500
BAVARIA BID 500E
höggborvél.
Vnr. 52236871
PRAHA 5 arma kristalljósakróna, króm og gler.

AFMÆLISVERÐ

3.870

24.990

kr.

kr.

3.990

kr.

AFMÆLISVERÐ

3.990

kr.

Vnr. 41100108
Matar- og kafﬁstell, 20 stk.

TAKTU ÞÁTT OG
ÞÚ GETUR UNNIÐ!
Vinningar:

5.990

kr.

Að verðmæti:

SUNWIND GASGRILL KANSAS 4000
STERLING GASGRILL 1716-3
BOSCH RAFHLÖÐUVÉL PSR 14,4V LI
BOSCH RAFHLÖÐUVÉL PSR 10,8V LI-2
PHILIPS SENSEO KAFFIVÉL, BLÁ
BOSCH TÖFRASPROTI 600W
SODASTREAM JET
RATTAN BISTRO SETT BORÐ OG 2 STÓLAR

119.900 kr.
49.900 kr.
27.900 kr.
20.900 kr.
15.995 kr.
12.995 kr.
12.949 kr.
12.990 kr.

Vnr. 52236473
CANNES gólﬂampi,
stál og króm.

14.990

kr.

1.290

AFMÆLISVERÐ

kr.

Vnr. 78070007
Verkfærasett fyrir
börn, 18 stk.

5.990

Afmælisveisla
Við höldum upp á 10 ára
afmæli verslunar BYKO í Breidd
með 10 metra afmælisköku,
pylsum og gosi fyrir
rir gesti
í dag kl. 12-15.
Kynningar
Alls kyns kynningar
ar í
gangi allan daginn..

kr.

kr.

Vnr. 49250519
KAPRO málband,
5 m, 19 mm, króm.
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.

2.590

590

kr.

Vnr. 70210023
BYKO trésög.

390

AFMÆLISVERÐ

FAGNAÐU MEÐ
OKKUR Í BREIDDINNI

6.590

kr.

Vnr. 0113450
Vn
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11133450
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12285 mm
m..

kr./m2
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//m
m2

Atlantsolía
10 kr. afmælisafslátturr
laugardag 15. september til
miðnættis á Skemmuvegi.

10

kr.

afmælisafsláttur með
dælulykli frá Atlantsolíu
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Á SJÚKRAHÚSINU „Ég skreið fyrst, reyndi síðan að labba en skjögraði til allra átta,“ sagði Guðlaugur sem fékk

VATNSÍLÁT BAK VIÐ ELDFELLIÐ Þótt vatnið í baðkarinu væri óhreint hressti það Guð-

góða aðhlynningu á sjúkrahúsinu og heimsóknir ættingja, meðal annars Sigurhönnu systur sinnar.

laug verulega. En fyrst þurfti hann að berja af því ísinn.

MYNDIR/GVA

Var ekki hræddur við að deyja
Guðlaugur Friðþórsson synti rúma fimm kílómetra í ísköldum sjó, braust gegnum brimgarð, kleif kletta og gekk berfættur um
tveggja kílómetra leið til byggða í Eyjum, meðal annars um úfið hraun. Í tilefni þess að Djúpið, mynd Baltasars Kormáks sem
verður frumsýnd 21. september, er innblásin af þessu einstæða afreki er hér gluggað í frásagnir af atburðinum 11. mars 1984.

V

ið sátum þrír á kili,
ég, Hjörtur skipstjóri og Pétur 1. vélstjóri sem við höfðum á milli okkar því
hann var aðframkominn. Þegar við fundum að skipið var að fara niður báðum við faðirvorið í sameiningu og ákváðum
að hver yrði að bjarga sér.“
Þessi orð eru höfð eftir Guðlaugi Friðþórssyni sem tuttugu
og tveggja ára komst í þá karlmennskuraun að bátnum, Hellisey VE 503, sem hann var vélstjóri
á, hvolfdi seint um kvöld um þrjár
sjómílur austur af Heimaey. Guðlaugur var um þrjá stundarfjórðunga á kili, ásamt tveimur öðrum
skipverjum, og beið þess sem
verða vildi. Þeir höfðu þá horft
á eftir tveimur félögum sínum í
hafið.
Skyndilega sökk báturinn undan
þremenningunum og þeir gripu
sundtökin, sáu vitaljósin á Stórhöfða og tóku stefnuna þangað.
Innan stundar var Guðlaugur orðinn einn eftir á yfirborði sjávar.

Hugsaði margt
„Ég hugsaði margt á sundinu til
lands, hvað maður hefur gert og
hvað maður átti eftir að gera …
Ég fór líka að hugsa um það að
ég skulda hér og þar, smávegis,
eins og gengur og mér þótti mikið
■ ÓSÁTTUR

slæmt að stefna í dauðann án þess
að geta gert upp …“
Þegar Guðlaugur var kominn
um þriðjung leiðarinnar í land sá
hann bát á siglingu og synti allt
hvað af tók í áttina til hans, veifaði, öskraði og buslaði en báturinn
fór fram hjá án þess að skipverjar
yrðu hans varir í náttmyrkrinu. Þá

Átti leiðarstörnu
Guðlaugur synti ýmist bringusund
eða baksund. Vitaljósið og eyjarnar voru í sjónmáli þegar hann synti
bringusundið en á baksundinu miðaði hann stefnuna við skæra stjörnu
á himni. Þegar á leið nótt hurfu
flestar stjörnurnar í ský en stjarnan hans hvarf aldrei.

labba en skjögraði til allra átta og
gat satt að segja ekki staðið á fótunum. Ég taldi mér borgið þegar ég
var kominn á land, en samt var það
ef til vill erfiðara að fara landleiðina um hraunið, berfættur og svo
dofinn að maður fann ekki fyrir
sjálfum sér …“
Á miðri leið rakst Guðlaugur á

Þegar ég komst upp á milli fellanna og ljósin í bænum
blöstu við, leit ég einhverja stórkostlegustu sýn í lífi mínu
og mér óx ásmegin og ég greikkaði sporið.
sá hann að hann yrði að bjarga sér
sjálfur, klæddi sig úr sjógallanum
sem var honum til trafala á sundinu, og var þá einungis klæddur
þunnri peysu, skyrtu og gallabuxum. Síðan hélt hann áfram áleiðis
til lands.
„Það undarlega var að ég var
aldrei hræddur þessa nótt. Ég
hafði á tilfinningunni að ég myndi
deyja. Fór tvisvar með Faðir vor
á leiðinni í land og það var satt
að segja æði fjölbreytt sem ég
reyndi að gera til að halda hugsuninni gangandi. Ég talaði við
múkkann og bað hann fyrir skilaboð til lands, bað hann að láta vita
af mér …“

VIÐ MYNDINA

Mynd Baltasars, Djúpið, er byggð á leikriti með sama nafni eftir Jón Atla
Jónasson rithöfund.
Guðlaugur Friðþjófsson var fyrir tveimur árum ósáttur við að nafn hans skyldi
tengt myndinni samkvæmt síðunni www.eyjafrettir.is 30. júlí 2010. „Það
hefur tvisvar verið haft samband við mig vegna þessarar myndar en í bæði
skiptin var það eftir að búið var að ákveða að gera hana.“ -og einnig: „Atburðirnir sem gerðust kvöldið 11. mars 1984 eru í mínum huga ekki leikrit heldur
ískaldur raunveruleikinn, þar sem fjórir ungir menn létust.“
Í Fréttablaðinu 31. júlí 2010 stendur: Baltasar segir handrit myndarinnar
fyrst og fremst fylgja því sem kemur fram í opinberum gögnum og skýrslu um
slysið. Þrátt fyrir það verður hvorki nafn Guðlaugs né þeirra sem létust notað
í myndinni. ... „Ég reyni að vera eins trúverðugur og sannur gagnvart efninu
eins og ég get. Ég er ekki að reyna að sverta minningu eins né neins, nema
síður sé.“
Þess má geta að Guðlaugur vildi ekki koma í viðtal við Fréttablaðið í gær,
vegna umfjöllunarinnar á þessari síðu.
Myndirnar til hliðar eru teknar við tökur á Djúpinu af Antoni Brink.

„Ég held það hafi hjálpað mér
mjög að ég var rólegur allan tímann, var ekki hræddur við að
deyja, en hins vegar kveið ég því að
drukkna, hafði sopið sjó og fannst
það óþægilegt.“
Guðlaugi gekk erfiðlega að finna
hentugan lendingarstað. Hann náði
taki á stórum steini um fimm til
tíu metra frá stórgrýttri fjörunni
og beið þar meðan fjaraði út en lét
næstu öldu skola sér upp í urðina.
Þar átti hann erfitt með að fóta sig
vegna sjóriðu og hafðist um stund
við á syllu sem sjórinn gekk upp á.
En með því að skríða skáhallt upp
klettana komst hann upp á hraunið.
„… Ég skreið fyrst, reyndi síðan að

baðkar sem notað var sem vatnsílát
fyrir skepnur. Með berum höndum
náði hann að brjóta um þumlungsþykkan ís á yfirborði þess og fá sér
að drekka. Hann var þó móður og
þungur á göngunni og brekka sem
á leið hans varð óx honum í augum.
Samt lagði hann í hana og sigraði.
„… Þegar ég komst upp á milli fellanna og ljósin í bænum blöstu við,
leit ég einhverja stórkostlegustu
sýn í lífi mínu og mér óx ásmegin
og greikkaði sporið að fyrsta húsinu sem ljós var í. Þar barði ég
dyra …“

Enginn íþróttamaður
Spurður eftir á hvort afreksmenn

í íþróttum væru í ætt hans kvaðst
Guðlaugur ekki vita til þess. „Ég
hef heldur aldrei verið neinn
íþróttamaður, hef stundum verið
í fótbolta svona að gamni mínu
með félögunum. Það er nú hálfgerður villimannafótbolti … Eina
íþróttin sem ég get sagt að ég hafi
stundað er það að maður hefur
stundum farið í sjómann á böllum og þá held ég að ég hafi yfirleitt tapað. En það er þetta með
sundið. Við vorum í fyrrasumar
nokkrir félagar saman að gera
okkur glaðan dag, fengum okkur
gúmmítuðru, sigldum út á Vík og
stigum í land í Ystakletti, ekki
langt frá Klettshelli. Það er þarna
móbergshilla, nokkuð stór, og við
sátum á henni og létum okkur líða
vel. Þá fékk ég allt í einu þá flugu
í höfuðið að gaman væri að synda
yfir Víkina og fara á land hinum
megin á nýja hrauninu. Úr þessu
varð þó ekkert, enda töldu félagar
mínir mér trú um að ég myndi
aldrei hafa það, ég gæfist upp á
miðri leið. Þó eru þetta líklega
ekki nema þrjú til fjögur hundruð
metrar.“
Frækileg frammistaða Guðlaugs Friðþórssonar, andlegt og
líkamlegt þrek, og þol gegn kulda,
vakti heimsathygli og þótti hvarvetna furðu sæta.
Heimildir: Ísland í aldanna
rás/ Helgarpósturinn/DV
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VISSIR ÞÚ AÐ...

9% kvenna

vefjagigt en aðrar. Konur sem eru þolendur ofbeldis eru
ellefu sinnum líklegri til að vera með vefjagigt en aðrar
konur.

KVENNA HAFA ÁTT VIÐ ÓFRJÓSEMI AÐ STRÍÐA
Á ALDRINUM 20-44 ÁRA.

■ … skýr kynjamunur kemur fram bæði í tegundum
áfalla og afleiðingum þeirra. Rannsóknir hafa leitt í
ljós að karlmenn eru líklegri til að verða fyrir öllum
tegundum áfalla nema þeim sem tengjast kynferðis- og
heimilisofbeldi, en slík áföll eru töluvert algengari hjá
konum og konur eru líklegri en karlar til að þróa með sér
áfallastreituröskun og önnur vandamál í kjölfar áfalla.

■ … talið er að á næstum árum muni eitt af hverjum
sex pörum í heiminum þurfa að glíma við vandamál sem
tengjast ófrjósemi á einhverjum hluta frjósemisskeiðs
síns eða á því öllu. Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) telst það vera
ófrjósemi þegar par hefur reynt að geta barn í meira en
eitt ár án þess að það takist.

■ ÓRÁÐGERÐ

ÞUNGUN*

Óörugg
getnaðarvörn

Óútskýrð

10%
Engin
getnaðarvörn

10%
50%

■ … líffræðilegar breytingar sem verða við blæðingar koma fram fyrr og hraðar hjá þeim sem þroskast
snemma. Hormónabreytingar sem leiða til kynþroska
geta valdið ýmsum tilfinningalegum sveiflum þar sem
sjálfsmat og sjálfsstjórn þroskast síðar. Unglingar eru því
örari á þessu tímabili, verða spenntari, sýna meiri tilfinningasemi og geta orðið áhættusæknari en síðar.

30%
Vandamál
við notkun
*Kvenna sem fóru í
fóstureyðingu

■ … um víða veröld eiga allflestar konur sem verða 55
ára eða eldri það sameiginlegt að hætta blæðingum.
Þrátt fyrir alla þessa sameiginlegu reynslu af tíðahvörfum
(síðustu blæðingum) var þekking á aðdraganda þeirra og
áhrifum á heilsu kvenna af skornum skammti allt fram á
tíunda áratug 20. aldar.

■ Ástæður óráðgerðrar þungunar meðal kvenna sem fóru í fóstureyðingu
hér á landi voru rannsakaðar á árunum 1999 til 2000. Meginástæða þess
að getnaðarvarnir voru ekki notaðar var sögð vera kæruleysi. Þetta háa hlutfall kvenna sem ekki notuðu getnaðarvarnir þegar getnaður varð er mun
hærra hér en víða annars staðar.

■ … hérlendis voru 3,3% barna sem fæddust árið 2008
getin með aðstoð tæknifrjóvgunar sem er samheiti yfir
meðferðir við ófrjósemi, svo sem glasafrjóvgun, smásjárfrjóvgun, uppsetningu frystra fósturvísa og tæknisæðingu.

■ UNGUM

MÆÐRUM FÆKKAR

100
90

■ Hlutfall frumbyrja

80

20 ára og yngri

70

■ … þrátt fyrir
greiðan aðgang að
öruggum getnaðarvörnum á
Vesturlöndum verða árlega fjölmargar
konur þungaðar án þess að ætla sér það.
Ýmislegt hefur áhrif á notkun getnaðarvarna en fagleg
ráðgjöf um þær er talin vera mjög mikilvæg til að stuðla
að markvissri notkun.
■ … enn er ekki að fullu vitað hvað veldur vefjagigt en
þar sem sérstakar lífeðlis- og lífefnafræðilegar orsakir
hafa ekki fundist hefur því verið haldið fram að þær
geti að einhverju leyti verið sálfræðilegar. Hafa nokkrar
rannsóknir til dæmis sýnt að talsvert hlutfall einstaklinga
með vefjagigt hafði orðið fyrir einu eða fleiri áföllum áður
en einkenni gigtarinnar komu fram og svo virðist sem
konur sem hefur verið nauðgað séu líklegri til að þjást af

51 kona

60

LÉST ÚR LANGVINNRI LUNGNATEPPU ÁRIÐ 2009 EN
37 KARLAR.
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52%

40

■ … konur með langvinna lungnateppu er hratt vaxandi
skjólstæðingahópur heilbrigðisþjónustunnar víðs vegar
um heiminn. Þær nota þjónustuna meira en karlar þótt
sjúkdómurinn sé síður greindur hjá þeim. Reykingar eru
meginorsök sjúkdómsins. Sjúkrahúskostnaður vegna
langvinnrar lungnateppu er stærsti einstaki útgjaldaliður
heilbrigðisþjónustu vestrænna þjóða. Dánartíðni kvenna
með langvinna lungnateppu á Íslandi fór fram úr dánartíðni karla á árinu 2004.
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Heimild: Heilsufar kvenna, Hagstofa Íslands.
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■ Með tilkomu getnaðarvarna í kringum
1960, hafa konur í auknum mæli getað
stýrt barneignum sínum en það hefur
síðan haft áhrif á meðalaldur kvenna
þegar þær eignast sitt fyrsta barn. Eins og
grafið sýnir hefur frumbyrjum 20 ára og
yngri fækkað mjög.

Heilsa kvenna í nýju ljósi
Þekking á heilsufari kvenna var lengi vel af skornari skammti en þekking á heilsufari karla. Ný bók varpar ljósi á ýmsar hliðar er
snerta heilbrigðismál kvenna sagði Herdís Sveinsdóttir, annar tveggja ritstjóra bókarinnar, við Sigríði Björgu Tómasdóttur.

L

engi vel var mjög mikill kynjahalli
í rannsóknum á heilbrigðismálum.
Það voru fáar konur sem störfuðu
sem vísindamenn og rannsóknir
endurspegluðu það. Sem betur fer
hefur orðið mikil breyting á undanförnum árum,“ segir Herdís Sveinsdóttir, prófessor í hjúkrunarfræði við Háskóla
Íslands og annar tveggja ritstjóra bókarinnar Við góða heilsu? Konur og heilbrigði í
nútíma samfélagi. Í bókinni, sem ritstýrt er
af Helgu Gottfreðsdóttur, dósent í ljósmóð-

HERDÍS
SVEINSDÓTTIR

urfræði, auk Herdísar,
er að finna fræðigreinar
um fjölmörg málefni sem
tengjast heilsufari kvenna.
Blæðingar, meðganga,
ófrjósemi, tíðahvörf, áföll,
þunglyndi og vefjagigt eru
meðal umfjöllunarefna
bókarinnar.
Herdís segir að þær hafi
haft að leiðarljósi að birta
fræðigreinar sem varpa

nýju ljósi á heilbrigðismál kvenna. „Rannsóknir hafa leitt í ljós að konur og karlar
bregðast til dæmis ekki eins við lyfjum og því
þarf að rannsaka sjúkdóma hjá bæði körlum
og konum. Undanfarin tuttugu ár hefur, hvað
varðar heilsu kvenna, náðst mestur árangur í að lækka dánartíðni af völdum brjóstakrabbameins, hjarta- og æðasjúkdóma og
leghálskrabbameins. Hins vegar hefur ekki
verið lögð næg áhersla á að rannsaka félagslega, menningarlega og umhverfislega áhrifaþætti heilsu kvenna,“ segir Herdís.

Það er mikilvægt jafnréttismál að þekking
á heilsu kvenna sé jafn góð og á heilsu karla
að mati ritstjóra til að úrræði og inngrip við
hæfi standi til boða eða eins og segir í inngangi bókarinnar: „Gagnrýnin umræða um
heilsufar kvenna og samspil þess við félagslegt umhverfi hefur […] náð eyrum margra en
til að uppræta megi misrétti þegar kemur að
heilsu er mikilvægt að taka á undirrót kynjamismunar innan hvers samfélags. Jafnrétti
kynjanna er forsenda þess að hægt sé að takast á við annan ójöfnuð í heiminum.“

Stillanleg heilsurúm! Fyrir þínar bestu stundir.
TEMPUR® Orginal eða Cloud heilsudýna á
C&J stillanlegum botnum. 2x80x200 cm.
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Úr eldhússkonsu í opið rými
Eldhúsið er staður til að næra líkama og sál og jafnvel talið hjarta heimilisins. Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir fjallar hér um
sögulegar og hugmyndafræðilegar breytingar á eldhúsum 20. aldar og hvernig þær endurspegla tíðarandann.

Þ

egar þú ferð í partý og
skýst inn í eldhús til
að næla þér í ískaldan
bjór úr ísskápnum
verður ekki aftur
snúið. Þú dettur inn í
samræður, sest upp á borð, nartar
í snakk löðrandi í Voga-ídýfu og
mestar líkur eru á að þarna munir
þú eyða öllu kvöldinu.
Í eldhúsinu er gestum boðið upp
á kaffi og spjall og þar myndast oft
besta stemningin í gleðskapnum.
Sumir hafa jafnvel nefnt eldhúsið
sem sinn uppáhaldsskemmtistað.
Það sem fer fram í eldhúsinu þarf
því ekki að vera eins formlegt og í
stofunni og ekki eins persónulegt og
í svefnherberginu. Þar er slúðrað og
meira að segja hægt að laumast til
að reykja.
Eldhúsið er notað í ýmsum tilgangi hvern einasta dag. Það gegnir
mikilvægu hlutverki sem blasir þó
ekki alltaf við meðan beðið er eftir
að vatnið sjóði. Hugmyndin um eldhúsið sem hjarta heimilisins hefur
þó sjaldan verið mikilvægari en einmitt nú.
Á undanförnum árum hefur
matreiðsla, sem eldhúsið myndar
umgjörð um, notið síaukinna vinsælda. Vinsældir eldhússins eru í
takt við opinberun heimilisins út
á við þar sem fasteignavefir eru
mörgum dægradvöl auk þess sem
híbýla- og hönnunarblogg njóta
gífurlegra vinsælda. Það kann
að skjóta skökku við að á meðan
miklum tíma, púðri og peningum er
eytt í að eignast huggulegt heimili
er mun minni tíma eytt innan veggja
þess. Fólk eyðir lunganum úr deginum annars staðar en heima og fjölskyldumeðlimir borða oft á hverjum
stað fyrir sig. Eldhúsið stendur því
autt stóran hluta dagsins.

Elda í eldhúsi, pissa á salerni
Hvernig fólk byggir, breytir og
skreytir segir margt um fegurðarskyn, smekk og félagslegar venjur.
Arkitektúr hefur markvisst verið
notaður til að stuðla að samfélagsbreytingum og breytt samfélag
birtist glögglega í húsunum sem
byggð eru og hugmyndum sem uppi
eru um heimilið á hverjum tíma.
Þannig segja húsin sögu.
Á fyrri hluta 20. aldar höfðu upplýstir borgarar áhyggjur af óheilnæmum samsöfnuði fólks í eldhúsum. Gestir stöldruðu við í kaffi,
móðirin vann heimilisstörf, börnin
léku og faðirinn slakaði á í vinnufötunum. Í sumum tilfellum bjuggu
heilu fjölskyldurnar, dag og nótt, í
einu eldhúsi. Þetta þótti vitaskuld
ótækt og reyndi borgarastéttin hvað
hún gat að sporna við þessu og snúa
alþýðunni til betri vegar. Því voru
eldhús í nýjum húsum á fyrri hluta
20. aldar mjög lítil til að ýta fólkinu
úr eldhúsinu í önnur rými. Fólk var
hvatt til að snúa til „nútímalegra
lifnaðarhátta“ þar sem öllu var skipt
haganlega niður milli rýma. Elda
átti í eldhúsi, sofa í svefnherbergi,
pissa á salerni og slaka á í stofunni.
Arkitektar komust þó fljótt að
því að fólkið hélt áfram að safnast
saman í eldhúsinu og skildi stofuna
eftir auða og frekar til sýnis fyrir
fína gesti. Lokaða eldhúsinu var svo
til þröngvað upp á alþýðuna til að
bæta líf hennar að henni forspurðri.

1

3

2

1. Þröngt eldhús fúnksjónalismans þar sem hrátt
notagildið er í fyrirrúmi. Það sparar sporin og rúmar
ekki marga. Slík eldhús voru ríkjandi í fjölbýlishúsum langt fram eftir 20. öld.

2. Rúmgott eldhús frá sjötta áratugnum undir
amerískum áhrifum sem er lokað en meira í ætt
við sveitaeldhúsið þar sem allir geta komið saman
og unnið, eldað eða slakað á.

3. Opna eldhúsið þykir styrkja fjölskylduböndin en
það endurspeglar líka opinberun heimilisins út
á við og nýjar hugmyndir um eldamennsku sem
félagslega athöfn en ekki einnar konu vinnu.
Vegna þess að fólkið var oftast
ekki haft með í ráðum hentaði eldhúsið ekki endilega hversdagslegu
amstri og sama hversu lítið eldhúsið
var hélt fólk áfram að safnast þar
saman. Þrátt fyrir vankanta sem
komu snemma í ljós hélt lokaða eldhúsið vinsældum sínum langt fram
eftir öldinni.

fá meira pláss til að athafna sig
sem undirstrikar auknar vinsældir
matreiðslu og hugmyndir um eldamennsku sem félagslega athöfn en
ekki einnar konu vinnu. Það endurspeglaði líka ákveðið gegnsæi sem
varð lykilatriði, steikin átti ekki að
birtast tilbúin á borðstofuborðinu,
allir áttu að vita hvernig hún komst
þangað.

Það er sama hversu mikið eldhúsið
breytist, það virðist ávallt vera eitt
vinsælasta rými heimilisins.
Inn með nýja, út með gamla
En svo kom að því að lokaða eldhúsið
vék fyrir því opna. Á uppbyggingartímanum í upphafi 21. aldarinnar voru ný hús nær undantekningalaust byggð með nýju skipulagi, hið
opna eldhús var allsráðandi og svo
virtist sem allir hefðu fengið nóg af
fjötrum gamla þrönga eldhússins.
Þessar breytingar má skýra með
ýmsum hætti. Opna eldhúsið var til
að mynda tilraun til að gera heimilið að einni heild á sama tíma og
minni tíma var eytt þar. Hugmyndin með opna eldhúsinu var líka að

Opna eldhúsið markaði einnig
nýja tíma þar sem breytt kynjahlutverk stjórnuðu ferðinni. Heimilið var ekki lengur hugsað sem
vinnustaður kvenna enda eru þær
löngu komnar út á vinnumarkaðinn
og karlarnir farnir að taka meiri
þátt í heimilisstörfunum. Eiginleikar opna eldhússins gerðu áður
ósýnilega vinnu sýnilega sem var
vissulega frelsandi fyrir konuna
sem sinnti áður öllu fyrir luktum
dyrum en að sama skapi minnkaði
hin persónulega nánd þegar veggir
féllu.

Blómaskeið eldhússkonsunnar
Hugurinn reikar gjarnan til „gömlu
góðu“ daganna þegar eldhús ber á
góma en opna eldhúsið þykir ekki
eingöngu til marks um nýja tíma
heldur minna á gamla sveitaeldhúsið
þar sem fólk kom saman og vann,
lærði eða eldaði. Þetta „gamla“ eldhús er fjölnota herbergi, opið öllum,
ungum sem öldnum, konum og körlum. Það takmarkar einkalíf en ýtir
undir samverustundir og fagnar
óformlegheitum. Nú til dags er þetta
eldhús jafnvel talið styrkja fjölskylduböndin og stuðla að samveru.
Í kjölfar hruns og kreppu með tilheyrandi sparsemi og hagsýni í stað
óhófs hefur jafnvel mátt greina mun
á hugmyndum fólks um heimilið.
Fólk hefur æ oftar orð á því að það
kjósi frekar lokað kósí eldhús en hið
opna. Á krepputímum fer fortíðarþráin á flug og þráin eftir myndarlegum húsmæðrum sem baka brauð
á hverjum degi, taka slátur, búa til
konfekt fyrir jólin og taka á móti
fjölskyldunni með hlýju faðmlagi
við lok dags verður sterkari.
Lokaða eldhúsið varð að einhverju
leyti tákn fyrir blómaskeið húsmæðra og það vekur upp hugmyndir
um nánd þegar allir hrúguðust inn
í eldhús sama hversu lítið það var.
Og allir hafa gleymt striti og svita

örmagna húsmóður í agnarlítilli eldhússkonsu.

Veggirnir tala
Eldhúsið og hugmyndir okkar um
það hafa breyst töluvert. Nýjar
áherslur birtast í því hvernig veggir
rísa og falla. Veggirnir endurspegla
og þeir móta, þeir hlusta og þeir tala,
þeir hafa áhrif á þá sem búa innan
þeirra en íbúarnir hafa líka áhrif á
veggina. Það getur verið ólíkt eftir
tímabilum hvernig litið er á rými
heimilisins. Eina stundina er litið
á gamla þrönga eldhúsið sem tímasparandi og hagkvæmt, aðra einangrandi og vélrænt og að lokum
huggulegt og náið.
Það er sama hversu mikið eldhúsið breytist, það virðist ávallt vera
eitt vinsælasta rými heimilisins, að
minnsta kosti í hugum fólks. Eldhús dagsins í dag er, þegar öllu er
á botninn hvolft, ekki svo ýkja frábrugðið eldhúsum fyrri tíma. Sama
hvernig skipulagi þess er háttað er
eldhúsið talið búa yfir eiginleikum
sem önnur rými hafa ekki. Þar eru
allir velkomnir, háir og lágir, þar
slær hjartað taktföstum slögum sem
tæla okkur til sín.

HÖFUNDUR: Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir er MA-nemi í þjóðfræði.

FÚNKSJÓNALISMINN OG FRANKFURTARELDHÚSIÐ

SVIÐSETNING HEIMILISINS

Vinsældir þrönga eldhússins meðal umbótarsinnaðra arkitekta voru margþættar. Við
upphaf tuttugustu aldar var húsnæði af skornum skammti og þurfti bæði að byggja
ódýrt, hratt og fyrir marga.
Einn þessara arkitekta var Grete Schutte-Lihotsky. Hún var fædd í Vínarborg í lok
19. aldar þegar fátækt var mikil í borginni og sósíalistahreyfingin í blóma. Hún flutti
síðar til Frankfurt og hannaði eldhús sem naut gífurlegra vinsælda, „Frankfurtar-eldhúsið“. Þrátt fyrir að vera heilluð af gamla eldhúsinu sem hvatti til samveru beygði
hún sig undir kenningar fúnksjónalismans og hannaði praktísk eldhús til þess að
elda í. Þegar Schutte-Lihotsky var komin á tíræðisaldur sagði hún frá því að eldhúsið
hefði ekki verið hannað með heimavinnandi húsmæður í huga heldur var þetta eldhús fyrir útivinnandi konur svo þær þyrftu ekki að eyða dýrmætum tíma í eldhúsinu.
Eldhúsið átti að spara tíma og auka afköst og það varð í kjölfarið eins og tilraunastofa. Slík eldhús spöruðu notendum sporin en mörgum fannst þau einkennast af
auðn og eymd hins vélræna þar sem ekki rúmuðust tilfinningar, sköpun og líf.

Á síðastliðnum árum hafa margir spyrnt fótum við of stíliseruðum og
hreinum heimilum á síðum tímarita, sagt að þau séu líflaus og að þar sé
ekki búandi. Margir hafa fengið sig fullsadda af glansi; af glansandi heimilum glansandi fólks á glansandi pappír sem eiga sér enga stoð í möttum
raunveruleikanum.
Nýtt „trend“ skipulagðrar óreiðu virðist vera að ryðja sér til rúms. Mörg
tímarit leggja nú áherslu á að sýna eðlilegt heimilislíf fólks og birta myndir
sem eru uppfullar af dóti og drasli sem við erum ekki vön að sjá – venjulega
er búið að taka til, stílisera og gera fínt fyrir gests augað áður en myndavélin
er dregin úr slíðrinu. Þessi gjörningur endurspeglar hugmyndir um að
heimili eigi ekki að vera sviðsett á síðum tímarita, þar sé lifað og lífið er
fullt af óreiðu. Óstíliseruð heimili birtast víðar, til að mynda í auglýsingum
húsbúnaðarverslana. IKEA sýnir okkur óumbúin rúm og mat sem snarkar
á pönnum, barnadót undir sófum og fleira í þeim dúr og þeir segja okkur
meira að segja líka að lífið snúist um meira en húsgögn.

FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA
LAUGARDAGUR 15. SEPTEMBER 2012

Kynningarblað Rekstrarvörur, hágæðalausnir, matvæli og persónuleg þjónusta

„Við leggjum upp úr því að viðskiptavinir geti nálgast okkur á þann hátt sem hentar þeim best, hvort sem er í gegnum sölumenn, verslun, síma eða vef, og viljum að það sé þægilegt og gaman að eiga við okkur viðskipti,”
segir viðskiptastjórinn Bylgja Bára Björnsdóttir.

MYND/ÓLAFUR ÞÓRISSON

Fyrirtækjaþjónusta fyrir alla
Í Pennanum má finna úrval ritfanga, rekstrarvara, húsgagna og kaffilausna sem henta fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum.
Starfsfólk Fyrirtækjaþjónustu Pennans kappkostar að veita faglega og persónulega þjónustu um land allt.

O

kkar styrkleiki felst í góðu
vöruúrvali á breiðu verðbili. Við hlustum á viðskiptavininn, greinum þarfir
hans og finnum þær lausnir sem
henta best,“ segir viðskiptastjórinn Bylgja Bára Bragadóttir en
fyrirtækjaþjónusta Pennans hefur
verið starfrækt frá árinu 1997. „Við
leggjum upp úr því að viðskiptavinir geti nálgast okkur á þann hátt
sem hentar þeim best; hvort sem er
í gegnum sölumenn, verslun, síma
eða vef og viljum að það sé þægilegt og gaman að eiga við okkur
viðskipti.“ Fyrirtæki geta óskað
eftir reglulegum heimsóknum
frá söluráðgjafa Pennans „Í upphafi gerir söluráðgjafi þarfagrein-

ingu með fulltrúa viðkomandi
viðskiptavinar og veitir ráðgjöf
við vöruval þar sem hagkvæmnissjónarmiða er gætt. Ef viðskiptavinur óskar eftir því getur söluráðgjafi séð um að viðhalda ákveðnum lágmarkslager auk þess sem
hann tekur niður sérpantanir ef
við á.
„Þetta er þjónusta sem við
höfum boðið upp á fyrir bæði
smærri og stærri fyrirtæki og hefur
gefist afar vel enda getur verið
tímafrekt að halda utan um lager
og sjá til þess að ekkert vanti,“
segir Bylgja. Söluráðgjafar benda á
nýjungar og góð tilboð og í sumum
tilfellum fá viðskiptavinir að prófa
nýjungar. Þjónustan er fyrirtækj-

um að kostnaðarlausu og með
henni er hægt að spara bæði tíma
og peninga.”
Bylgja segir marga kjósa
persónu leg samskipti við sölufulltrúa í þjónustuveri Pennans í síma
540-2050. Þar geta viðskiptavinir átt sérstakan tengilið og skapast oft góð tengsl eftir margra ára
viðskipti. „Það eru dæmi um að
fólk bíði með að panta ef tengiliðurinn er í fríi og er bara gaman
að því.“ Bylgja segir einnig hægt
að senda fyrirspurnir og panta í
gegnum netfangið pontun@penninn.is og eru margir sem nýta sér
það. Ný og notendavæn vefverslun Pennans, w w w.penninn.is,
auðveldar viðskiptavinum enn

frekar að nálgast upplýsingar um
vörur og þjónustu. Viðskiptavinir geta sótt um þjónustuaðgang
á vefnum og meðal annars fengið upplýsingar um fyrri pantanir og reikninga. „Þá bjóðum við
upp á að vera með fyrirtæki í hýsingu sem virkar þannig að þau
geta hýst hjá okkur markaðsvöruna sína eins og umslög, bréfsefni
og fleira sem svo er hægt að nálgast í gegnum vefverslunina. Vörurnar koma beint inn á lager til
okkar og eru hýstar eins og önnur
vara en eingöngu viðkomandi fyrirtæki hefur aðgang að henni,“ útskýrir Bylgja.
Að endingu er alltaf gaman að
líta við í verslunum Pennans sem

eru um land allt. Í húsgagnadeildinni að Grensásvegi 11 (Skeifunni)
er að finna mikið úrval skrifstofuhúsgagna. Penninn hefur í fjöldamörg ár aðstoðað viðskiptavini við
val á innréttingum og húsgögnum
fyrir skrifstofuna. Það sem færri
vita er að í húsgagnaverslun Pennans ergott úrval af heimilisvörum
frá fremstu hönnuðum heims.
„Við leggjum ríka áherslu á að
Fyrirtækjaþjónusta Pennans sé
fyrir alla og ekkert fyrirtæki er of
lítið eða of stórt til að vera í viðskiptum við okkur.”
Starfsfólk Fyrirtækjaþjónustu
Pennans kappkostar að veita faglega og persónulega þjónustu um
land allt.
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KYNNING − AUGLÝSING

Hagstæðara fyrir fyrirtækin
að leigja bílana en að eiga.
Gott úrval nýrra bíla og sveigjanleg og persónuleg þjónusta einkenna fyrirtækjaþjónustu Avis bílaleigu.

A

vis bílaleiga hefur um margra ára
skeið rekið öfluga fyrirtækjaþjónustu. Viðskiptavinir bílaleigunnar geta treyst því að Avis er ávallt með gott
úrval af nýjum bílum og vinnur stöðugt að
því að gera bókun á bílaleigubílum eins aðgengilega og einfalda og kostur er.
Um leið og fyrirtæki hefur gert samning
við Avis fær það sérstakan viðskiptastjóra
sem sér um að öll bílamál hjá viðkomandi
fyrir tæki séu í lagi. Þessi þjónusta er sveigjanleg og áreiðanleg lausn sem leysir þarfir viðkomandi fyrirtækis. Þannig finnum
við alltaf bestu lausnina fyrir fyrirtækið
hverju sinni.
Það eru margir ótvíræðir kostir við að
leigja bíla frekar en að eiga þá. Það fylgir
enginn viðhaldskostnaður leigðum bílum
né bifreiðagjöld. Ekki þarf að hafa áhyggjur
af dekkjaskiptum, tryggingum eða endursöluáhættu bílsins.
Ófeigur Friðriksson og Ólöf Sif Þráinsdóttir eru viðskiptastjórar hjá Avis og er
fyrirtækjaþjónusta sérgrein þeirra. Þau
segja þarfir fyrirtækja vera eins misjafnar og þau eru mörg. „Hingað koma stór
og smá fyrirtæki með ólíkar þarfir þegar
kemur að stærðum og gerðum bíla og eins
að lengd leigutímans svo eitthvað sé nefnt.
Við kappkostum að finna bestu lausnina

fyrir hvert og eitt fyrirtæki bæði hratt og
vel.“
Viðskiptastjórar Avis hafa mikla reynslu
og auðvelda fyrirtækjum að sjá bestu kostina. „Það er misjafnt hvort um er að ræða
tímabundið söluátak, árstíðabundin störf
eða stöðuga keyrslu svo eitthvað sé nefnt.
Vetrarleigan eða skólabílarnir þar sem
þú leigir bílinn bara yfir vetrarmánuðina
hefur einnig verið sérstaklega vinsæl hjá
fyrirtækjunum fyrir komandi vetur.“
Forgangsþjónusta Avis er þægilegur kostur fyrir þá sem ferðast mikið. Sem
meðlimur forgangsþjónustu Avis þarftu
einungis að framvísa ökuskírteininu þínu,
sækja bíllyklana og aka af stað. Viðskiptavinurinn sleppur því við allar skráningar
og biðraðir.
Avis býður upp á leigustöðvar á öllum
helstu þéttbýliskjörnum á Íslandi. Það er
alltaf verið að skoða möguleikana á því að

Ófeigur Friðriksson og Ólöf Sif Þráinssdóttir eru viðskiptastjórar hjá Avis og er fyrirtækjaþjónusta sérgrein
MYND/STEFÁN
þeirra.

fjölga leigustöðvunum um landið enn frekar. Viðskiptavinir Avis geta því auðveldlega
fengið bíl á einum stað og skilað honum á
öðrum.
Bílafloti Avis er stór og nær yfir allan
skalann, allt frá litlum umhverfisvænum smábílum upp í stóra jeppa, smárútur
og sendiferðabíla. Til eru fjórar stærðir af
sendiferðabílum sem henta fyrirtækjum
jafnt sem einstaklingum að leigja. Leigu-

HRESSING Í VINNUNNI

Dreifing til áttatíu
þúsund heimila

Vinna getur verið góð skemmtun. Að
vinna vinnuna sína með góðum og
hollum veitingum er hins vegar enn betri
skemmtun. Það þarf ekki mikla fyrirhöfn til
að fríska upp á vinnuandann með góðum
bita eða ljúffengum drykk. Hægt er að
koma vinnufélögum á óvart með því að
mæta óvænt með léttan mat í vinnuna.
Það er tilvalið að baka kræsingar heima,
til dæmis köku eða pönnukökur. Einnig er
sniðugt að mæta með kex, osta, sultu og
salat. Hollir og ferskir ávextir eru himnasending þegar vinnudagurinn
hefur verið erfiður. Svo má auðvitað bara koma við í næsta bakaríi og
kaupa rúnstykki og vínarbrauð. Örlítið metnaðarfyllri
starfsmenn koma vinnufélögum á óvart með
gómsætum pitsum og ilmandi hvítlauksolíu. Ef maður vill slá alveg í gegn þá er
kveikt í grillinu og ljúffengir hamborgarar grillaðir. Þá er um að gera að láta
hugmyndaflugið njóta sín og splæsa í
beikon, góða osta og spennandi sósur.

Dreifikerfi Póstdreifingar nær inn á 80.000 heimili sex daga vikunnar á
stórhöfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Jafnframt sinnir fyrirtækið dreifingu
á önnur svæði víðs vegar um landið. Dreifikerfi Póstdreifingar eru gæðavottuð.

H

já Póstdreifingu starfa um
500 manns og er stærstur
hluti þeirra póst- og blaðberar sem starfa við dreifingu á
blöðum, markpósti, tímaritum og
fjölpósti.

Brandenburg

Sérhæfðar lausnir
Anna Bára Teitsdóttir, deildarstjóri sölu- og markaðsdeildar,
segir þjónustu Póstdreifingar hafa
verið fagnað af fjölmörgum útgefendum blaða og fjölpósts þar sem
fyrirtækið hefur einsett sér að vera
leiðandi í verði á markaði.
Enn fremur segir Anna Bára að
fyrirtækið leggi mikla áherslu á að
bjóða viðskiptavinum sínum upp
á sérhæfðar lausnir. „Við eigum í
góðu samstarfi við margar prentsmiðjur og auglýsingastofur sem
þurfa á sérhæfðri þjónustu að
halda á sviði dreifingar.“ Þá nefnir
Anna Bára einnig í því sambandi
markhópatengda dreifingu á fjölpósti þar sem hefðbundið dreifingarmynstur er brotið upp. „Þannig
getur til dæmis lítið fyrirtæki eða
einyrki sent út fjölpóst á ákveðið
svæði innan póstnúmera, til sérbýla eða fjölbýlishúsa allt eftir því
hvað hentar markhópnum hverju
sinni.
Nú fer að ganga í hönd annasamasti tími ársins og eru fyrirtæki þegar farin að tryggja sér
dreifingardag á kynningarefni og

tíminn er mjög sveigjanlegur en það er
hægt að leigja þessa bíla frá fjórum klukkustundum allt upp í 36 mánuði.
Í þjónustuveri okkar starfar frábært og
reynslumikið fólk sem sér um að bóka bílinn hvort sem fólk vantar bíl innanlands
eða erlendis.
Nánari upplýsingar má finna á vef Avis,
www.avis.is og í þjónustuveri Avis í síma
591 4000.

Anna Bára Teitsdóttir segir að þjónustu Póstdreifingar hafi verið fagnað af útgefendum
blaða og fjölpósts þar sem fyrirtækið einsetji sér að vera leiðandi í verði á markaði.
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gera ráðstafanir varðandi heimsendinguá vörum sínum.“

varðandi dreifingu og vöruhýsingu hefur verið ákveðið að flytja
í hentugra húsnæði um áramótin.“

Vöruhýsing í nýju húsnæði
Samhliða blaðadreifingu sér Póstdreifing um að dreifa vörum og
sendingum fyrir fyrirtæki á stórhöfuðborgarsvæðinu. „Samstarf
og sveigjanleiki eru þar lykilhugtök og einbeitum við okkur að því
að veita klæðskerasniðna þjónustu sem passar vel að þörfum
ólíkra viðskiptavina. Þannig eru
netverslanir farnar að nýta sér
þjónustu okkar í auknum mæli og
til að mæta betur þörfum þeirra

Gæðavottað dreifikerfi
Í stóru fyrirtæki eins og Póstdreifingu er nauðsynlegt að vera með
gott gæðastjórnunarkerfi og hafa
því öll dreifingarkerfi Póstdreifingar verið vottuð samkvæmt ISO
9001:2008-staðlinum. „Vottunin
staðfestir að gæðakerfi fyrirtækisins uppfyllir kröfur staðalsins
og að allir starfsferlar og verklagsreglur eru skýrar og í samræmi við
viðskiptaskilmála.“

Við berum út sögur af frægu fólki

Birtingur treystir okkur fyrir
öruggri dreiﬁngu á Séð og heyrt
Póstdreiﬁng | Suðurhraun 1 | 210 Garðabær | Sími 585 8300 | www.postdreiﬁng.is

HJÓLAÆVINTÝRI FYRIR ALLA
Hjólaævintýri fjölskyldunnar verður á höfuðborgarsvæðinu á Degi íslenskrar náttúru á
morgun. Hjólað verður frá þremur upphafsstöðum klukkan 10.30, Bakkaflöt, Álafosskvos og
Ástjörn, og endað í Árbæjarsafni. Nánari upplýsingar í síma 863-1177 og 864-2776.
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Bikini
Tankini SKRÍTNIR DRAUMAR
Sundbolir

LES VEÐURSPÁ Í FYRRAMÁLIÐ Dagur íslenskrar náttúru er á morgun. Þá
lætur Svandís Svavarsdóttir ráðherra gamlan draum rætast á gömlu Gufunni.
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Air Crash Investigation
Flugslys krufin til mergjar og orsökin fundin
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

ér finnst svo flott að segja:
„Það vantar bíl í Vesturbæ“ eða
„Kjartan er beðinn um að koma
fram að upplýsingum í síma“ eins og
kallað var í hátalarakerfinu í Hagkaup
á árum áður. Ég er nefnilega veik fyrir
röddum sem fara með mikilvæg skilaboð,“ segir Svandís og kímir.
Draumar hennar á unglingsárum
voru að lesa veðurfréttir í útvarpi,
vinna á skiptiborðinu hjá Hreyfli eða á
upplýsingaborðinu í Hagkaup.
Í fyrramálið rætist einn drauma
Svandísar þegar hún les veðurfréttir
frá Veðurstofu Íslands klukkan 10.03 á
Rás 1.
„Þegar ég tók við ráðuneytinu kom
ég við á Veðurstofunni og sá litla herbergið þar sem veðurfréttir eru lesnar.
Ég spurði veðurstofustjóra í bríaríi
hvort ég fengi ekki að lesa veðurspána
einn daginn og þá var mikið hlegið að
því,“ rifjar Svandís upp.
Í tilefni Dags íslenskrar tungu á
morgun fannst henni við hæfi að athuga
hvort ráðherra yrði nú hleypt inn í
veðurfréttaklefann.
„Ég hlakka mikið til að setjast í þetta
veigamikla sæti enda stórkostlega
mikilvægt verkefni að koma veðurfréttum áleiðis til þjóðarinnar. Það er líka
ágætis áminning um að veðurfréttir eru

HOLLT

387 kr.

320 kr.

SSuðurlandsbraut
ð l dsbraut 6,
6 108
108 Reykjavík
Reykja
kjjaavík
ík

Sími:
Sí
í i 534 7268

DRAUMADÍS
Svandís Svavarsdóttir
umhverfis- og auðlindaráðherra er þeirrar
skoðunar að mikilvægt
sé að láta drauma sína
rætast. „Stundum þarf
ekki mikið til eins og
dæmin sanna nú. Ég
gæti því allt eins verið
kölluð á kvöldvakt hjá
Hreyfli og hefði bara
gaman af.“
MYND/VALLI

HRESS Á
HÆLUM
Þokkafull sveiflan
í bendingum um
öryggisljós í gólfi
flugvéla finnst mér
ansi flott og líka
að bjóða farþegum: „Coffee? Tea?
Coffee? Tea?“

Opið:

11.350
350 kkr
BJÓÐUM UPP Á
HEIMSENDINGU

550 kr.

■ FRAMHALD Á SÍÐU 2

mán - föst Kl. 11 - 21
lau - sun Kl. 12 - 21

OG GOTT

ALLT FYRIR

AUSTURLENSKA MATARGERÐ
AR
RGERÐ
G

699 kr.

eitt af því sem tvinnar saman öryggishlutverk Ríkisútvarpsins og Veðurstofu
Íslands,“ útskýrir Svandís.
Hlustendur eiga vafalaust eftir að
greina hátíðlegan spenning í röddu ráðherra þegar stóra stundin rennur upp
en Svandís segist vona að sér verði ekki
fótaskortur á tungunni.
„Ég ætla að vanda mig, gera eins vel
og ég get og gegna starfinu af mikilli
trúmennsku,“ segir Svandís og gengst
ekki við að hún muni fara með gamanmál eins og Karl Bretaprins gerði í maí
síðastliðnum þegar hann spaugaði með
sífellda rigningu í Skotlandi í veðurfréttatíma breska ríkissjónvarpsins.
„Það er svo sem aldrei að vita hvað
manni dettur í hug á síðustu stundu og
óneitanlega gaman fyrir hlustendur að
setja eilítið persónulegan blæ á veðurfréttalesturinn. Mér finnst mér bara
trúað fyrir svo miklu og geri þetta því
sennilega eins og ég væri í vinnu sem
veðurfræðingur á Veðurstofunni. Það
er líka ágætt að eiga plan B ef ég hætti
í stjórnmálum,“ segir Svandís og skellir
upp úr.
Úr veðurfréttum æskunnar er veðurspá fyrir miðin og veðurskipin Líma
og Metró í mestu dálæti hjá Svandísi.
„Líka öll örnefnin á veðurstöðvum
sem maður vissi ekki hvar voru en

1.250
.250 kr

PHOO víetnamskur
vííettnamskkur veit
veitingastað
t ður

11.250
.2250 kr
Ármúla
Á úl 21 - 108 Reykjavík
R
- Sími: 588 6868 - www.pho.is

FÓLK| HELGIN
ÚRVAL AF FALLEGUM
YFIRHÖFNUM!
Opið laugardaga 11:00-15:00

Skipholti 29b • S. 551 0770

Allsnægtir fyrir alla
Viu auka lífsgæði þín?
Setur þú þér markmið eða áttu í erfiðleikum með að ná
þeim? Hér er góð leið til árangurs.
Tveggja tíma grunnnámskeið þar sem farið verður í eftirfarandi
atriði:

•
•
•
•

Á hvaða forsendum á líf þitt að vera
Veistu hvað þú vilt fyrir þig?
Er virkilega hægt að skapa það líf sem þú vilt
Viltu læra hvernig?

Hvenær:
hópur 1: þriðjudaginn 18. sept. kl. 20–22
hópur 2: laugardaginn 29. sept. kl. 11–13
Verð: kr. 8.500
Fyrirlesarar eru Guðrún Óladóttir ráðgjafi og hómópati og
Vildís Guðmundsdóttir markþjálfi í life- & businesscoaching
www.coaching.is
Framhaldsnámskeið í boði.
Upplýsingar:
Vildís í síma 899 3954 eða vildis@ internet.is
Guðrún í síma 897 7747 eða gudrunola@islandia.is

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Save the Children á Íslandi

heyrði fyrst af í veðurspánni. Ég hlakka
til að fara með hugtökin gráð og ládautt
og tala um úrkomu í grennd og með
köflum,“ segir Svandís og brosir.
Umhverfis- og auðlindaráðherra á sér
á fleiri framandi drauma eins og að leiðbeina flugfarþegum um notkun öryggistækja í flugvélum.
„Þokkafull sveiflan í bendingum um
öryggisljós í gólfi flugvéla finnst mér
ansi flott og líka að bjóða farþegum:
„Coffee? Tea? Coffee? Tea?“ Þessi stöku
atriði heilla mig meira en að vera flugfreyja í fullu starfi því ég held að það
sé krefjandi starf að þurfa að vera alltaf
hress á hælum í þrengslum.“
Svandís er fjögurra barna móðir og
þreföld amma. Hún segist iðulega eiga
góð helgarfrí þótt annríki ráðherra sé

mikið og þá vera eins mikið með fjölskyldunni og hún getur.
„Maður sækir orku og næringu í samskipti við sína nánustu. Þar er rafmagnið
í orkubúskap mannsins. Ég er óskaplega
rík af fólkinu mínu sem allt er ferlega
skemmtilegt og sniðugt.“
Þegar færi gefst fer Svandís í göngutúra
meðfram sjávarsíðunni og helst þegar
hvasst er og rignir.
„Mér finnst ofsalega hressandi að vera
úti við í vondu veðri og líður sérstaklega
vel nálægt sjó. Í hafinu er svo mikill kraftur og einhver eilífð sem gefur heimspekilega ró eftir daglegt þvarg og þvæling. Þá
er gott að verða þess áskynja að ein lítil
og stressuð kerling uppi á Íslandi er ekki
það sem öllu máli skiptir heldur stóra
samhengið í öllu sem er.“ ■ thordis@365.is

Aukin vitund Ráðstefna um endómetríósu eða
legslímuflakk er haldin í Hörpu í dag. Sjúkdómurinn hrjáir um tíu prósent allra kvenna.

RÁÐSTEFNAN ER ÖLLUM OPIN
Ráðstefnan fer fram í Kaldalóni í Hörpu.
Hún hefst klukkan níu og lýkur klukkan
fimm.

eða sagt að þetta væri eðlilegur
hluti af tíðahring kvenna. Í dag
greinast konur fyrr, þökk sé aukinni meðvitund og rannsóknum
á sjúkdómnum.
Ítarlegar upplýsingar um
sjúkdóminn er að finna á
heimasíðu Samtaka um endómetríósu: www.endo.is.

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

ÞREFÖLD AMMA
Svandís á þrjú barnabörn á aldrinum fjögurra
mánaða til þriggja ára.
Hún segir þau stundum
koma í gistingu til ömmu
en þó ekki nógu oft og
að það megi ekki líða
langur tími á milli samfunda við þau.
MYND/GVA

NÝ ÍSLENSK VERK

FALIÐ MEIN
Ráðstefnan er alþjóðleg og sú
stærsta sem haldin hefur verið
hérlendis. Hún er hluti af baráttu kvenna fyrir aukinni vitund
og viðurkenningu á sjúkdómnum í samfélaginu.
Orsök endómetríósu er að
finna í því að frumur úr innra
lagi legsins, sem venjulega
ættu að fara út úr líkamanum
við blæðingar, finnast á öðrum
stöðum í kviðarholinu. Frumurnar setjast undir yfirborðsþekju líffæra og valda bólgum
og blöðrumyndun. Þar bregðast
þær við mánaðarlegum hormónabreytingum líkt og þær væru
í innra lagi legsins. En þar sem
þær fara ekki út úr líkamanum,
kemst blóðið ekki í burtu og
blóðblöðrur eða samgróningar
myndast í kviðarholinu. Þetta á
sér reglulega stað í tíðahringnum og getur orsakað gríðarlegan sársauka.
Engin varanleg lækning er til
en hægt er að fjarlægja samgróninga og blöðrur með skurðaðgerðum sem leysir vandann
oft tímabundið. Einnig er hægt
að stjórna blæðingum með
hormónagjöf.
Áður fyrr tók greining á sjúkdómnum allt að að tuttugu ár.
Að baki lágu oft margar heimsóknir til lækna. Jafnvel voru
þær sakaðar um móðursýki

■ FRAMHALD AF FORSÍÐU

■

vidir@365.is

Gaflaraleikhúsið í Hafnarfirði býður upp á áhugaverðar og skemmtilegar leiksýningar á þessu leikári.
■ GAMAN Leikárið í Gaflaraleikhúsinu í Hafnarfirði hefst í kvöld
með Trúðleik í leikstjórn Halldórs
Gylfasonar. Trúðleikur er gestasýning frá Frystiklefanum á Rifi sem var
sýnd í sumar við miklar vinsældir.
Verkefni Gaflaraleikhússins á
leikárinu falla vel að hugmyndafræði þess, en hún er sú að skapa
kraftmiklar, fyndnar, harmrænar,
lifandi og sjónrænar leiksýningar úr
efniviði sem gefur leikhúslistafólki
mikið listrænt svigrúm. Um næstkomandi mánaðamót frumsýnir
Leikfélag Hafnarfjarðar í Gaflaraleikhúsinu verk í þessum dúr en
það er eitt vinsælasta verk Eugene
Ionesco, Sköllótta söngkonan. Hver
gamansýningin rekur svo aðra en í
október mun leikhúsið halda áfram
sýningum á Ævintýrum Múnkhásens og frumsýna nýtt íslenskt
gamanleikverk, Blakkát. Í byrjun
nóvember mun svo leikhópurinn
Skýjasmiðjan frumsýna gamanleikritið Hjartaspaðarnir. Leikhúsið
mun auk leiksýninga bjóða fólki upp
á uppistandskvöld.

Í GAFLARALEIKHÚSINU Sýningin
Ævintýri Múnkhásens heldur áfram
frá fyrra sýningarári.

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
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

smá
auglýsingar
BÍLAR &
FARATÆKI

smaar@frettabladid.is / visir.is

HFR Frystivagn með heilopnun. Árgerð
2001, Thermo King frystir. Slorrennur
og niðurföll. Verð 3.5 + vsk. Rnr.100164.

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

JCB 4CX Eco Sitemaster. Árgerð 2012,
ekinn 3 VST, Full verksmiðjuábyrgð.
Ekki með servo. 90 cm afturskófla.
Gafflar að framan. Verð 12.9 + vsk.
Rnr.100194.

SUZUKI GRAND VITARA LUXURY.
Árgerð 2005, ekinn 116.þ km, bensín,
sjálfskiptur, einn eigandi, flott eintak,
er á staðnum. Verð 1.680.000.
Rnr.102868. Sími:562-1717.

8–17

B. Sturluson ehf
Vagnhöfði 6, 110 Reykjavík
Sími: 577 1189
Eigum til stálfelgur undir
vörubíla og vagna
http://www.trucks.is

Bílakaup Korputorgi auglýsir stærsta
innisal landsins, þar sem þú getur
skoðað draumabílinn við bestu
aðstæður, það hefur aldrei kostað að
skrá bíl hjá okkur og ekkert innigjald
tekið af bílum í salnum.

FORD MUSTANG GT Árgerð 2007, ekinn
aðeins 44 Þ.km, 8 cyl. sjálfskiptur, rautt
leður, blásari, opið púst ofl. MJÖG
FALLEGUR! Verð aðeins 3.490.000.
Raðnr. 284635 - Sportarinn er
í salnum! Opið laugardag kl. 11:3015:00, líttu við!

Toyota Avensis Wagon Sol. 1.8cc. Árg.
2010. Ekinn aðeins 18þkm. Sjálfsk.
Blágrár. 147hö. Ásett verð 3.950.000.
Uppl. Í síma 858-4613.

TOYOTA Land cruiser 90 38” nýleg
dekk. Mikið og vel breittur, ekinn
277 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. TILBOÐ
ÓSKAST skoðar skipti. Rnr.105068.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

Dísel Skoda Octavia 07,ssk.,165þ.
km,eyðslugr.
Ný
tímareim-Nýl.
bremsur-Dr.beisli Kr.1.790.000 SKIPTI á
500 þús. og ódýrari Uppl.í s.696-5699

SUBARU FORESTER LUX 09/2007,
ekinn 65 Þ.km, leður, lúga, sjálfskiptur.
Verð 2.750.000. Raðnr. 150088 - Þessi
er á staðnum! Opið laugardag kl. 11:3015:00, líttu við!

PEUGEOT 508 sw panorama. Árgerð
2011, ekinn 11 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur,
aðeins 6l á 100km. Verð 4.490.000.
Rnr.204992.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Subaru Legacy Sedan. 2.0cc. Árg. 2008.
Ekinn aðeins 53þkm. Sjálfsk. AWD.
150hö. Svartur. Verð aðeins 2.390.000.
Uppl. í síma 858-4613.

Í SÉRFLOKKI !

Landrover Discovery 4 HSE 4000cc
DIESEL 03/2012 ek aðeins 7 þ.km
Glerþak, leður 20” felgur 7 manna ofl
ofl ÞEIR VERÐA EKKI FLOTTARI ! Verð
14.5 mil (8648989)

TOYOTA Land cruiser 100 (38”). Árgerð
1998, dísel, 5 gírar. Verð 3.990.000.
Rnr.230007.

Gullmoli

Toyota Avencis árg.2005. Sjálfskiptur.
ek.71.000 þ.km, nýleg heilsársdekk,
nýtt í bremsum og fl. Virkilega vel með
farinn bill. Ásett verð 1.790.000. uppl.
s. 660 1303

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
S. 567 2000
www.bilfang.is

DÍSEL BENZ

M.BENZ C 220 CDI. Árgerð 2005, ekinn
aðeins 89.þ km, sjálfskiptur, mjög
eyðslugrannur bíll, er á staðnum. Verð
2.980.000. Rnr.102778. Sími:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og lau
12-16.
www.bilalif.is

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Tilboð á sóluðum vörubíla- og
vagnadekkjum frá Boss

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.

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

BMW 545i. Árgerð 2004, ekinn 142
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. TILBOD
3.500þús stgr.. Rnr.121754 Hrikalega
flott eintak
HYUNDAI Sonata. Árgerð 2008,
ekinn 99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.950.000. Tilboð kr: 1.590.000,Rnr.1110456.

Toyota corolla árgerð 2004, ekinn 170
Þ.KM, bensín, beinskiptur. Verð 780 þ.
Upplýsingar 840-7553.

LAND ROVER Defender. Árgerð 2002,
Ný 36” dekk, webasto, auka miðstöð
afturí, heitklæðining í gólfum. dísel,
5 gírar. Lækkað verð 2.850.000.
Rnr.260939.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

HYUNDAI Getz gls. Árgerð 2004, ekinn
76 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 780.000.
Rnr.122761.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá
og á staðinn
www.hofdabilar.is

TOYOTA Land cruiser 120 vx. Árgerð
2005, ekinn 148 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.390.000. Rnr.100174.
HONDA
ACCORD
EXECUTIVE.
Árgerð 2010. Ekinn 33 Þ.KM. Verð kr.
4.400.000.

Nissan Terrano II, árgerð 2000, ekinn
168.000. Nýleg heilsársdekk, skoðaður
í júlí. Verð 600.000 þús. Upplýsingar í
síma: 865-6764.
TOYOTA Land cruiser 200 vx 5.7 .
Árgerð 2008, ekinn 48 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 10.900.000.
Rnr.131933. Dvd 20” felgur og fl.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Einn eigandi topp eintak

Renault Megan 2005. Ek 77þ, ssk, ný
skoðaður. GOTT verð 990.000.- skoða
skipti. S:775-3318.

Bílar til sölu

HYUNDAI I 10 gl. Árgerð 2011, ekinn 27
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.590.000.
Rnr.110247.
HONDA CR-V EXECUTIVE. Árgerð 2007.
Ekinn 102 Þ.KM. Verð kr. 3.390.000.

VOLVO S60 DRIV-E DIESEL NÝR
BÍLL dísel, 6 gírar. Verð 5.900.000.
Raðnr.250289. Sænski fákurinn er í
salnum! Opið laugardag kl. 11:30-15:00
SJÁUMST.
TOYOTA LAND CRUISER 150 GX 7
MANNA. Árgerð 2012. Ekinn 21 Þ.KM.
Verð kr. 9.950.000.

Mitsubishi 3000gt SL. Ekinn 89.þ.m,
ssk, í góðu formi, lélegt lakk. Verð
300.þ eða tilboð. S:6935310
Land Rover Discovery TDV Árgerð 2008,
ekinn 87þ.km, leður, G4 breyting.
Stórglæsilegt eintak sem er á staðnum!
Verð 6.450.000kr. Raðnúmer 131885.
Sjá á www.stora.is

VW Touareg. Árgerð 2003, ekinn
108 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.990.000. Rnr.110692.

Hyundai i30, 1,6 station diesel, árg.
2011, ek. aðeins 23þ km. Verð 2.750
- staðgreiðsluafsláttur. Góður og
sparneytinn bíll. Uppl. í síma 618-1811.

TOYOTA LAND CRUISER 200 VX.
Árgerð 2008. Ekinn 92 Þ.KM. Verð kr.
10.750.000.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
VANTAR BÍLA Á SKRÁ
www.br.is

Hyundai H-1 árg.’03. 9 manna. Mikið
yfirfarinn, farið í mótor fyrir 50þ.km,
gott viðhald, smurbók, nýskoðaður.
Verð 590þ. S. 868-4904.

KIA Ceed eco-dynamics. Árgerð 2011,
ekinn 30 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.890.000. Rnr.140168.

NISSAN
QASHQAI
PANORAMA
12/2007, ekinn 82 Þ.km, bensín,
sjálfskiptur.
Verð
2.890.000.
Raðnr.135629 - Jeppinn er á staðnum,
svaka fínn! Opið laugardag kl. 11:3015:00 SJÁUMST!

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Toyota Corolla árg.’04 Ekinn 176þ.
beinsk. Vel útlítandi og vel viðhaldinn
bíll. Verð 880þ. Sími 896 9690.

Range Rover Supercharged Árgerð
2006, ekinn 85þ.km. Einn með ÖLLU.
Mjög gott eintak sem er á staðnum!
Verð 4.990.000kr. Raðnúmer 152444.
Sjá á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Ford Mondeo CIA árg 2003 ekinn
100.000 km. Dráttarkúla, vel viðhaldinn
bíll. Verð 950.000 þúsund. Uppl gefur
Halldóra í síma 694-4611

Chevrolet Lacetti 07/2010. Frábær bíll
sem er enn í ábyrgð og næsta skoðun
2014. Ekinn 50.000 km, þjónustu- og
smurbók, reyklaus, álfelgur, loftkæling,
sumar- og vetrardekk, einn eigandi.
Verð 2.090 þús. Uppl. s. 669-1299 eða
821-2240

atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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VEISTU
HVAÐ ÞÚ VILT?
VIÐSKIPTASTJÓRI
Á FYRIRTÆKJASVIÐI

LÖGFRÆÐINGUR
Á TJÓNASVIÐI - PERSÓNUTJÓN

Leitað er eftir öflugum og þjónustulunduðum einstaklingi til
að vinna í hópi metnaðarfullra starfsmanna sem sinna sölu og
þjónustu við fyrirtæki og stofnanir. Starfið er í senn fjölbreytt
og krefjandi.

9|UåXUOHLWDUDåO|JIU åLQJLiWMyQDVYLåLWLODåYLQQDtKySL
metnaðarfullra starfsmanna okkar. Krefjandi og fjölbreytt
starf í góðu og líflegu starfsumhverfi.

STARFSSVIÐ
$OPHQQéMyQXVWDRJUiåJM|I WLOYLåVNLSWDYLQDIpODJVLQV
 iI\ULUW NMDVYLåL
7LOERåVJHUåRJVDODWLOQçUUDRJQ~YHUDQGLYLåVNLSWDYLQD
*UHLQLQJRJiK WWXPDW

STARFSSVIÐ
7MyQDXSSJM|U
ÉNYDUåDQDWDNDXPEyWDVN\OGX
<ILUIHUåJDJQDVHPWHQJMDVWWMyQXP
6DPVNLSWLYLåWMyQéRODO|JPHQQRJ~UVNXUåDUQHIQGLU
/|JIU åLOHJUiåJM|I

HÆFNISKRÖFUR
+iVNyODPHQQWXQiVYLåLYLåVNLSWDIU åLHåDVDPE ULOHJ
 PHQQWXQVHPQçWLVWtVWDUIL
5H\QVODDI V|OXYiWU\JJLQJD VNLOHJ
*yåéHNNLQJiW|OYXRJXSSOçVLQJDW NQL
0DUNV NQLRJUH\QVODDI V|OXVW|UIXP
+ IQLWLODåNRPDIUiVpUXSSOçVLQJXPtU åXRJULWL
)UXPNY åLRJéMyQXVWXOLSXUå

HÆFNISKRÖFUR
.DQGtGDWVHåDPHLVWDUDSUyI tO|JIU åL
5H\QVODRJéHNNLQJiPiOHIQXPYiWU\JJLQJD VNLOHJ
èHNNLQJiVNDåDEyWDUpWWLRJYiWU\JJLQJDUpWWL
/LSXUåRJK IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
)UXPNY åLVNLSXO|JåYLQQXEU|JåRJVMiOIVW åLtVWDUIL
*RWWYDOGiWDODåULRJULWDåULtVOHQVNX
*yåNXQQiWWDtHQVNXVNLO\UåLRJNXQQiWWDtHLQX
 1RUåXUODQGDPiOL VNLOHJ

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 1. OKTÓBER NK.
1iQDULXSSOçVLQJDUJHIXU+DUSD9tåLVGyWWLUPDQQDXåVVWMyUL
harpa@vordur.is

9LQVDPOHJDI\OOLå~WXPVyNQLUiYRUGXULVHåDVHQGLåEHLQW
istarfsumsoknir@vordur.is

9|UåXUWU\JJLQJDUKIHUDOKOLåDYiWU\JJLQJDIpODJtHLJX%DQN1RUGLN)pODJLåKHIXUYD[LåKUDWWiXQGDQI|UQXPiUXPRJtGDJVWDUIDXPVWDUIVPHQQ
KMiIpODJLQX9|UåXUHUiKXJDYHUåXUYLQQXVWDåXUI\ULUIyONVHPYLOOWDNDéiWWtIUHNDULXSSE\JJLQJXRJYH[WLIpODJVLQViNRPDQGLiUXP$OODUQiQDUL
XSSOçVLQJDUXPIpODJLåPiQiOJDVWivordur.is

VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR.
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Ísafoldarprentsmiðja er eitt af elstu fyrirtækjum landsins,
stofnuð 1877. Hjá fyrirtækinu starfa 60 manns.
Ísafoldarprentsmiðja býður heildarlausnir í prentþjónustu,
er leiðandi í hagkvæmum lausnum, hefur vaxið og styrkst í
kreppunni og stendur sterkari en nokkru sinni fyrr.

M

HV

ERFISME
R
KI

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á haraldur@isafold.is fyrir
21. September 2012.

N

OF

s
77

Í boði er skemmtilegt, fjölbreytt og krefjandi starf með skemmtilegu
fólki.

PRE

Við leitum að reynslumiklum einstaklingi til að hjálpa okkur við
að útbúa kynningarefni fyrir Ísafoldarprentsmiðju og þróa útlit
þess, ásamt því að sjá um vefsíðu og vefverslunarkerfi fyrirtækisins.
Starfið er í markaðsdeild. Umsækjandi þarf að kunna á öll helstu
forrit sem tengjast hönnun, myndvinnslu og umbroti og geta unnið
sjálfstætt og verið skapandi. Hann þarf að vera góður í mannlegum
samskiptum og hafa frumkvæði.

s ST

Okkur vantar grafískan hönnuð

141

825

Prentgripur

Suðurhraun 1
Garðabæ
Sími: 595 0300
www.isafold.is
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Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar
óskar að ráða sérfræðing í vinnslu og
miðlun upplýsinga.

LYFLÆKNINGASVIÐ

Starﬁð felur í sér:
• Söfnun og úrvinnslu tölulegra upplýsinga.

Hjúkrunarfræðingur
Göngudeild hjartabilunar

Hjúkrunarfræðingur
Lungnadeild

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á göngudeild
hjartabilunar-hjartagátt við Hringbraut. Á deildinni er veitt sérhæfð
meðferð fyrir fullorðna einstaklinga með hjartabilun.

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á lungnadeild A6 í
Fossvogi. Deildin, sem er bráðadeild með hágæslurýmum, er eina
sérhæfða lungnadeildin á landinu. Á deildina koma sjúklingar til
greiningar og meðferðar á bráðum og langvinnum lungnasjúkdómum
sem og öndunartruflunum sem tengjast svefni.

• Umsjón með árskýrslu sviðsins, skýrslugjöf til opinberra
aðila og aðra skýrslugerð.
• Þróunarverkefni, greiningavinnu og sérstakar athuganir.
• Margháttaða framsetningu og miðlun upplýsinga.
• Umsjón með vefmálum fjölskyldusviðs.
Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu.
• Hæfni í framsetningu ritaðs máls og góð tök á íslensku máli.
• Góð tölvukunnátta.
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð.
• Þekking á málaﬂokkum sviðsins er kostur.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Ber ábyrgð á, skipuleggur og veitir hjúkrunarmeðferð fyrir
hjartabilaða á göngudeild
» Sérhæfð hjúkrun sjúklinga með hjartabilun
» Heildræn hjúkrun fyrir sjúklinga og fjölskyldur þeirra
» Þátttaka í teymisvinnu og náin samvinna við aðrar hjartadeildir
» Ráðgjöf til fagaðila og samvinna við heimahjúkrun varðandi
aldraða hjartabilaða
» Þátttaka í þróun göngudeildarinnar

Hæfnikröfur
Fjölskylduþjónustan býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda
Umsækjendur sendi upplýsingar um menntun og fyrri störf
til Fjölskylduþjónustunnar í Hafnarﬁrði, Strandgötu 6, 220
Hafnarﬁrði, fyrir 24. september n.k.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun liggur fyrir.
Nánari upplýsingar veitir Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri
Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar rannveig@hafnarfjordur.is
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru karlar, jafnt
sem konur, hvattir til að sækja um starﬁð.

»
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Góð samskiptahæfni og sjálfstæð vinnubrögð
Faglegur metnaður
Reynsla í hjúkrun hjartasjúklinga og/eða langveikra sjúklinga
Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 29. september 2012 og veitist
starfið frá 15. október 2012 eða eftir samkomulagi.
» Starfshlutfall er 60%, dagvinna.
» Upplýsingar veita Kristín Sigurðardóttir, deildarstjóri, netfang
krsigur@landspitali.is, sími 824 5255 og Þórgunnur Hjaltadóttir,
mannauðsráðgjafi, netfang torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum sem búa yfir þekkingu og
reynslu sem og nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum. Á deildinni er
lögð áhersla á að taka vel á móti nýju fólki og veita góða aðlögun.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Að veita einstaklingshæfða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning til
einstaklinga og aðstandenda þeirra sem leita til lungnadeildar
til greiningar, rannsókna og/ eða meðferðar vegna einkenna
frá öndunarfærum.

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Góð samskiptahæfni
» Faglegur metnaður

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 29. september 2012 og veitist
starfið frá 15. október 2012 eða eftir samkomulagi.
» Um er að ræða vaktavinnu en starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði en fastar næturvaktir eru einnig í boði.
» Upplýsingar veita Alda Gunnarsdóttir, deildarstjóri, netfang
aldagunn@landspitali.is, sími 825 5037 og Þórgunnur Hjaltadóttir,
mannauðsráðgjafi, netfang torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.
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COMPUTER SYSTEM MANAGER
KERFISSTJÓRI/UMSJÓNARMAÐUR
TÖLVUKERFA
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Kerfisstjóra/Umsjónarmanns Tölvukerfa lausa til umsóknar.Umsóknarfrestur er til og
með 21. september 2012. Frekari upplýsingar er að finna á
heimasíðu sendiráðsins:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the
position of System Manager. The closing date for this postion is
September 21, 2012. Application forms and further information
can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to:
reykjavikvacancy@state.gov

Veitingastjóri í
kafﬁteríu Perlunnar
Perlan leitar að veitingastjóra í
kafﬁteríu Perlunnar.
Einnig óskar veitingahús Perlunnar eftir
framreiðslu- og matreiðslunemum.

LAUGARDAGUR 15. september 2012
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HEFUR ÞÚ AUGA
FYRIR TÆKIFÆRUM?
Við leitum að sérfræðingi í viðskiptaþróun
Viðskiptaþróun N1 leitar að hugmyndaríkum, framsæknum og snjöllum einstaklingi í hópinn. Hlutverk viðskiptaþróunar er m.a. að leita tækifæra, veita ráðgjöf og upplýsingar, nýta tækni til framþróunar, að fylgja eftir N1 kortinu
og vinna þvert á deildir. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem krefst frumkvæðis og sjálfstæðis í starﬁ.
Hlutverk:
ŘLeita nýrra viðskiptavinahópa ásamt eftirfylgni
Ř<WULRJLQQULJUHLQLQJDUPH²£KHUVOX£DXNLQQ£UDQJXU
Ř%HLQQ£OJXQYL²YL²VNLSWDYLQDKµSD¯VDPYLQQX
við markaðsdeild
Ř.RUWD¼WJ£IDRJWHQJGP£OHIQL¯VDPYLQQXYL²
viðskiptaþjónustu
Ř9LUNQLRJIUDPÀUµXQ1NRUWVLQV

Menntunar- og hæfniskröfur:
Ř+£VNµODPHQQWXQVHPQ¿WLVW¯VWDUŵ
Ř HNNLQJRJUH\QVOD£V¸OXRJPDUND²VP£OXP
Ř*µ²DOPHQQW¨NQLÀHNNLQJ
Ř*µ²¯VOHQVNXNXQQ£WWD
Ř+¨IQLWLOD²NRPDIUDPRJKDOGDN\QQLQJDU
Ř)UXPNY¨²L£UDQJXUVGU¯IDQGLKXJVXQRJ£KXJL
á að tileinka sér nýjungar
Ř6DPVNLSWDI¨UQLRJM£NY¨WWYL²KRUI

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ívar Ragnarsson, deildarstjóri viðskiptaþróunar í síma 440 1042 eða
í tölvupósti ivar@n1.is. Áhugasamir sæki um starﬁð með því að senda ferilskrá ásamt nánari upplýsingum
á netfangið atvinna@n1.is fyrir 25. september nk.

WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

VEITINGASTJÓRI
Við viljum ráða öflugan veitingastjóra í dagvinnu til að sjá um
rekstur American Style við Tryggvagötu.
Starfslýsing: Veitingastjóri leiðir allt daglegt starf, ber ábyrgð
á starfsfólki og sér um allan rekstur.
Kröfur: Stúdentspróf eða iðnmenntun. Sjálfstæði og
metnaður, öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfni í
mannlegum samskiptum. Reynsla af svipuðu starfi og/eða af
heimilisstörfum er kostur. Umsækjandi þarf að vera 30 ára
eða eldri og í góðu líkamlegu formi.
Nánari upplýsingar veitir Herwig Syen á hs@foodco.is.

American Style er starfrækt á fimm stöðum á höfuðborgarsvæðinu.
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ÍSLENSKA KAFFISTOFAN LEITAR AÐ
KAFFIBARÞJÓNI Í FULLT STARF.
Allt sem við viljum er metnaður, samskiptahæfni, þjónustulund, heiðarleiki og jákvætt
viðhorf til lífsins.
Og að sjálfsögðu ástríða fyrir góðu kaffi.
Sendu okkur umsókn ásamt mynd á
atvinna@kaffistofan.is.

2OtXGUHL¿QJ

Meiraprófsbílstjóri
Olíudreiﬁng óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra
staðsettan á Akureyri til framtíðarstarfa. Um fjölbreytt
starf er að ræða við olíudreiﬁngu beint á vinnuvélar,
tanka og skip og vinnu í birgðastöð. Olíudreiﬁng
greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi.
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Páll Jóhannsson í
síma 550 9910.
Umsóknir sendist á akureyri@odr.is
fyrir 20. september.
Störﬁn standa báðum kynjum jafnt til boða. Nánari upplýsingar
um Olíudreiﬁngu ehf. má nálgast á www.oliudreiﬁng.is

Dagþjónustan Lækjarás
óskar eftir starfsmanni í eldhús. Um er að ræða 80% starf
og vinnutíminn er frá 10.00-16.00 alla virka daga. Staðan
er laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. Lækjarás
er í Stjörnugróf 7 og er dagþjónusta fyrir fullorðið fólk með
þroskahömlun.
Starfsmaður í eldhúsi sér m.a um skömmtun máltíða, þvott,
frágang eftir matar-og kafﬁtíma og almenn þrif á eldhúsi.
Hann vinnur í samvinnu við matráð í Bjarkarási og starfar
eftir reglugerð um matvælaeftirlit og hollustuhætti við
framleiðslu og dreiﬁngu matvæla.
Nánari upplýsingar veita Guðbjörg Haraldsdóttir og
Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma 4140560. Einnig er hægt
að nálgast upplýsingar um Lækjarás á heimasíðu Áss
styrktarfélags, www.styrktarfelag.is.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

LAUGARDAGUR 15. september 2012
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Þroskaþjálfi / stuðningsfulltrúi óskast
Starfsmenn óskast
-smíði úr ryðfríu stáli
Slippurinn Akureyri ehf. óskar eftir að ráða starfsmenn í smíði úr ryðfríu stáli. Um er að ræða smíði
á stöðluðum framleiðsluvörum fyrirtækisins sem og
smíði á vinnslubúnaði.

við deild fyrir einhverfa og þroskahefta nemendur í Tækniskólanum.
Um er að ræða 70% starfshlutfall í nokkrar vikur vegna forfalla.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax.
Upplýsingar veitir Fjölnir Ásbjörnsson: fa@tskoli.is | Sími 821 5647.

www.tskoli.is

Upplýsingar í síma 460 2900.
Umsóknir sendist á slipp@slipp.is

Fjármála- og þjónustustjóri
óskast til starfa hjá Fjárvakri – fjármálaþjónustu,
dótturfélagi Icelandair Group

Rennismiðir – nemar í rennismíði
Slippurinn Akureyri ehf. óskar eftir að ráða 2 rennismiði eða nema í rennismíði. Starﬁð felst bæði í
vinnu við okkar framleiðsluvörur sem og almenna
viðgerðarvinnu.
Verkstæði okkar samanstendur bæði af tölvu- og
handstýrðum rennibekkjum og fræsurum. Nýlega
tókum við í gagnið nýtt 5-ása fræsiverk frá DMG.
Upplýsingar í síma 460 2900.
Umsóknir sendist á slipp@slipp.is

Slippurinn Akureyri ehf. • DNG • Naustatanga 2 • 600 Akureyri
Sími: 460 2900 • Fax: 460 2901 • www.slipp.is•www.dng.is

VÉLAMENN - HAFNARFIRÐI
Tvö störf vélamanna á þjónustustöðinni í Hafnarﬁrði eru
laus til umsóknar. Um 100% störf er að ræða. Hluta vetrarins þurfa starfsmennirnir að vinna á vöktum, annasvegar frá
kl. 04:00 til 12:30 og hinsvegar frá kl.12:30 til 21:00. Annan
tíma ársins er unnin hefðbundin dagvinna.
Starfssvið
Viðhald og þjónusta vega og vegbúnaðar á starfssvæði
Vegagerðarinnar á Sv-svæði.
Vinna í vaktstöð v/ vetrarþjónustu við rafrænan veg- og
tækjabúnaði ásamt upplýsingagjöf.
Ýmiss vinna í starfsstöð Vegagerðarinnar í Hafnarﬁrði.

•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur
Almennt grunnnám, stúdentspróf eða samsvarandi
er kostur.
Tölvukunnátta nauðsynleg.
Meirapróf bifreiðastjóra.
Vinnuvélaréttindi.
Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
Góðir samstarfshæﬁleikar og þjónustulund.

•
•
•
•
•
•

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar
jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu
Vegagerðarinar eru konur með tilskyldar hæfniskröfur
sérstaklega hvattar til að sækja um starﬁð.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 1. október 2012. Umsóknir berist
forstöðumanni starfsmannadeildar netfang
starf@ vegagerdin.is. Umsóknareyðublað má ﬁnna á slóðinni http://www.vegagerdin.is/umsoknir-og-leyﬁ/ymislegt/
en ekki er gerð krafa um að það sé notað.
Í umsókninni komi fram upplýsingar um þær hæfniskröfur
sem gerðar eru.

Fjárvakur leitar eftir metnaðarfullum, áhugasömum og duglegum einstaklingi í krefjandi starf
þjónustustjóra sem ber ábyrgð á bókhaldi viðskiptavina ásamt því að starfa sem fjármálastjóri eins
þeirra. Lögð er áhersla á að viðkomandi geti unnið sjálfstætt. Boðið er upp á gott starfsumhverfi og
þægilega starfsaðstöðu, auk tækifæris til þróunar í starfi.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

STARFSLÝSING

MENNTUNAR- OG HÆFNIKRÖFUR

Yfirumsjón með bókhaldi viðskiptavina
II Afstemmingar og lokafrágangur í mánaðarog árshlutauppgjörum
II Afstemmingar og frágangur gagna til
skattyfirvalda
II Skil á bókhaldi til endurskoðunar
II Úrvinnsla tölulegra upplýsinga fyrir
stjórnendur
II Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum
II Unnið er náið með stjórnendum viðskiptavina
við þjónustu og upplýsingagjöf

II Viðskiptafræðimenntun af endurskoðunareða fjármálasviði
II Löggilding í endurskoðun og/eða löng haldgóð
reynsla af störfum á endurskoðunarskrifstofu
II Mikil reynsla á sviði bókhalds, af afstemmingum
og uppgjörum stærri fyrirtækja
II Mjög góð Excelþekking
II Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
II Mikil þjónustulund og skipulögð vinnubrögð
II Starfsreynsla æskileg af sambærilegum störfum

Staða fjármálastjóra eins af dótturfyrirtækjum
Icelandair Group
II Áætlanagerð og eftirfylgni áætlunar
II Mánaðaruppgjör og skýrslugerð samfara því
II Undirbúningur fjárhagsupplýsinga fyrir
stjórnarfundi
II Sjóðs- og áhættustýring
II Reikningagerð og eftirlit með samþykkt
reikninga frá birgjum
II Aðstoð við verðútreikninga og tekjustýringu
II Yfirumsjón með skráningu upplýsinga
í bókunarkerfi
II Vinnsla stjórnendaupplýsinga í Cognos
og tilfallandi greining talnaefnis er varðar
reksturinn
II Samskipti við samstarfs- og hagsmunaaðila

Æskilegt er að starfsmaður geti haﬁð störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Bjarni í síma 522-1461
og Jóhann í síma 522-1462.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

FJÁRVAKUR – FJÁRMÁLAÞJÓNUSTA EHF.
REYKJAVÍKURFLUGVELLI I 101 REYKJAVÍK
SÍMI 50 50 250 I FAX 50 50 259
FJARVAKUR@FJARVAKUR.IS I WWW.FJARVAKUR.IS

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Halldóra Katla Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri
dora@fjarvakur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.fjarvakur.is/lausstorf
eigi síðar en 24. september nk.

ÍSLENSKA SIA.IS ICS 61083 09.2012
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Sérfræðingur á sviði upplýsingatækni

Óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði okkar.
Leitum að vandvirkum og samviskusömun einstakling
sem getur haﬁð störf sem fyrst.
Upplýsingar í síma 567 7722 eða á e-maili: breytir@breytir.is.

Jeppaþjónustan Breytir ehf
Stórhöfða 35 Reykjavík sími 567 7722

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að ráða sérfræðing í upplýsingamálum til
starfa á rekstrarsviði. Rekstrarsvið ÁTVR hefur umsjón með tölvu- og upplýsingamálum,
fasteignamálum og öryggismálum.

Framkvæmdastjóri
Listahátíðar í Reykjavík

ÁTVR rekur 47 vínbúðir á landinu ásamt því að sjá um heildsöludreifingu tóbaks. Í þessu felst stjórnun innkaupa,
dreifingar og sölu og eru upplýsingakerfi og samþætting þeirra æ mikilvægari þáttur í starfseminni. Um er að ræða
nýtt starf sem starfsmaðurinn tekur þátt í að móta.
Helstu verkefni eru:
· Daglegt utanumhald og áætlanagerð varðandi viðhald
og þróun upplýsingakerfa ÁTVR.
· Umsjón með tæknilegri hlið innri og ytri vefs ÁTVR.
· Samþætting upplýsingakerfa ÁTVR.
· Önnur tilfallandi verkefni.
· Helstu kerfi sem um ræðir eru: Microsoft Dynamics Nav,
AGR Innkaup, Cognos, GoProNet, sérlausnir byggðar á
Microsoft SQL Server og Orri, mannauðskerfi ríkisins.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. verkfræðieða tölvunarfræði.
· Reynsla af verkefnastjórnun og rekstri upplýsingakerfa.
· Þekking á Microsoft Dynamics Nav og Microsoft SQL Server.
· Þekking á uppbyggingu vefkerfa.
· Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
· Öguð vinnubrögð og metnaður til að ná árangri.
· Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka
mið af þessum gildum.

Starﬁð er fólgið í fjölþættum undirbúningi hverrar hátíðar og
öðrum þeim verkefnum sem unnin eru á vegum Listahátíðar.
Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur og stjórn fjármála
Listahátíðar í umboði stjórnar og listræns stjórnanda Listahátíðar,
vinnur að fjáröﬂun og samningagerð, gerð fjárhagsáætlunar og
uppgjörs.

Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinbudin.is

Umsækjandi haﬁ háskólamenntun sem nýtist í starﬁ sem og
reynslu af rekstri, fjármála- og verkefnastjórnun. Umsóknum
fylgi upplýsingar um menntun og starfsreynslu.
Frekari upplýsingar veitir formaður stjórnar, Kjartan Örn Ólafsson
(olafsson@gmail.com).
Umsóknarfrestur er til 1. október 2012.
Umsóknir berist til formanns stjórnar Listahátíðar í Reykjavík í
pósthólf 88, 121 Reykjavík.

ENNEMM / SÍA / NM54226

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir samfélagslega
ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta
og samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Laust er til umsóknar starf framkvæmdastjóra Listahátíðar í
Reykjavík. Ráðningartími er frá 1. desember 2012, eða fyrr eftir
samkomulagi.

Við leitum að
Microsoft meistara
Hýsingar- og rekstrardeild á fyrirtækjasviði Símans leitar að
reynslumiklu starfsfólki með sterka ábyrgðarkennd og framtíðarstarf
í huga. Starfið felst í rekstri miðlægra upplýsingakerfa Símans,
bæði innra kerfis og hýsingarumhverfis. Að auki felur starfið í
sér samskipti og samvinnu bæði við aðrar deildir Símans og við
viðskiptavini fyrirtækisins.

Skannaðu hérna

Barcode Scanner

Þekking og reynsla:
· Mjög góð þekking á MS stýrikerfum
er nauðsynleg
· Þriggja til fimm ára reynsla af rekstri,
hönnun og uppsetningu tölvukerfa
· Microsoft vottun er æskileg, t.d. MCSE
eða MCITP: Enterprise Administrator
· Góð þekking á Lync, Sharepoint,
Exchange eða SCCM er æskileg, ásamt
góðri þekkingu á daglegum rekstri tölvukerfa

Hæfniskröfur:
· Afbragðs þjónustulund
· Samskiptalipurð og hæfni til að vinna
einn eða í hópi
· Kraftur og frumkvæði
· Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
· Sveigjanleiki og góð aðlögunarhæfni

til að sækja

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

Umsóknarfrestur er til og með 29. september 2012
Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.
Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum
skapandi, áreiðanleg og lipur.

Einar Ágúst, Microsoft sérfræðingur
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Störf hjá IÐUNNI fræðslusetri
Sérfræðingur á fjármálasvið

Verkefnastjóri

Hagar hf. óska eftir að ráða sérfræðing á
fjármálasvið félagsins. Viðkomandi þarf
helst að geta haﬁð störf 1. nóvember nk.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið umsokn@hagar.is en umsóknarfrestur er til og með 23. september nk.

Helstu verkefni:
x Umsjón með heimasíðu
x Umsjón með rafrænu fréttabréfi
x Markaðssetning námsframboðs
x Þróun fræðslu og þjálfunar með

Starfslýsing:
o Sjóðstýring samstæðunnar
o Umsjón með gjaldeyrismálum og erlendum
greiðslum samstæðunnar
o Greiðsla reikninga móðurfélags og sérvörusviðs
o Úrvinnsla fjárhags- og tölfræðilegra upplýsinga
o Upplýsingavinnsla til framkvæmdastjórnar
o Önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur:
o Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, helst á sviði
viðskipta- eða hagfræði
o Þekking á bókhaldi og Navision Financials kostur
o Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður
til að ná árangri í starﬁ
o Nákvæm og öguð vinnubrögð
o Hæfni í mannlegum samskiptum
Hagar er leiðandi verslunarfyrirtæki á íslenskum markaði
sem rekur 59 verslanir innan 6 smásölufyrirtækja og 4
vöruhús. Fyrirtæki Haga eru Bónus, Hagkaup, Aðföng,
Bananar, Ferskar kjötvörur, Hýsing, Útilíf, Zara, Debenhams og Sólhöfn en Sólhöfn rekur tískuvöruverslanirnar
Topshop, Evans, Dorothy Perkins, Karen Millen, Saints,
Day og Warehouse. Fyrirtæki Haga eru öll rekin sem
sjálfstæð fyrirtæki og hafa þess vegna ólík rekstrarform
og ólíka menningu. Hlutverk Haga er að veita þessum
fyrirtækjum aðhald og ﬁnna sameiginlega ﬂeti sem geta
leitt til hagræðingar í kostnaði og aukið tekjumöguleika
fyrirtækjanna og þar af leiðandi samkeppnisstyrk þeirra.
Hlutverk Haga er enn fremur að skapa virði fyrir hluthafa,
með arðsömum rekstri.

vef– og fjarfundabúnaði

x Umsjón með hönnun efnis
x Þróun tölvunámskeiða
x Önnur verkefni

Hæfniskröfur:
x Menntun á sviði margmiðlunar
x
x
x
x

æskileg eða sambærileg
menntun
Reynsla og þekking á sviði
heimasíðugerðar
Góð íslenskukunnátta og reynsla
af textagerð
Samstarfshæfileikar
Nákvæm og skilvirk vinnubrögð

Ráðskona í hálft starf
Helstu verkefni:
x Þrif á húsnæði IÐUNNAR Skúlatúni
x Umsjón með léttum hádegisverði
x Umsjón með veitingum á fundum
x Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
x Reynsla af ræstingum
x Kunnátta og áhugi á matargerð
x Menntun sem matartæknir kostur
x Vandvirkni og rösk vinnubrögð
x Góðir samskiptahæfileikar

IÐAN fræðslusetur ehf.
varð til við samruna fimm
fræðslumiðstöðva í
iðnaði og ferðaþjónustu
árið 2006.
Eigendur IÐUNNAR eru:
Samtök iðnaðarins,
Samiðn, MATVÍS,Félag
bókagerðarmanna,FIT,
VM,Bílgreinasambandið,
Samtök ferðaþjónustunnar og Meistarafélag
húsasmiða.
Hjá IÐUNNI eru góð
starfsskilyrði og
starfsandi. Starfsmenn
eru 20 talsins.
www.idan.is

Nánari upplýsingar veita Hildur Erla Björgvinsdóttir hildur@radum.is og Nathalía
Halldórsdóttir nathalia@radum.is hjá Ráðum atvinnustofu. Umsóknarfrestur er til og
með 23. september n.k. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á
heimasíðu Ráðum www.radum.is. Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá og
kynningarbréf.

Austurbrú ses. er sjálfseignarstofnun byggð á grunni Þekkingarnets Austurlands, Þróunarfélags Austurlands, Markaðsstofu
Austurlands og Menningarráðs Austurlands og annast jafnframt daglegan rekstur Sambands sveitarfélaga á Austurlandi.
Stofnunin verður með sex starfsstöðvar á Austurlandi og rúmlega 20 starfsmenn. Sjá nánar á www.austurbru.is.
Tilgangur Austurbrúar ses. er að vinna að hagsmunamálum íbúa, sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja á Austurlandi og
veita samræmda og þverfaglega þjónustu tengda atvinnulífi, menntun og menningu. Austurbrú ses. er í forsvari fyrir þróun
atvinnulífs, samfélags, stjórnsýslu, háskólanáms, símenntunar, rannsókna, þekkingar- og menningarstarfs á Austurlandi.

Framkvæmdastjóri Austurbrúar

Búseta á Austurlandi er skilyrði
Nánari upplýsingar:

Stjórn Austurbrúar ses. óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til þess að stýra
sjálfseignarstofnun sem varð til á Austurlandi á vormánuðum 2012.
Leitað er að drífandi einstaklingi sem býr yfir skipulagshæfileikum og hefur mikla samskiptahæfni til þess
að vera leiðtogi í öflugum hópi starfsmanna Austurbrúar ses. Um er að ræða afar fjölbreytt ábyrgðarstarf
sem byggir á innleiðingu flókinna breytinga og samskiptum við sveitarfélög, þekkingarstofnanir, fyrirtæki,
ríkisstofnanir, ráðuneyti, Alþingi og aðra þá sem til stofnunarinnar leita. Óskað er eftir að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst, eða eftir samkomulagi.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

>B#71'81%+231)/'23"1&2%-)
>B#71'8&1"-+5A-$&*81("'28A3,4."1
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>%)3/'"(A&),%)+"1/'(A&.):2"-2+)034>%7.2,""&#1%73).'"23*;1.4./'2"-.).'"'%1
>0)./'2+"0".$)(4'24.

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 23. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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Assistant Project Manager
European company is looking for an assistant
Requirements:

9HUNHIQLVVWMyUL2UNXVHWXUVODQGE~QDèDULQV
/DQGE~QDèDUKiVNyOLËVODQGVDXJOêVLUHIWLUVWDUIVPDQQLPHèìHNNLQJXiVYLèLHQGXUQêMDQOHJUDOtIU QQD
RUNXJMDIDWLOVWDUIDYLè2UNXVHWXUODQGE~QDèDULQV2UNXVHWULèVpUK ¿UVLJtQêWLQJXOtIU QQDRUNXJMDID
RJYLQQXUDèYHUNHIQXPtVDPVWDU¿YLèIM|OPDUJDDèLOD
ÏVNDè HU HIWLU HLQVWDNOLQJL PHè JyèD ìHNNLQJX i
RUNXYLQQVOX ~U OtIU QXP KUiHIQXP iVDPW ìHNNLQJX
i W NQLOHJXP ~UODXVQXP i ìYt VYLèL 0LNLOY JW HU
Dè YLèNRPDQGL Vp t VWDNN E~LQQ Dè VDPK ID VWDUI
IyONV i yOtNXP ìHNNLQJDUVYLèXP t ìiJX UDQQVyNQD
RJ IUDPOHLèVOX i RUNX ~U OtIU QXP KUiHIQXP RJ
|èUXPHQGXUQêMDQOHJXPRUNXJM|IXP)UXPNY èLRJ
VMiOIVW èYLQQXEU|JèHUXQDXèV\QOHJLUHLJLQOHLNDU

/DXQDNM|UHUXVDPNY PWNMDUDVDPQLQJXPRSLQEHUUD
VWDUIVPDQQD8PVWDUIVNM|UUpWWLQGLRJVN\OGXUJLOGD
Dè|èUXOH\WLO|JXPUpWWLQGLRJVN\OGXUVWDUIVPDQQD
UtNLVLQVQU

6WDU¿è IHOXU t VpU Dè YLQQD Dè IUDPJDQJL RUNXPiOD
ODQGE~QDèDULQV RJ GUHLIEêOLV PHè PHJLQ iKHUVOX i
QêWLQJXOtIU QQDRUNXJMDID0HèDODQQDUVDèNRPDi
IyW IUDPOHLèVOX OtIU QV HOGVQH\WLV i VWDUIVW|è VNyODQV
i +YDQQH\UL 9LQQD PHè |èUXP VWDUIVP|QQXP Dè
IMiUP|JQXQ RJ W NQLOHJXP ODXVQXP YHUNHIQLVLQV
%\JJMD IUHNDU XSS UDQQVyNQDUDèVW|èX /EKË t RUNX
PiOXPRJNRPDDèIU èVOXiìHVVXVYLèL

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORNWyEHUQN8PVyNQLUVHQGLVW
WLO/DQGE~QDèDUKiVNyODËVODQGVEW+DIGtV3pWXUVGyWWLU
ÈVJDUèL+YDQQH\UL%RUJDUQHV

1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU-yQ*XèPXQGVVRQ
OHNWRURJIRUPDèXUXQGLUE~QLQJVQHIQGDU2UNXVHWXUVt
VtPDHèDW|OYXSyVWLMRQJ#OEKLLV

/DQGE~QDèDUKiVNyOLQQ iVNLOXU VpU UpWW WLO Dè KDIQD
|OOXP XPVyNQXP$XJOêVLQJ JHWXU JLOW t DOOW Dè VH[
PiQXèL

gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXP
8PHUDèU èDIXOOWVWDUIRJ VNLOHJWDèYLèNRPDQGL UièQLQJXOLJJXUI\ULU
JHWLKD¿èVW|UIVHPI\UVW0HJLQVWDUIVVW|èHUi+YDQQ
H\ULt%RUJDU¿UèL

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

• Native English speaker with excellent
English writing skills. Good knowledge of
French or any other language is an asset
• Very well organised - Flexible
• Enthusiastic personality and positive
mindset
• Autonomous and resilient to stress
• Working knowledge of MS Office Excel,
Word and specially Powerpoint is a plus.
Job Description
• Assisting in organising and coordinating
team duties (meetings, calls management,
customer support, translation management,
promotions)
• Assisting in events organisation, meetings,
liaising with providers, managing
registrations and preparing Google Docs Excel – accounting reports
• Web research
• Full time job
Those interested please send CV with photo to
european.assistant@gmail.com

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Leiðbeinandi í hlutastarf–
Frístundafjör Aftureldingar
Hársnyrtimeistari/sveinn óskast til starfa í stólaleigu
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, hafa reynslu í faginu og
góða þjónustulund.

6|OXRJ
PDUNDèVVWMyUL
,FHZHDUyVNDUHIWLUDèUièDV|OXRJ
PDUNDèVVWMyUDtQêUULGHLOGVHPOHJJXUiKHUVOXi
V|OXWLOI\ULUW NMDRJVWRIQDQD
ËVWDU¿QXIHOVW
6NLSXODJQLQJRJVDPU PLQJV|OX
 RJPDUNDèVVWDUIV
6DPVNLSWLYLèIM|OPLèOD
6DODRJWLOERèVJHUèWLOI\ULUW NMDRJVWRIQDQD

HÁR & VELLÍÐAN er hársnyrtistofa sem sérhæﬁr sig í að hjálpa konum
sem missa hárið tímabundið eða varanlega. HÁR & VELLIÐAN býður
upp á fallegar hágæðahárkollur og höfuðföt. Stofan leggur áherslu
á rólegt og notalegt umhverﬁ og býður upp á persónulega þjónustu.
HÁR & VELLIÐAN býður upp á alla almenna hársnyrtiþjónustu og notar
eingöngu náttúrulegar hárvörur. Við leggjum líka metnað okkar í að
hjálpa þeim sem glíma við einhver hárvandamál eins og hárþynningu
og ymiskonar hársvarðarvandamál.
Umsóknir berist til sirry@harogvellidan.is

Frístundafjörið er samstarfsverkefni Aftureldingar og bæjaryﬁrvalda
Mosfellsbæjar og er fyrir 1.-2. bekkjar nemendur í grunnskóla.
Óskað er eftir starfskrafti sem er með reynslu í starﬁ með börnum og
er æskilegt að þessi aðili sé íþróttamenntaður, í námi á íþróttabraut,
sé með reynslu við þjálfun og/eða með brennandi áhuga á íþróttum.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Vinnutími frá kl. 14 – 15.30 mán – ﬁm.
Umsóknir sendast á umfa@afturelding.is fyrir ﬁmmtudaginn
20. september. Frekari upplýsingar um starﬁð veitir
Halldór Steingrímsson, Íþróttastjóri Aftureldingar í síma 844-1321.

+ ¿QLVNU|IXU
5H\QVODDIV|OXRJPDUNDèVVWDU¿
6MiOIVW èYLQQXEU|JèRJK IQLWLODè
 WDNDiE\UJè
5H\QVODDIVDPE ULOHJXVWDU¿
ÈUHLèDQOHLNLRJK IQLWLODèYLQQDXQGLUiODJL
6NLSXODJVK ¿OHLNDURJQiPNY PQL
*RWWYDOGiHQVNX
*yèW|OYXI UQLWGt0LFURVRIW2I¿FHIRUULWXP
 RJ1DYLVRQ
/LSXUèRJXPEXUèDUO\QGLtVDPVNLSWXP
8PHUDèU èDVSHQQDQGLRJNUHIMDQGLVWDUIt
|UWYD[DQGLI\ULW NL
ÈKXJDVDPLUVHQGLXPVyNQLUiDJXVW#LFHZHDU
LVI\ULURNWyEHU8PVyNQXPHUHNNLVYDUDèt
VtPD
Um Icewear: Icewear var stofnað 1972 og starfaði í ullariðnaði.
Á undanförum árum hefur fyritækið þróað útvistarlínu
sem er seld í verslunum í Evrópu og Norður Ameríku
undir vörumerkjunum Icewear og Norwear. Víkurprjón er alfarið í
eigu Drífu ehf.
Drífa ehf, Suðurhrauni 12 C, 210 Garðabæ.


Sölustjóri

IHUVNUDRJIURVLQQDEROILVNDIXUÐD
About Fish ehf leitar að sölustjóra fyrir ferskar og frystar bolfiskafurðir á söluskrifstofuna í
Vestmannaeyjum. Starfið felur í sér mikil samskipti við kaupendur og framleiðslu. Við erum
að leita að umsækjendum með ríka þjónustulund, hæfni í samningum og kunnáttu í
meðferð og miðlun upplýsinga.
Meginverkefnið er að selja ferskar og frystar bolfiskafurðir, ásamt ríkri þátttöku í
framleiðslunni.

=LYRHOYPUN\Y

Féhirðir hjá Heyrnar- og
talmeinastöð Íslands
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands leitar að féhirði í
60% starf. Um er að ræða fjölbreytt og lifandi starf.
Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum
ásamt því að viðkomandi geti unnið sjálfstætt. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf ﬂjótlega.
Starfssvið:
• Greiðsla og innheimta reikninga
• Launaskráning
• Samskipti við ﬂutningsaðila vegna innog útﬂutningspappíra
• Uppgjör ferðareikninga
Hæfniskröfur
• Stúdenspróf eða önnur haldgóð menntun sem nýtist
í starﬁnu
• Reynsla af gjaldkerastörfum
• Góð tölvukunnátta, Word, Exel og bókhaldskerﬁ.
Reynsla af bókhaldskerﬁ ríkisins kostur.
• Færni í dönsku og/eða ensku er einnig kostur.
Féhirðir heyrir undir framkvæmdastjóra.
Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og
hlutaðeigandi stéttarfélags.
Ráðið verður í starﬁð sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 7. október.
Umsókn sem greinir frá menntun og fyrri störfum skal
senda til framkvæmdastjóra Heyrnar- og talmeinstöðvar, Háaleitisbraut 1, 105 Reykjavík, eða á netfangið
gudrung@hti.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðstöfun starfsins liggur fyrir. Umsóknir geta gilt í sex
mánuði frá lokum umsóknarfrests.

– Umsjón með sölustarfi bolfiskafurða til viðskiptavina, ásamt því að greina þróun
markaða.
– Sala bolfiskafurða, ásamt gerð áætlana, sölusamninga og reikninga.
– Vinna náið með framleiðslu- og útflutningsteymum.
– Annast gerð vinnsluleiðbeininga og vörulýsinga.

5H\óZ`USLNYL`UZSHVNO¤MUP
–
–
–
–
–

Menntun og reynsla sem nýtast í starfi
Reynsla og þekking af sölustörfum
Mjög góð tungumálakunnátta
Hæfni í samskiptum
Reynsla í sjávarútvegi er æskileg, ásamt kunnáttu á Navision

Í umsóknum þurfa að koma fram upplýsingar um menntun, reynslu og fyrri störf.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.
<WWSûZPUNHY\TZ[HYMPó]LP[H2YPZ[PUU/QmSTHYZZVURYPZ[PUU'HIV\[MPZOPZ eða
Þórir Þorvarðarson, [OVYPY'OHN]HUN\YPZ, sími 
<TZ}RUPY}ZRHZ[M`SS[HY[m^^^OHN]HUN\YPZ¶\TZ}RUHYMYLZ[\YYLUU\Y[
TmU\KHNPUUVR[}ILY

About Fish ehf er sölufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu, miðlun og útflutningi á sjávarafurðum. Félagið er
í fullri eigu Vinnslustöðvar Vestmannaeyja sem stundar veiðar og vinnslu uppsjávarfisks og bolfisks.
:S\ZRYPMZ[VM\Y(IV\[-PZOLY\x=LZ[THUUHL`Q\T2}WH]VNPVNx/HTIVYNxîûZRHSHUKP/S\[]LYR(IV\[
Fish er að miðla íslenskum sjávarafurðum til kaupenda víða um heim, sjá kaupendum og seljendum
sjávarafurða fyrir þjónustu í viðskiptum og útflutningi sjávarafurða með þekkingu á mörkuðum, framboði
og útflutningi.

(IV\[-PZOLOM/VS[HZTmYH2}WH]VNP
:xTP^^^HIV\[MPZOPZ
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Kranamenn
óskast

Forritari

Óskum eftir að ráða vana kranamenn í vinnu.
Mikil vinna fyrir vana menn.
Upplýsingar veitir Ingi í síma 693-7366

Um err a
að ræða
æða starf
starf forritara
ra
a fyrir
fyr
fy innri vef Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri,
y
Landbúnaðarháskóla Íslands
lan
nds
ds og Háskólans á Hólum, sem gengur undir nafninu „UGLA“.
Í boði er áhugavertt og krefjandi
fj
starf þar sem sjálfstæði og skipulagshæfileikar fá að njóta sín.

Rafvirki óskast
Óskum eftir að ráða rafvirkja með víðtæka starfsreynslu og
vönduð vinnubrögð. Þarf að vera skipulagður, búa yﬁr þjónustulund og hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum.
Sveinspróf og bílpróf eru skilyrði.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á hugrun@rafvirkni.is

Nýr starfsmaður verður hluti af öflugu hugbúnaðarteymi sem þróar fjölbreyttar
og sérhæfðar hugbúnaðarlausnir fyrir háskólasamfélagið.

Leitað er að áhugasömum einstaklingi með reynslu af forritun í PHP eða sambærilegu máli.
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun er kostur.
Mögulegt er að nýr starfsmaður geti sinnt starfinu utan Reykjavíkursvæðisins.

PIPAR \ TBWA U SÍA U 122640

Reiknistofnun býður góða vinnuaðstöðu við Sturlugötu, gott mötuneyti og gefandi
starfsumhverfi.

Nánari upplýsingar veitir:
Ragnar Stefán Ragnarsson, deildarstjóri Hugbúnaðarþróunar hjá Reiknistofnun
Háskóla Íslands, í síma 525 4221, netfang: ragnarst@hi.is.
Umsóknir skal senda til starfsmannasviðs Háskóla Íslands,
Aðalbyggingu við Suðurgötu, 101 Reykjavík,
eða á netfangið starfsumsoknir@hi.is.

FRUM

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

Er Húsin í borginni fasteignasala
að leita að þér?
Óskum eftir löggiltum fasteignasala í skjalagerð og
sölumönnum til starfa sem fyrst. Nóg af verkefnum
framundan, bæði árangurstengd laun og föst laun í
boði. Fullum trúnaði heitið.

Verkefnastjóri NorType

Áhugasamir vinsamlegast sendið inn umsóknir á
telma@husin.is

Starfið
Umferðarstofa leitar að verkefnastjóra í NorType verkefnið á ökutækjasviði. Verkefnið er samvinna
skráningaraðila ökutækja í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og á Íslandi, sem starfrækt er hjá Umferðarstofu, um
skráningu tæknilegra atriða úr evrópskum heildargerðarviðurkenningum á fólksbifreiðum, sendibifreiðum og
mótorhjólum. Verkefnastjóri NorType veitir 11 manna teymi forystu og eru helstu verkefni hans stjórnun
daglegra verkefna, að veita starfsmönnum og samstarfsaðilum ráðgjöf og sjá um gæðaeftirlit og innlestur í
gagnagrunna. Verkefnastjóri vinnur náið með framkvæmdastjóra ökutækjasviðs og forritara NorType að
áframhaldandi þróun verkefnisins, ásamt samstarfsaðilum. Verkefnastjóri NorType sér um samskipti við evrópsk
gerðarviðurkenningaryfirvöld og norræna samstarfsaðila. Að auki ber verkefnastjóri ábyrgð á að
samstarfssamningurinn við Norðurlöndin sé uppfylltur. Starfshlutfall er 100%.

Traust og framsækið fyrirtæki leitar af duglegum
og heiðarlegum söluráðgjafa, með einstaka hæfni
í mannlegum samskiptum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði, tæknifræði eða raunvísindamenntun.
Mjög góð tölvukunnátta er skilyrði og viðkomandi þarf að hafa framúrskarandi Excel
kunnáttu.
Bíltækniþekking er skilyrði.
Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg og færni í Norðurlandamálum er kostur.
Viðkomandi þarf að búa yfir miklu frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, vandvirkni, og
hafa sérlega góða samstarfs- og samskiptahæfileika.

Frumkvæði , drifkraftur og skipulögð vinnubrögð
eru góðir eiginleikar. Þarf að geta unnið í hóp á
vandkvæða.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir ásamt Starfsferilsskrá sendist á
trausti@sparnadur.is

Umsóknarfrestur er til 1. október nk.
Á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni www.us.is/page/atvinnuumsokn
Með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á framkvæmdastjóra mannauðs- og gæðasviðs, olof@us.is
Senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
Umferðarstofa
Bt. Ólafar Friðriksdóttur
Borgartúni 30
105 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir, forstjóri Umferðarstofu, s. 580-2013. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.
Upplýsingar um Umferðarstofu má finna á www.us.is
Umferðarstofa var bæði árið 2009 og 2010 valin stofnun ársins í könnun sem gerð var á meðal félagsmanna SFR –stéttarfélags í
almannaþjónustu. Árið 2012 var stofnunin í öðru sæti. Hjá stofnuninni starfa um 55 starfsmenn. Lögð er áhersla á þjónustu,
árangur, áreiðanleika og jákvæðni. Tilgangur Umferðarstofu er að auka lífsgæði með því að auka öryggi í umferðinni. Stofnunin
hefur innleitt stefnumiðað árangursmat og er því mikið lagt upp úr mælanlegum árangri. Upplýsingar um Umferðarstofu má
finna á www.us.is.

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

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti:
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Hönnuður býður krafta sína

EFLA verkfræðistofa
óskar eftir að ráða
tækniteiknara

Grafískur hönnuður/textílhönnuður leitar að
skapandi starfi. Hef góða reynslu af hönnun, vöruþróun
og kynningu, m.a. við íslenskan iðnað og sjálfstæðan
rekstur. Er skipulögð, vandvirk og úrræðagóð,
sveigjanleg og vön að vinna undir tímapressu.
Tölvukunnátta: Gott vald á Photoshop, Illustrator og InDesign
auk Dreamweaver fyrir vefhönnun.

Um er að ræða fjölbreytt verkefni á sviði byggingaog lagnahönnunar, samgangna og orku.

Upplýsingar í síma 869 7590, netfang: namibia@internet.is

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir
sölufulltrúa í fullt starf. Um er að ræða sölu- og
kynningastarf fyrir verk sem fyrirtækið gefur út.

EFLA er alhliða verkfræði- og
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir
vandaða þjónustu á öllum helstu
sviðum verkfræði og tækni. Við
lítum á öll verkefni sem tækifæri
til þess að stuðla að framförum
og efla samfélagið.

Fyrirtækið gefur jafnframt út fjöldann allan af ýmis
konar ritum.

EFLA býður upp á afbragðs
starfsumhverfi, áhugaverðan
starfsvettvang í alþjóðlegu
umhverfi og sterka liðsheild yfir
200 samhentra starfsmanna.

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverﬁ.
Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en ekki
skilyrði. Árangurstengd laun.

Hæfniskröfur
s Menntun eða reynsla í Revit æskileg
s Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Frekari upplýsingar veitir Arinbjörn Friðriksson,
sviðsstjóri, Byggingarsviðs.
Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal
senda til Ástu Bjarkar Sveinsdóttur, starfsmannastjóra,
asta.bjork.sveinsdottir@efla.is, fyrir 27. september.

Umsóknir skulu sendar á netfangið box@frett.is
fyrir 21. september. nk.

HEFUR ÞÚ BRENNANDI
ÁHUGA Á TÍSKU ?
Zara leitar að fólki til verslunarstarfa
Við leitum að jákvæðu og metnaðarfullu fólki sem
hefur áhuga á að vaxa í starfi og öðlast reynslu til
að takast á við fjölbreytt og lífleg verslunarstörf
til framtíðar.
Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri, góðir
í mannlegum samskiptum og hafa áhuga á
sölustörfum.
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Íbúðalánasjóður auglýsir
störf á upplýsingaog tæknisviði

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í húsnæðismálum og að fjármunum verði
sérstaklega varið til þess að auka möguleika
fólks til að eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.
Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.

Verslunin Zara selur dömu, herra og barnafatnað í
Kringlunni og Smáralind.
Áhugasamir sendi póst ásamt ferilskrá á:
elingud@zara.is eða skili umsóknum í verslanir.
Umsóknarfrestur er til 21. september.

Sérfræðingur í viðskiptagreind
Íbúðalánasjóður vill ráða öflugan sérfræðing í viðskiptagreind í fullt starf á upplýsinga- og tæknisviði.

Afgreiðslufulltrúi á Akranesi
Vinnumálastofnun Vesturlandi óskar eftir að ráða
starfsmann til að sinna starﬁ afgreiðslufulltrúa.
Leitað er að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi
með hæfni í mannlegum samskiptum. Þjónustuskrifstofan er staðsett á Akranesi. Þjónustusvæðið er
Vesturland auk austur Barðastrandarsýslu. Starﬁð
felst einkum í afgreiðslu, tölvuskráningu, símsvörun
og almennri þjónustu og upplýsingargjöf við atvinnuleitendur og vinnuveitendur. Vinnustaðurinn er
reyklaus.
Menntunar og hæfniskröfur
• Stúdentspróf er æskilegt
• Reynsla af skrifstofustörfum er mikilvæg
• Góð tölvukunnátta skilyrði
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Samskiptahæfni, rík þjónustulund, skipulagshæﬁleikar, sjálfstæði og metnaður til að skila
góðu starﬁ.
Um er að ræða fullt starf og eru laun greidd samkvæmt launakerﬁ starfsmanna ríkisins. Æskilegt er
að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Áhugasamir
geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á heimasíðu
hennar www.vinnumalastofnun.is
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir
Guðrún Sigríður Gísladóttir, forstöðumaður
Vinnumálastofnunar Vesturlandi í síma 430-5300,
netfang gudrun.gisladottir@vmst.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun og
starfsferil sendist til forstöðumanns á netfangið
gudrun.gisladottir@vmst.is og er umsóknarfrestur
til 29. september 2012. Öllum umsóknum verður
svarað.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

•

Þátttaka í innleiðingu vöruhúss gagna

•

•

Þarfagreining og skjölun gagnaverkefna

Háskólagráða í tölvunarfræði, verkfræði
eða sambærileg menntun

•

Þróun og hönnun gagnatenginga
og skýrslna

•

Víðtæk þekking á uppbyggingu og virkni venslaðra
gagnagrunna

•

Verkefni tengd rekstri gagnagrunna
og gæðum gagna

•

Þekking á viðskiptagreind og vöruhúsum gagna

•

Reynsla af verkefnastjórnun og þarfagreiningu er kostur

•

Kennsla og leiðbeiningar fyrir notendur

•

Þekking á MS SQL er skilyrði

•

Samskipti við þjónustuaðila

•

Frumkvæði, færni og lipurð í mannlegum samskiptum

Verkefnastjóri
Íbúðalánasjóður vill ráða öflugan verkefnastjóra í fullt starf á upplýsinga- og tæknisviði.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

•

Utanumhald, skipulagning
og stýring verkefna

•

Háskólamenntun á sviði verkfræði, tölvunarfræði
eða viðskiptafræði

•

Samskipti við þjónustuaðila

•

Reynsla í verkefnastjórnun er skilyrði

•

Gerð tíma- og kostnaðaráætlana

•

Reynsla af verkefnastjórnun í hugbúnaðargerð er kostur

•

Skýrslugerð og eftirfylgni

•

Nákvæm og góð vinnubrögð

•

Frumkvæði, færni og lipurð í mannlegum samskiptum

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Upplýsingar um störfin veitir Brynhildur Halldórsdóttir í síma 520 4700, brynhildur@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 30. september nk.

www.ils.is

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími : 569 6900, 800 6969
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Vörustjóri
YFIRVÉLSTJÓRI OG
VIÐHALDSTJÓRI ÓSKAST

Trefjar ehf óska eftir að ráða vörustjóra.
Í starfinu fellst umsjón með innkaupum og
almennri birgðastýringu.
Starfssvið:
Umsjón með innkaupum og uppbyggingu
birgðakerfis
Samskipti við núverandi og nýja birgja
Skipulagning og uppsetning lagera og dreifing
vara innanhúss
Umsjón með gerð vöruleiðbeininga

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla úr svipuðu starfi æskileg
Góð enskukunnátta í töluðu og skrifuðu máli.
Önnur tungumálakunnátta kostur
Góð almenn tölvukunnátta
Þekking á DK og/eða Navision er kostur
Tækniþekking er kostur
Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Leiðandi í framleiðslu plastbáta
á Íslandi
TREFJAR EHF er leiðandi í framleiðslu
plastbáta á Íslandi undir nafninu Cleopatra.
Meirihluti framleiðslunnar er seldur á erlenda
markaði. Fyrirtækið er handhafi Útflutningsverðlauna Forseta Íslands 2012. Fyrirtækið
framleiðir einnig heita potta og ýmsar aðrar
vörur úr plastefnum. www.cleopatra.is og
www.trefjar.is
Umsóknarfrestur er til 24. September 2012.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum
trúnaði heitið. Umsóknir skulu sendar á
netfangið: hogni@trefjar.is eða bréfleiðis:
Trefjar ehf, „Vörustjóri“, Óseyrarbraut 29,
220 Hafnarfjörður

Þörungaverksmiðjan hf. við Breiðafjörð á sunnanverðum
Vestfjörðum óskar eftir að ráða í starf yﬁrvélstjóra og viðhaldsstjóra á Reykhólum. Starﬁð felst aðallega í vélstjórn og
viðhaldi um borð í þangﬂutningaskipinu Gretti BA, auk þess
sem viðkomandi sér um viðhald á þangskurðarprömmum
félagsins, viðhaldi í verksmiðjunni á Reykhólum og önnur
tilfallandi störf hjá fyrirtækinu. Konur, jafnt sem karlar, eru
hvattar til að sækja um.
Hæfniskröfur
Viðkomandi þarf að hafa full vélstjóraréttindi, hafa sótt námskeið í Slysavarnaskóla sjómanna, búa yﬁr góðri íslensku- og
enskukunnáttu og þekkja vel til Word og Excel í Windowsumhverﬁ.
Gerð er krafa um góða þekkingu og reynslu af rafmagns- og
vökvakerfum. Viðkomandi þarf að hafa færni í rafsuðu og
geta smíðað úr bæði stáli og áli og hafa reynslu af kerﬁsbundnu fyrirbyggjandi viðhaldi. Góð þekking á lögum og
reglum um öryggi og hollustu á vinnustað er nauðsynleg.
Þörungaverksmiðjan leggur mikla áherslu á öryggismál og
hefur vinnustaðurinn m.a. hlotið verðlaun sem fyrirmyndarfyrirtæki í forvörnum.
Um Þörungaverksmiðjuna
Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á Reykhólum,
þar sem þang og þari eru þurrkuð í mjöl í háum gæðaﬂokki.
Bæði framsleiðsla og hráefnisöﬂun fyrirtækisins hafa lífræna
vottun. Meginhluti framleiðslunnar er seldur á erlendum
mörkuðum, þar sem hann er m.a. nýttur í framleiðslu í lyfjaog snyrtivöruiðnaði auk framleiðslu á fóðurbæti, áburði og
ﬂeiru.
Verksmiðjan gerir út þangﬂutningaskipið Gretti BA, tvo
dráttarbáta og sex slátturpramma til þangskurðar í og við
Breiðafjörð.

Hjálparkokkar óskast
í höfuðstöðvaeldhús Vodafone
Nýi matreiðslumeistarinn okkar er snillingur – en hann getur ekki gert allt einn.
Þannig að okkur vantar gott aðstoðarfólk fyrir hann. Hjálparkokkarnir sinna
hvers kyns undirbúningi á mat, ýmsum frágangi og umsjón með matsal.
Skemmtileg vinna fyrir ábyrgt fólk.
9LQQXW¯PLǾH²DǾ8PV¨NMHQGXUÀXUIDD²JHWDKDȣ²VW¸UI
um mánaðarmótin.
8SSO¿VLQJDUXPK¨IQLVNU¸IXURJȤHLUDP£ȣQQD£www.vodafone.is/storf

Þörungaverksmiðjan er í eigu FMC BioPolymer (71%) og
Byggðastofnunar (28%). Ársverk eru um 14 auk starfa verktaka við þangslátt. Rekstur Þörungaverksmiðjunnar gengur
vel og er fyrirhugað að eﬂa hann enn frekar á komandi árum.
Rómuð náttúrufegurð
Á Reykhólum búa um 120 manns. Þar er verslun, grunnskóli,
leikskóli, sundlaug, bókasafn, dvalarheimili og ýmisleg önnur
þjónusta. Héraðið er rómað fyrir náttúrufegurð og er óvíða
að ﬁnna jafn margar fuglategundir svo fátt eitt sé nefnt.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist Þörungaverksmiðjunni
hf., 380 Reykhólum, merkt YFIRVÉLSTJÓRI, eða á netfangið
einar@thorverk.is, fyrir 26. september. Allar nánari upplýsingar veitir Einar Sveinn Ólafsson framkvæmdastjóri í síma
897 0303.

Þín ánægja er okkar markmið

sími: 511 1144

Óskað er eftir starfsmanni með
BS í efnaverkfræði með reynslu
af líkanagerð í Aspen og
Chemcat.

Vinsamlegast sendið ferilskrá á Drífu
Úlfarsdottir drifa@cri.is Fyrir 21 September

KÓPAVOGSBÆR

Víﬁlfell er framsækið markaðs- og þjónustufyrirtæki sem starfar fyrst og fremst á sviði
drykkjarvöru. Vörumerkjaﬂóra Víﬁlfells samanstendur af mörgum af þekktustu vörumerkjum
veraldar og eru vörumerki frá The Coca-Cola Company þar fremst í ﬂokki.
Við bjóðum upp á krefjandi starfsumhverﬁ þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna
gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaﬂæði og
tækifæri til starfsþróunar.

Hefur þú metnað til að stýra faglegu markaðsstarﬁ þekktasta

Áhugaverð störf
s &JÉRMÉLASÏRFR¡INGUR í fjármáladeild
s 3ÏRHF¡UR RITARI á umhverfissviði
s
s
s
s
s
s
s
s

5MSJØNARKENNARI í Salaskóla
5MSJØNARKENNARI í Hörðuvallaskóla
&ORFALLAKENNARI í Vatnsendaskóla
3TARFSMA¡UR í dægradvöl Vatnsendaskóla
3KØLALI¡I í Kársnesskóla
,EIKSKØLAKENNARI í leikskólann Marbakka
-ATREI¡SLUMA¡UR í leikskólann Marbakka
!¡STO¡ARMATRÉ¡UR í leikskólann Rjúpnahæð

s
s
s
s
s
s

&ORSTÚ¡UMA¡UR á heimili fyrir fatlað fólk
&ORSTÚ¡UMA¡UR á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
3TU¡NINGSFULLTRÞI á áfangaheimili fyrir fatlað fólk
3TARFSMA¡UR á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
3JÞKRALI¡I í dagþjálfun í Roðasali
3TARFSMA¡UR í dagþjálfun Roðasali

vörumerkis veraldar?

Markaðsstjóri gosdrykkja
Markaðsstjóri gosdrykkja ber ábyrgð á faglegu markaðsstarﬁ þeirra vörumerkja sem
heyra undir hann.
Hann sér um gerð markaðsáætlana, innleiðingu og eftirfylgni, ber ábyrgð á kostnaði og
árangri og ber saman við markmið. Hann tekur einnig þátt í endurmati aðgerða og gerir
tillögur að úrbótum eftir því sem þurfa þykir.
Í starﬁnu felst talsverð alþjóðleg samvinna við The Coca-Cola Company og aðra erlenda
samstarfsaðila Víﬁlfells. Um náið samstarf er að ræða við söludeildir, þjónustuver og í sumum
tilvikum viðskiptavini Víﬁlfells og krefst starﬁð því góðrar samskiptahæfni jafnt á íslensku
sem og ensku.
Um krefjandi og líﬂegt starf er að ræða í markaðsdrifnu fyrirtæki. Markaðsstjóri gosdrykkja
heyrir undir framkvæmdastjóra markaðssviðs.

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar
%INGÚNGU ER HGT A¡ SKJA UM STÚRFIN RAFRNT É VEF
+ØPAVOGSBJAR www.kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum eru auglýst
á www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

ERT ÞÚ RÉTTA
DEE^<:E͍
DũƂůůͲ&ƌŝŐŐſƐŬĂƌĞŌŝƌĂĝƌĄĝĂ
sölufulltrúa í stórnotendadeild
félagsins.
^ƚĂƌĮĝĨĞůƐƚŵ͘ĂşƐƂůƵĄ
ŚƌĞŝŶůčƟƐǀƂƌƵŵƟůĨǇƌŝƌƚčŬũĂş
ƐũĄǀĂƌƷƚǀĞŐŝ͕ŵĂƚǀčůĂŝĝŶĂĝŝŽŐ
ĂůŵĞŶŶƵŵŝĝŶĂĝŝ͘
ĝĞŝŶƐĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐĂƌŵĞĝŵŝŬůĂ
ƌĞǇŶƐůƵĂĨƐƂůƵŵĄůƵŵŬŽŵĂƟů
ŐƌĞŝŶĂ͘XĞŬŬŝŶŐĄƐƂůƵ
ŚƌĞŝŶůčƟƐĞĨŶĂĞƌŬŽƐƚƵƌ͘

Starfssvið:
ǩ *UHLQLQJDU RJ WDOQD¼UYLQQVOD
ǩ 0µWXQ PDUND²VVWHIQX PDUNPL²DVHWQLQJ
og gerð markaðsáætlana

ǩ 6DPVNLSWL YL² DXJO¿VLQJDVWRIXU
birtingahús, fjölmiðla, félagasamtök
og ﬂeiri

ǩ 9HUNHIQDVWMµUQXQ RJ À£WWWDND ¯
vöruþróunarferli

ǩ 8WDQXPKDOG SUHQWXQDU RJ IUDPOHL²VOX
markaðsefnis

ǩ ,QQUL PDUND²VP£O

ǩ 8PVMµQ PH² KHOVWX NRVWXQXP RJ
uppákomum er tengjast vörumerkjum

ǩ ,QQOHL²LQJ RJ HIWLUI\OJQL PDUND²VD²JHU²D

Hæfniskröfur:
ǩ +£VNµODPHQQWXQ £ VYL²L YL²VNLSWD
markaðsmála eða félagsvísinda
ǩ  ÀD² PLQQVWD WYHJJMD £UD UH\QVOD DI
markaðs- og sölumálum

ǩ UDQJXUVPL²D² KXJDUIDU RJ NHSSQLVVNDS
ǩ 'ULINUDIWXU RJ EUHQQDQGL £KXJL £
markaðs- og neytendamálum

ǩ UXJJ IUDPNRPD VM£OIVWUDXVW RJ U¯NLU
samskiptahæﬁleikar

Nánari upplýsingar veita:
,QJD 6 $UQDUGµWWLU inga@hagvangur.is.
(O¯VDEHW 6YHUULVGµWWLU elisabet@hagvangur.is.
Fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá Hagvangi
og óskast umsóknir fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 23. september nk.

EĄŶĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌǀĞŝƟƌ<ƌŝƐƚũĄŶ
í síma 512-3000.
hŵƐſŬŶŝƌƐĞŶĚŝƐƚĄ
ŬƌŝƐƚũĂŶΛŵũŽůůĨƌŝŐŐ͘ŝƐ
ĨǇƌŝƌϮϭ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͘
DũƂůůͲ&ƌŝŐŐŚĞĨƵƌƊƌſĂĝŽŐĨƌĂŵůĞŝƩŚƌĞŝŶůčƟƐǀƂƌƵƌş
ĄƌĂƚƵŐŝĨǇƌŝƌ1ƐůĞŶĚŝŶŐĂŽŐĞƌĞŝƩƐƚčƌƐƚĂĨǇƌŝƌƚčŬŝĝĄ
ƊǀşƐǀŝĝŝŚĠƌůĞŶĚŝƐ͘DũƂůůͲ&ƌŝŐŐŚĞĨƵƌƐĠƌŚčŌƐŝŐş
ƊƌſƵŶŚƌĞŝŶůčƟƐĞĨŶĂĨǇƌŝƌƐũĄǀĂƌƷƚǀĞŐŽŐ
ŵĂƚǀčůĂŝĝŶĂĝ͘
,ũĄĨǇƌŝƌƚčŬŝŶƵƐƚĂƌĨĂƵŵϮϬƐƚĂƌĨƐŵĞŶŶ͘
^ƚĂƌĨƐĞŵŝŶĞƌƟůŚƷƐĂĂĝEŽƌĝƵƌŚĞůůƵϭϬ,ĂĨŶĂƌĮƌĝŝ͘

Sérfræðingur í
6S\UODU
markaðsrannsóknum
MMR óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði markaðsrannsókna.
005yVNDUHIWLUDèUièDVWDUIVIyONYLè~WKULQJLQJDUYHJQDPDUNDèVUDQQVyNQD
Viðkomandi mun takast á við fjölbreytt rannsóknaverkefni sem hluti af teymi.
6YHLJMDQOHJXUYLQQXWtPLKHQWDUYHOPHèQiPLHèDVHPDXNDVWDUI
Reynsla af
eigindlegum rannsóknaraðferðum kostur
Hlutverk
sérfræðings
0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
- Gerð spurningalista
Umsóknir
sendist til Ólafs Þórs Gylfasonar, framkvæmdastjóra
MMR, á póstfangið olafur@mmr.is
 *yèIUDPNRPDtVOHQVNXNXQQiWWDRJW|OYXI
UQL
- Skýrsluskrif
Umsóknum
eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og námslýsingar
PQLtYLQQXEU|JèXP
 1iNY
- Umsjón
með
eigindlegum rannsóknarverkefnum
Umsóknafrestur
er til og meðUUD
10. júní 2012
 6W~GHQWVSUyIHèDK
- Tölfræðigreining
 0LNLOOiKXJLiVDPVNLSWXPYLèDQQDèIyON
MMR býður upp á alhliða þjónustu á sviði markaðsrannsókna og starfar
fyrir leiðandi markaðsfyrirtæki, innlend sem erlend.
8PVyNQLUVHQGLVWWLOÈVJUtPV7U\JJYDVRQDUJDJQD|ÀXQDUVWMyUDiDVJULPXU#PPULV
Nánari upplýsingar á www.mmr.is
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOiJ~VW
1iQDULXSSOêVLQJDUXP005iZZZPPULV
MMR / Markaðs- og miðlarannsóknir ehf / Laugavegi 174 / 105 Reykjavík
0050DUNDèVRJPLèODUDQQVyNQLUHKI/DXJDYHJL5H\NMDYtN
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Hefur þú gaman af bílum?
Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfsfólki

Starfsmenn á dekkjaverkstæði
Starfssvið:
t"MNFOOEFLLKB¢KØOVTUB

Við leitum að vefhönnuði og forritara
Kerfisvirkni er þjónustu- og ráðgjafyrirtæki á upplýsingatæknisviði. Við sérhæfum okkur í að aðstoða
við þróun tölvukerfa á sviði fjármála og verslunar hérlendis og erlendis. Viðkomandi verða að geta sýnt
hugmyndaauðgi og frumkvæði í starfi ásamt hæfni í mannlegum samskiptum og hópastarfi.

Vefhönnuður

.NET forritari

Við leitum að öflugum vefhönnuði með reynslu.
Viðkomandi þarf að hafa gott auga fyrir hönnun
og reynslu af forritun.

Við leitum að öflugum forritara með gráðu í
tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegu námi.
Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði og
sjálfstæði í vinnubrögðum.

Hæfniskröfur:
W HTML/CSS
W Jquery
W Photoshop
W Leitarvélabestun (SEO)

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:
t.JLJMPHHØ§SFZOTMBBGEFLLKB¢KØOVTUV
tFLLJOHÈCÓMVN
t'SVNLW§J FMENØ§VSPHWJOOVTFNJ
t4KÈMGTU§PHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§
t6NFSB§S§BUÓNBCVOEOBSÈ§OJOHVNF§ 
möguleika á fastráðningu.
Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum
meðþægilegt viðmót og ríka þjónustulund.
Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23,
110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið atvinna@benni.is
fyrir mánudaginn 24. september.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Benediktsson.

Sérfræðingar í bílum

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

W Tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg gráða
W A.m.k. 3 ára reynsla í forritun í .NET (C#)
W Reynsla af vefhugbúnaðargerð í ASP.NET kostur
W Kunnátta í Jquery, Javascript, CSS, HTML og
Elastic search er kostur

Í boði eru fjölbreytt störf í lifandi og skemmtilegu umhverfi. Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá
á netfangið umsokn@kerfisvirkni.is. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2012.

Stórhöfði 27 | 110 Reykjavík | Sími: 545 0050 | www.kerfisvirkni.is

The Clone Wars
Stjörnustríð á Cartoon Network

markhonnun.is

CARTOON NETWORK ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI
Í BLÓMSTRANDI
UMHVERFI!
Samkaup Strax Þórshöfn leitar að öﬂugum verslunarstjóra

Kraftmikið og skemmtilegt mannlíf
ÞÓRSHÖFN
Á LANGANESI: Falleg og fjölbreytt náttúra

STARFSSVIÐ:
– ber ábyrgð á rekstri verslunarinnar
– annast samskipti við viðskiptavini
– hefur umsjón með ráðningum
starfsmanna og almennri
starfsmannastjórnun í verslun
– ber ábyrgð á birgðahaldi í verslun
– önnur tilfallandi verkefni
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá
sendist á umsokn@samkaup.is
Allar nánari upplýsingar veitir
Falur J. Harðarson, starfsmannastjóri
í síma 421 5400.
Umsóknarfrestur er til og
með 23. sept nk.
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HEKLA óskar eftir starfsfólki
Með tilkomu þjónustukorta HEKLU og lækkun varahlutaverðs hefur þjónustu við eigendur Heklubíla verið
lyft á hærra þjónustustig. Þetta kunna viðskiptavinir okkar að meta. Því þurfum við að bæta við okkur
hæfu og þjónustulunduðu starfsfólki. Um er að ræða ábyrgðarmikil störf þar sem þjónustulund, félagsandi
og metnaður eru lykileiginleikar. Hekla er frábær vinnustaður og fá starfsmenn tækifæri til að njóta sín um
leið og þeir tileinka sér nýjustu tækni og sækja regluleg námskeið er það varðar.

Límtré Vírnet ehf í Borgarnesi óskar eftir að ráða starfsmenn
í eftirfarandi framtíðarstörf:

Vélvirki og blikksmiður

Eftirfarandi starfsmenn óskast;
• Þjónusturáðgjafar í varahlutaverslun og þjónustuver.
• Starfskraftur í vörumóttöku og á lager.
• Móttökustjóri á bifreiðaverkstæði
• Bifvélavirkjar á verkstæði Heklu.
• Starfsmaður í bílaþrif.
• Menn í hlutastarf á hjólbarðaverkstæði.

Viðkomandi þurfa að hafa menntun í vélvirkjun/stálsmíði, blikksmíði eða öðrum sambærilegum greinum.
Einnig kemur til greina að ráða menn vana járnsmíðavinnu eða blikksmíði.
Verkefni í járnsmiðju og blikksmiðju eru fjölbreytt,
bæði í nýsmíði og viðhaldsvinnu, hvort heldur sem er
innan fyrirtækisins eða úti hjá viðskiptavinum.

Umsóknarfrestur er til 23. september og skulu umsóknir berast til Guðmundar Kjartanssonar,
gk@hekla.is

Naglaframleiðsla og völsun

Okkur vantar til starfa laghent fólk í nagladeild og völsunardeild fyrirtækisins.
Störﬁn eru fjölbreytt og er nauðsynlegt að
umsækjendur séu vanir að umgangast vélar og tæki
og haﬁ þekkingu eða reynslu af vélaviðhaldi.

HEKLA er stærsta bifreiða og þjónustuumboð á Íslandi með á annað hundrað
hæȕleikaríka einstaklinga í vinnu. Okkar hlutverk er að þjónusta.

Laugavegur 170-174 Ɍ 590 5000 Ɍ hekla.is Ɍ thjonusta@hekla.is Ɍ Þjónustuverkstæði um land allt

Nánari upplýsingar gefur Aðalsteinn Símonarson í
síma 412 5302 eða með tölvupósti,
alli@limtrevirnet.is.
Umsóknarfrestur er til 20. september.

Búðarhálsvirkjun
Við leitum að verkefnastjóra sem
er matreiðslumenntaður.
Ábyrgðarsvið verkefnastjóra er;
- dagleg störf í mötuneyti
- dagleg stjórnun
- utanumhald og skráningar
- innkaup og matseðlagerð
Starﬁð er unnið í 7 daga
og frí í 7 daga.
Aðstoðarfólk í eldhús:
Leitum eftir öﬂugu
aðstoðarfólki í eldhús.
Starﬁð er unnið í 7 daga
og 7 daga frí.
Ræsting:
Okkur vantar duglegan
starfsmann í ræstingar í
vinnubúðunum og er starﬁð
unnið ﬁmm daga vikunnar.
Starfsmenn ISS á svæðinu
þurfa að vera sveigjanlegir,
nákvæmir, samviskusamir,
vera íslenskumælandi og vera
með bílpróf.
Umsóknir og ferilskrá berist á
netfangið olof@iss.is.
Umsóknarfrestur
er til 22.09.2012.

“Okkur vantar
duglegt fólk”

Einnig er hægt að fylla út umsókn
á heimasíðu www.iss.is, vinsamlega
tilgreinið hvaða starf er sótt um.

Veitingasvið ISS er meðal
stærstu fyrirtækja á sínu sviði
FACILI T Y M ANAG EM EN T

|

CLEANING

|

SUPPORT

|

PROPERTY

|
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issworld.com/catering

FORRITARI

RAFMAGNSVERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR

Við erum að leita að úrræðagóðum og
metnaðarfullum forritara sem þekkir vel til
PHP, JavaScript, MySQL, HTML, CSS.
Kostur að vera með puttann á púlsinum varðandi
nýjungar fyrir vefsíðugerð | snjallsíma | spjaldtölvur.

Við leitum að sjálfstæðum og úrræðagóðum
sérfræðingi á veikstraumssviði
Verkefnin eru hönnun og smíði mælikerfa,
viðhald og umsjóneldri kerfa.

Hæfniskröfur:
Tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
Góð reynsla í forritun
Góð enskukunnátta
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Hæfniskröfur:
Verk- eða tæknifræði á rafmagnssviði.
Reynsla sem nýtast mun í starﬁ
Góð enskukunnátta
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 24. september. Tekið er á móti umsóknum og ferilskrám
á netfangið vista@vista.is Fyrirspurnir um störﬁn skal senda til vista@vista.is

Dagskrárfulltrúi
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara óskar eftir
að ráða dagskrárfulltrúa borgarstjóra frá
1. október til 1.febrúar 2014.
Hlutverk og ábyrgðarsvið
Dagskrárfulltrúi ber ábyrgð á daglegri dagskrá borgarstjóra. Hann veitir borgarstjóra almenna aðstoð ásamt
því að vinna að undirbúningi þátttöku hans í ýmis
konar viðburðum.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla af verkefnastjórnun með áherslu
á lausnamiðaða nálgun.
• Skipulagshæfni og ábyrgðarkennd.
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Hæfni í helstu tölvuforritum.
Umsóknir skal færa inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar,
www.reykjavik.is/storf til og með 23. september nk.
Upplýsingar um starﬁð veitir Helga Björg Ragnarsdóttir,
skrifstofustjóri borgarstjóra og borgarritara í síma
411 - 4500, helga.bjorg.ragnarsdottir@reykjavik.is.

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

Verkfræðistofan Vista hefur um árabil sérhæft
sig í mælingum og eftirliti með þeim.
Allt frá uppsetningu á búnaði, söfnun gagna
og framsetningu þeirra.
www.vista.is
Vista Data Vision (VDV) er hugbúnaður til að
geyma, birta og rannsaka mæligögn. Hann keyrir á
MySQL gagnagrunni og gefur notendum vefaðgang
að gögnum sínum. Í dag treysta sérfræðingar í 6
heimsálfum VDV fyrir sínum mæligögnum.
www.vistadatavision.com
Verkfræðistofan Vista er reyklaus og
fjölskylduvænn vinnustaður
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Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði,
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

HAGKAUP
Í SKEIFUNNI

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um
850 manns í 500 stöðugildum.

Nordplus auglýsir styrki til
norræns menntasamstarfs

Hagkaup óskar eftir að ráða starfsmann í leikfangadeild.
Nauðsynlegt er að viðkomandi sé lipur í mannlegum samskiptum, þjónustulundaður,
geti unnið sjálfstætt og hafi metnað fyrir því að ná árangri í starfi. Skemmtilegt væri
að viðkomandi hefði gaman að leikföngum og spilum.
Allar nánari upplýsingar veitir Sigurjón Ólafsson verslunarstjóri á staðnum eða í
síma 563 5000. Áhugasamir geta einnig sent póst á skeverslunarstjori@hagkaup.is

Opnað hefur verið fyrir styrkumsóknir hjá
Nordplus haustið 2012. Styrkirnir sem um
ræðir eru:
___________________________________

Undirbúningsheimsóknir í Nordplus Junior
Styrkir fyrir kennara í leik,- grunn,- og framhaldsskólum til að heimsækja samstarfsskóla á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum vegna styrkumsóknar
um samstarfsverkefni næsta vor.
___________________________________

Undirbúningsheimsóknir í Nordplus Voksen
Styrkir fyrir þá sem sinna fullorðinsfræðslu til að
heimsækja samstarfsstofnanir á Norðurlöndum og
Eystrasaltslöndum vegna styrkumsóknar um samstarfsverkefni næsta vor.
___________________________________

Styrkir til verkefna í Nordplus norrænu
tungumálaáætluninni
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Féhirðir
Vélamenn
Móttökuritari
Verkefnastjóri
Sérfræðingur í viðskiptagreind
Fulltrúi á þjónustuborði
Verkefnastjóri
Forritari
Dýralæknir
Verkefnisstjóri Orkuseturs landbún.
Verkefnastjóri NorType
Fulltrúi
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Símaverðir
Hjúkrunarfræðingar
Lögreglumenn
Rannsóknarlögreglumaður
Héraðsdýralæknir í NV-umdæmi

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands Reykjavík
Vegagerðin
Hafnarfjörður
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Selfoss
Íbúðalánasjóður
Reykjavík
Íbúðalánasjóður
Reykjavík
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík
Háskóli Íslands, UGLA
Landið
Matvælastofnun
Selfoss
Landbúnaðarháskóli Íslands
Hvanneyri
Umferðarstofa
Reykjavík
Sjúkratryggingar Íslands
Reykjavík
Landspítali, göngudeild hjartabil.
Reykjavík
Landspítali, rjóðrið
Reykjavík
Landspítali, geðdeild 15
Reykjavík
Landspítali, símaver
Reykjavík
Landspítali, lungnadeild A6
Reykjavík
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
P.fj., H.v., Í.fj.
Lögreglustjórinn á Selfossi
Selfoss
Matvælastofnun
Sauðárkrókur

201209/048
201209/047
201209/046
201209/045
201209/044
201209/043
201209/042
201209/041
201209/040
201209/039
201209/038
201209/037
201209/036
201209/035
201209/034
201209/033
201209/032
201209/031
201209/030
201209/029

Aukaumsóknarlota verður haldin haustið 2012. Um
er að ræða styrki til verkefna sem fjalla um norræn
tungumál. Verkefnin verða að vera samstarfsverkefni
a.m.k. þriggja stofnana í þremur Nordplus þátttökulöndum. Umsóknir skulu skrifaðar á dönsku,
sænsku eða norsku.
___________________________________
Umsóknum skal skila rafrænt á síðunni
ars.norden.org.
Starfsfólk Landskrifstofu Nordplus á Íslandi veitir
frekari upplýsingar og aðstoð í umsóknarferlinu.
Umsóknarfrestur er 1. október 2012
www.nordplus.is
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Fjármálasérfræðingur
Kópavogsbær óskar eftir fjármálasérfræðingi.

Bæjarskrifstofur Kópavogsbæjar annast nær allt bókhald og reiknishald fyrir stofnanir bæjarins. Þar er leitast við að nota hagkvæmustu
tækni til að tryggja skilvirkni og öryggi í meðhöndlun gagna. Nú leitum við að samstafsmanni í samhentan hóp lífsglaðra einstaklinga,
sem vill vinna með hópnum af fagmennsku og jákvæðni.
Helstu verkefni
s 'ER¡ FJÉRHAGSÉTLUNAR OG VINNSLA VI¡AUKA VI¡ ÉTLUN
s TLANAGER¡ EINSTAKRA SVI¡A VI¡ ÞTKOMUSPÉ ÉRSINS
s !¡KOMA A¡ LANGTÓMA ÉTLUN FYRIR SVEITARFÏLAGI¡
s !¡STO¡AR VI¡ GER¡ ÉTLA¡A REKSTRAR OG EFNAHAGSREIKNINGA AUK SJØSTREYMIS
s 6INNUR A¡ ÉRS OG ÉRSHLUTAUPPGJÚRUM +ØPAVOGSBJAR
s 5NDIRBâR OG VINNUR UPPGJÚR OG AFSTEMMINGAR VEGNA INNRA EFTIRLITS
s +EMUR A¡ UPPSTILLINGU ÉRSREIKNINGS BJARINS OG VINNUR UPPGJÚR OG AFSTEMMINGAR
s 6EITIR RÉ¡GJÚF Ó BØKHALDS OG UPPGJÚRSMÉLUM
s 6INNUR VI¡ ALMENNT REKSTRAREFTIRLIT ME¡ STOFNUNUM OG DEILDUM +ØPAVOGSBJAR
s !¡STO¡AR VI¡ GER¡A OG SENDINGU FJÉRHAGSUPPLâSINGA SEM KRAFIST ER A¡ LÚGUM
s ¾NNUR VERKEFNI SKV STARFSLâSINGU

KÓPAVOGSBÆR

Menntunar og hæfniskröfur
s (ÉSKØLAMENNTUN É SVI¡I FJÉRMÉLA E¡A ENDURSKO¡UNAR
s 2EYNSLA AF REIKNISHALDI SVEITARFÏLAGA KOSTUR
s 'Ø¡ ¤EKKING É FJÉRHAGSKERFUM SVEITARFÏLAGA TD $YNAMICS .!6
s EKKING É LÚGUM OG REGLUM UM BØKHALD OG REIKNINGSSKIL SVEITARFÏLAGA
s &RNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG SKIPULAGSFRNI
s &RNI TIL A¡ TJÉ SIG SKIPULEGA B¡I Ó R¡U OG RITI
Frekari upplýsingar
,AUN ERU SAMKVMT KJARASAMNINGI 3AMBANDS ÓSLENSKRA SVEITARFÏLAGA OG +6(
Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2012.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

.ÉNARI UPPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR )NGØLFUR !RNARSON FJÉRMÉLA OG HAGSâSLUSTJØRI Ó SÓMA   EINS MÉ BEINA FYRIRSPURNUM É PØSTFANG ingolfura@kopavogur.is
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.kopavogur.is
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Orlofsnefnd húsmæðra
í Reykjavík

Aðventuferð
1.- 4. desember 2012
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Húsfélagið Gnoðarvogi 32-34-36

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, auglýsir eftir
umsóknum um þóknanir og ferða- og menntunarstyrki, síðari
úthlutun.

Uppl. í s. 898-3180 Kjartan & gnodarvogur36@gmail.com

Þóknanir vegna ljósritunar, stafrænnar fjölföldunar o. ﬂ.
Óskað er eftir umsóknum um þóknanir vegna ljósritunar úr
fræðiritum og kennslugögnum í skólum og öðrum stofnunum
hins opinbera og vegna stafrænnar fjölföldunar í háskólum
skólaárin 2010-2011.

München - Ingolstadt
Allar upplýsingar gefur Ferðaskrifstofa
Guðmundar Jónassonar í síma 511 1515
Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
“Sérhver kona, sem veiƟr eða hefur veiƩ heimili
forstöðu án launagreiðslu fyrir það starf, á réƩ á að
sækja um orlof”.

ÚTBOÐ
OFANFLÓÐAVARNIR ÍSAFIRÐI
FÆRSLA Á RAFVEITU- OG VATNSLÖGNUM
ÚTBOÐ NR. 15225
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Ísafjarðarkaupstaðar
og Ofanﬂóðasjóðs, óskar eftir tilboðum í verkið Ofanﬂóðavarnir Ísaﬁrði - Færsla á rafveitu- og vatnslögnum.
Verkið er fólgið í lagningu rafstrengja og vatnslagna
í nýja legu frá núverandi spennistöð Orkuveitu Vestfjarða að austan að tengistöðum vestan væntanlegra
varnargarða. Útvega skal og leggja um 2600 m af
ø225 – ø280 mm af kaldavatnslögnum úr plasti og
leggja um 1900 m af 11 kV strengjum og tæplega
1000 m af ídráttarrörum og jarðvír í um 1250 m af
lagnaskurðum. Verkið skal vinna í áföngum og gengið
að fullu frá hverjum áfanga jafn óðum. Vinnusvæðið er
um 1 km á lengd í fjallshlíð fyrir ofan Ísafjörð neðan
við svokallaðan Gleiðarhjalla í Eyrarfjalli. Að hluta til
er vinnusvæðið í malbikaðri götu, Urðarvegi. Aðkoma
að vinnusvæðinu verður frá Urðarvegi og eftir bráðabirgðavegi sem leggja skal frá vegi að Grænagarðsnámu til tenginga við vinnusvæðið.
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Vettvangsskoðun verður haldin 26. september 2012
kl.13:00 á verkstað við vatnstanka Ísafjarðarbæjar að
viðstöddum fulltrúa verkkaupa.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. júlí 2013.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 18. september 2012. Útboðsgögn
verða ennfremur til sýnis hjá Tæknideild Ísafjarðarbæjar.Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum,Borgartúni
7c, Rvík, 4. október 2012 kl. 14:00 að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
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Auglýsing um styrki

óskar eftir tilboðum í að malbika bílastæði og laga niðurföll ca. 830 fm. Einnig nýja útidyrahurð á 34 og lökkun á ﬂ.
hurðar oﬂ.

Farfuglaheimili að Bankastræti 7
VMB verkfræðiþjónusta, fyrir hönd Farfugla ses, auglýsir eftir
tilboðum í breytingar á Bankastræti 7 í Reykjavík 2-4 hæð.
Til stendur að innrétta þar yﬁr 100 rúma farfuglaheimili.
Húsnæðið er um 1100 m2 og nær verkið til ﬂestra faggreina.
Hluti af verkinu felst í þakviðgerð og smíði nýrra svala á 4 hæð
bakatil. Verkskil eru áætluð í janúar 2013.
Hægt er að nálgast útboðsgögn með því að senda tölvupóst á
netfangið dagbjartur@vmb.is,merkt Farfuglaheimili útboð.
Þau verða síðan send viðkomandi með tölvupósti þriðjudaginn,
18. september. Tilboð verða opnuð þriðjudaginn, 2. október.

ÚTBOÐ
VILTU VINNA VIÐ SKJALAÞÝÐINGAR?
15298-Þýðingar á ESB löggjöf
RAMMASAMNINGUR
Ríkiskaup, fyrir hönd Þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins (ÞM), auglýsir hér með útboð vegna
þýðinga á löggjöf ESB. Um er að ræða fjölbreytta
sérfræðitexta á ýmsum sviðum sem verða að mestu
þýddir úr ensku á íslensku, ásamt tengdum verkum.
Stefnt er að því að semja við a.m.k. 25 verksala.
Jafnt einstaklingum sem fyrirtækjum er boðið að leggja
inn tilboð. Gerð er krafa um háskólamenntun og/eða
löggildingu í skjalaþýðingum auk þess sem æskilegt er
að hafa reynslu af textagerð. Bjóðendur verða valdir til
þátttöku á grundvelli ferilskrár og tilboðs.
Umfang og fjöldi verkefna til einstakra þýðenda ræðst
af niðurstöðu gæðamats ÞM.
Nánari upplýsingar má ﬁnna í útboðsgögnum sem eru
rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa,
www.rikiskaup.is eigi síðar en 19. september.
Opnunartími tilboða er 30. október kl. 11:00 hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Til úthlutunar eru allt að 5.500.000.- kr.
Þóknanir til rétthafa á fræðslu- og heimildarmyndum
Óskað er eftir umsóknum handritshöfunda, sem eru rétthafar á
fræðslu- og heimildarmyndum og þáttum sem sýndir voru í sjónvarpi árin 2009–2011, um þóknanir sem Hagþenkir greiðir í framhaldi af gerðardómi um skiptingu tekna Innheimtumiðstöðvar
gjalda af geisladiskum, myndböndum og myndbandstækjum.
Til úthlutunar eru allt að 100.000.- kr.
Ferða- og menntunarstyrkir 2012 – fyrir félagsmenn
Hagþenkis, síðari úthlutun
Óskað er eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki Hagþenkis vegna síðari úthlutunar. Rétt til að sækja hafa þeir sem
hafa verið félagar í Hagþenki í eitt ár og eru skuldlausir við
félagið. Heimilt er að sækja um vegna ferða sem farnar voru á
árinu. Umsækjendur skulu senda skrifstofu Hagþenkis afrit af
ferðakostnaði og skilagrein fyrir áramót.
Til úthlutunar eru allt að 2.000.000.- kr.
Umsóknarfrestur rennur út 20. september kl. 16.
Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn eyðublöð og
eyðublöð fyrir skilagreinar eru á heimasíðu félagsins:
www.hagthenkir.is. Umsækjendur fá rafræna staðfestingu um að
umsókn haﬁ borist og gildir hún sem kvittun.
Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna
Hringbraut 121, 4.h. 107 Reykjavík
Netfang: hagthenkir@hagthenkir.is Sími 551-9599

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

ÚTBOÐ
SORPHIRÐA FYRIR STYKKISHÓLMSBÆ
ÚTBOÐ NR. 15308
Ríkiskaup, fyrir hönd Stykkishólmsbæjar, óska eftir tilboðum í
sorphirðu og rekstur gámastöðvar.
Sorphirða: Bjóðandi sér um að hirða sorp í þéttbýli og um akstur
á sorpi. Bjóðandi sér um að ﬂytja sorp til Sorpurðunar Vesturlands í Fíﬂholtum á Mýrum á opnunartíma urðunarstaðarins.
Hirðing í þéttbýli vikulega sjá nánar í útboðsgögnum.

OP

IÐ

HÚ

S

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

HÁTEIGSVEGUR 14, REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAG MILLI KL. 15:00 OG 15:30

Rekstur gámastöðvar fyrir Stykkishólmbæ: Bjóðandi sér um
rekstur gámastöðvar í Stykkishólmi (þar með talið gámaleigu).
Einnig söfnun/kurlun timburs og ﬂutning þess sem og akstur á
brotajárni til endurvinnslustöðva á höfuðborgarsvæðinu.
Nánari upplýsingar má ﬁnna í útboðsgögnum sem eru rafræn og
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is eigi síðar en
19. september.
Opnunartími tilboða er 30. október 2012 kl. 14:00 hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Glæsileg 253,6 fm neðri
sérhæð og kjallari ásamt
bílskúr. Efri hæðin er mikið endurnýjuð. Stórar glæsilegar stofur,
þrjú svefnherbergi. Eldhús og baðherbergi endurnýjað. Plankaparket á gólfum. Tvennar svalir. Í kjallara er mikið geymslurými auk 2ja
herbergja séríbúðar með stækkunarmöguleika.
Laus strax. Verð 56,5 millj.
Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808
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Kjarrás 6 Garðabæ
Opið hús frá kl. 14-15.00

S
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HÚ

O

HOFTEIG 20, jarðhæð
OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00
Til sýnis í dag, laugardag milli kl.14-15.00, glæsilegt endaraðhús á
frábærum stað í grónu fjölskylduvænu hverﬁ, samtals 308 fm. Húsið er
fullbúið með glæsilegum grónum garði, 100 fm verandir og heitur pottur.
5 svefnherb. Granít á borðum. Mikil lofthæð. Innbyggð lýsing frá Lúmex.
Arkitekt hússins er Víﬁll Magnússon. 42 fm bílskúr sem er innbyggður.

IÐ
P
O
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Ú
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Bárður H Tryggvason frá
Valhöll, s-896-5221 verður á
staðnum með söluyﬁrlit og
teikningar. Verð 69,9 millj.
Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG

Um er að ræða sérhæð á besta stað í Teigahverﬁnu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu.
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins, innan af því er rúmgott hol og inn
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla, baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem
útgengt er á hellulagða verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð. Í eldhúsi er viðarinnrétting,
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er ﬂísalagt og í því er stór ﬂísalagður sturtukleﬁ.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

MEÐALHOLT 10

Parhús í algjörum sérflokki

105 Reykjavík

á eftirsóttum stað í Garðabæ

sunnudag 16. september

Opið hús frá kl. 18 – 18.30
Nánari upplýsingar veitir

Svan Gunnar Guðlaugsson tekur á
móti gestum – verið velkomin

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Góð 3-4ja herb. 80,6 fm íbúð 1-2
stofur og möguleiki á 3 svefnh.
Fallegt hús sem hefur verið mikið
endurnýjað.

Óskar R. Harðarson

Verð:

21,5 millj.

hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið Allar nánari upplýsingar gefur

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Grétar Haraldsson
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

Eignin var öll endurinnréttuð
og hönnuð árið 2006 og er
útkoman einkar glæsileg
Einstök eign fyrir vandláta
Laus strax

Arkitekt :
Gólfefni :
Innréttingar :
Lýsing :
Lóð :

Sölusýning fyrir áhugasama
að Víðiási 2
þriðjud. milli 18:00 og 19:00

Rut Káradóttir
Granít steinn á gólfum með gólfhita, milliloft er parketlagt.
Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar, íslensk framleiðsla.
Falleg vel hönnuð lýsing og ríkulega lagt í rafmagn.
Frágengin með sólpöllum og létt í umhirðu, bílastæði
eru upphituð og mjög rúmgóð, gott aðgengi.

Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

65,9 millj.

leitar fyrir ákveðna kaupendur …
Iðnaðarhúsnæði rétt hjá
Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Frábær framtíðarstaðsetning fyrir ferðatengda þjónustu.
Fleiri byggingar eru ekki fyrirhugaðar á svæðinu í náinni
framtíð þannig að þetta er einstakt tækifæri fyrir vaxandi
ferðamannaiðnað.
Húsið er 668 fermetrar að stærð og býður uppá mikla
möguleika. Í hluta af húsinu er reiknað með millilofti,
grindin er komin en eftir er að klæða hana.
Húsið er klætt með járni. Eftir er að einangra og leggja í
gólf. Hitalögn og rafmagn er ekki komið.

3ja – 4ra herbergja íbúð Einbýlishúsi í Kópavogi
í lyftuhúsi í Grafarholti, eða nágrenni 4-5
Norðlingaholti,
svefnherbergi.
Hvörfum í kópavogi
Verð allt að 60 millj
eða nágrenni.

2-3ja herbergja íbúð
sem hentar vel til
útleigu í hverfum 105,
107, 108, 200, 201, 210.

Einbýli, rað-, parhús
Íbúð á jarðhæð með
eða sérhæð, lágmark 3 sér verönd í Smára,
svefnh, sér inngangur. Linda, Kóra eða
Hverfi 101,103,104,105,108 ofl Salahverfi Kópavogi.

Sérhæð í 105 Rvk.
Sterkar greiðslur og
rúmur afhendingartími.

Nýlegu rað-,
parhúsi eða sérhæð
með bílskúr á
höfuðborgarsvæðinu
um 130-200 fm.
Þarf að vera gott aðgengi,
rúmur afhendingartími getur
verið í boði.

Allar nánari upplýsingar gefur

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali
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Lyftarar

Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

Ræstingar

Til sölu vegna brottflutnings Suzuki
Grand Vitara ‘04. Ekinn 127 þúsund.
Skoðaður 2013. Rafmagns palettu
tjakkur. Lítið sem ekkert notaður.
Ný batterí. Burðargeta 1300 kíló.
Upplýsingar í síma 899 9910

FLOTTUR SPARIBAUKUR
TILBOÐ 450 ÞÚS!

Sparneytinn Focus ‘02, vel með farinn,
gott viðhald, ek. 166þ. bsk, nýleg
tímareim, skoðaður. Tilboð. S. 8670927.

KALOS SE 11,2003 ek. 132 þús, 5
dyra, beinskiptur, ný skoðaður 13, búið
að skipta um tímareim, 15” álfegur á
nýlegum dekkjum, cd, filmur ofl. ásett
verð 650 þús TILBOÐ 450 ÞÚS stgr
S.841 8955

Tek að mér þrif í heimahúsum. Er
vandvirk og heiðarleg. Uppl. í s. 698
3473.
Patrol 44” breyttur, árg. 2007 leðurbíll
með öllu. Nýupptekin vél, nýtt olíuverk,
nýr vatnskassi. Topp viðhald. Milligír,
læsingar, niðurtekið gólf, aukatankur
ofl. Verð 6,8m. Sími 691 3008.

Garðyrkja

Körfubílaleiga

Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 35
metrar. S. 893 3573.

Einn með öllu!

Suburban 1500 Flex fuel, 8 manna,
toppeintak. Ásett verð 6.490.000 en öll
tilboð og skipti skoðuð. Sími 660-5367.

Disel Pajero tilboð 330 þús.

400.000 kr. AFSLÁTTUR

Subaru Legacy Lux árgerð 2005.
Ekinn 93.000 km. Nýskoðaður án
athugasemda.
Viðmiðunarverð
1.990 þ. Leður, lúga og hiti í sætum.
Frábær fjölskyldubíll í fínu standi. Verð
1.590.000. S:659 3837.

TILBOÐ 500 Þús !!!

Rav4 árg. 2000 - sk. ‘13, vetrardekk,
dráttarkrókur, skíðabogar, fjórhjóladr.
Uppl. í síma 867-2705.

Hjólbarðar

MMC Pajero árg. ‘98, 2,8 disel, bs, ek.
300 þús. Nýskoðaður ‘13. 7 manna.
Verð 330 þús. Sími 866 9274.

Sendibílar

500-999 þús.

Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”,
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA
S: 567 6700.

Toyota Corolla ‘98. Skoðaður ‘13. 2
nagladekk fylgja. Ek. 195 þús. Verð 330
þús. staðgreitt. S. 899 2857.
Til sölu Hyundai Trajet ‘06. 7 manna
dísel. Verð 990 þús. Uppl. í s. 852 6608.

Varahlutir

Grár Golf til sölu, árg. 2005. Ekinn 137
þús. Nýsmurður og skoðaður. Verð:
990 þús. Uppl. í S. 662-0062.

1-2 milljónir

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Mitsubishi Space Star. Árg.2000
ek:150000. Á álfelgum. Verð 170.000
S:868-1874.

Benz húsbíll 87’ í topp standi, hvítur.
Skoða skipti á öllu. verð 990þ uppl í
s 6620036

ÞJÓNUSTA

2 milljónir +

Pípulagnir
Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar
og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is
S:820-3880

Vörubílar

Sparibaukur Tilboð 195 þús!

HYUNDAI TUCSON Sjálfsk. 6cyl. Árg.
11/2006 ek. 65 þús. Leður/topplúga
ofl. Svartur Sérlega glæsilegur! Verð
1.590 þús. Uppl. 864-4478

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.
Honda CRV árg ‘08. Ek. 29þ. Bein sala.
Verð 3,650. Uppl í s. 895-6285 eða
843-9950

Bílar óskast
Óska e.að kaupa M. Benz frá árg.19802000. Uppl.í s.866 0471
Óska eftir góðum og lítið keyrðum bíl
fyrir allt að 800þús staðgreitt. Ekki eldri
en árg. ‘04. Uppl. í s: 6937303 eða
darri15@hotmail.com

Eigum á lager 2 Hardox-palla með
sturtugrind og tjakk. Einnig staka
Hardox skúffu. Mjög gott verð. Nánari
lýsing, teikning og myndband á www.
vagnasmidjan.is . Vagnasmiðjan ehf.
Eldshöfða 21 RVK s. 898-4500 / 8946000.

Húsbílar

Tilboð 70þús

Tilboð óskast

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

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

KJS Verktakar

Alhliða málningaþjónusta, fagleg
vinnubrögð og snyrtileg umgegni. Uppl.
s. 896 6078.

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

Til leigu / sölu

Til leigu / Til sölu Liebherr krani
56k, pallar, Manto mótaflekar
og Topec loftaflekar.
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 0ÁTUR  

0-250 staðgreitt

MMC lancer árg. ‘96 1300 beinsk. með
endursk. Verð 70þús. Sími 891 9847.

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315.

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Peugot 306 Árg. ‘98 Ek.181Þ. 1,6L Ný
tímar, legur í gírk, kúpl Hjóllegur og fl.
Nýskoð V.250Þ. Uppl. S. 897-9252.

0-250 þús.

Pípulagnir

Hreingerningar

Hyundai Atos árg ‘98, ek. 150 þús, 5 d,
sko ‘13, Sími 866 9274

Nissan Almera Lux. 5 dyra, 1800cc, ssk,
svartur, fjarstart og ekinn 139þ. Ásett
600þ. Uppl. í s: 8687141.

Bókhald

Málarar
Til sölu Isuzu Trooper árg. 2000. Sjálfsk.
38” Hlaðinn aukahlutum. Nýlegir
Mudderar. Verð. 1.480.000. Uppl. 8969960.

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

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, Impreza
‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 ‘99, 206
og 406 ST. Almera ‘97-’99, Primera
‘98, Terrano ‘98, Ford 250 ‘99, Megane
01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa ‘98,
Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E ‘97.
Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár ‘00.
Transporter ‘99, Audi A4 ‘94, golf 95-98.
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða allt.
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar.
Sími 857 9326.

Til sölu

Jeppar

Til sölu Subaru Legacy Outbac árg. 1997
Gott viðhald, bíllinn er ný skoðaður og
búið að taka upp vélin. Upplýsingar í
síma 660-4026.

!!! TILBOÐ 199Þ !!!

Subaru legacy Wagon 12/98”
Sjálfskiptur 4x4 dráttarbeysli Ný
skoðaður 2013 verð 450þ. TILBOÐ
199þ. S. 777-3077.
Nissan Patrol Gr. 1998 diesel, 35”, ek.
aðeins 167000km. Ný skoðaður í topp
standi. V. 880.000kr stgr. Uppl. s. 698
3404 Einar.

Toyota Hiace, árg. ‘05, ek. 100þ.
dísel, ssk, skoðaður ‘13, með bekk.
dráttarbeisli. Ath. skipti á ódýrara. Uppl.
l.asgeirs@gmail.com

250-499 þús.

SPARITILBOÐ 490.000

Gott eintak af Skoda Octavia 1,6 árg.’01
Ek.189 þ.km SK. ‘13 Aðeins bein sala
s. 6154349.

Land cruiser 100 Disel

Til sölu Land cruiser disel árg. 1999
ssk. dvd 33” breyttur með 2005 look
( ný ljós framan og aftan) smurbók
nýleg tímareim ek 336.þ skoða skipti
á ódýrari eða stgr. tilboð. Uppl. í síma
896-5290.

Til sölu Pajero árg. 2000 Diesel. Vel
með farinn aðeins 2 eigendur. Breyttur
33”. Sjálfskiptur, leður. Ný skoðaður.
Nýtt púst, alternator, legur að framan
o.fl. Ásett verð 1.150.000. Tilboð
950.000. Upplýsingar í síma 820-6809.

Kerrur

Góð 5 hesta kerra til sölu. Árgerð 2010.
Skoðuð til 2014. Upplýsingar í síma
899 5130.

Frábær 3G myndavél nýkomin á markaðinn.
Þarf 3G SIM kort og getur þá unnið hvar sem
næst samband. Einföld í uppsetningu.
Hægt að horfa á vélina í gegnum snjallsíma
og tölvu. Virkar úti og inni
Hentar vel fyrir:
Sumarhúsaeigendur
Vinnuvélaeigendur
Gæsaskyttur
Verktaka
og fl. og fl.

sjá nánar á www.hugna.is

Dalvegur 16b s:554-2727
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Búslóðaflutningar

Sjónvarp

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

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

Til bygginga

Húsaviðhald
Lay-Z-Spa uppblásnu heitu pottarnir
eru komnir aftur Premium series
línan var að koma og fæst á 125 þús.
900 lítra pottar með hitara og dælu.
Auðveld uppsetning Og þægilegir í
notkun. VDO Borgartún 36 S: 5889747
www.vdo.is

Línóleum dúkar 500-1000kr/fm
Harðviðarval, Krókháls 4 sími 567 1010.

HEILSA
Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

Þessi yndislegu dvergschnauzer systkin
eru til sölu. Þau eru fædd 4. júlí 2012.
Þau eru með ættbók frá Hrfí. Þau eru
búin að fá 1. sprautu. Systkinin eru tryggð
hjá Vís. Uppl í síma 845-0009, Klara

Ódýrir dúkar

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.

Námskeið
Heilsuvörur

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

Allar nýju HERBALIFE vörurnar fást hjá
mér. Sólrún Ósk S. 891 9883 www.
heilsufrettir.is/solosk

Sérverslun með
náttúruvænar og
andlegar vörur.

Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum
snyrti- og húðvörum, blómadropum,
himalaya
baðsalti,
reykelsum,
ilmkertum,
slökunargeisladiskum,
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös 12-18. Lau 12-15. www.ditto.is
Er með ódýrar notaðar þvottavélar til
sölu. Ábyrgð. Skútuvogi 13, 104 Rvk.
S: 777 6729.
Til sölu hjólabretti 80 L x20, hamstrabúr
m/öllu+mat. Uppl. í s. 847 9723.

Nudd
NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Nudd

NORSKA I & IINORSKA f. starfsfólk
í heilbrigðisgeira,
SÆNSKA, ENSKA f. börn,
unglinga og fullorðna.
ÍSLENSKA f. útlendinga ICELANDIC.

NÁMSKEIÐ BYRJA-COURSES START
8/10.
Kvölds/Morgna-Mornings/
Evenings. 4 vikur x 5 daga viku-4
weeks x 5 days a week. Stundaskrá sjá:
www.iceschool.is. FullorðinsfræðslanIceSchool, Ármúli 5. s.5881160

Genie
Bílskúrshurðaropnarar

Amerískir snigildrifnir, varahluta og
viðgerðaþjónusta í 30 ár. Tilboð í
september. Sjálfvirkur ehf s. 892 7654

Spádómar
Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Parketþjónusta

Parketslípun, lagnir og viðgerðir. Látið
fagmenn vinna verkin. Árni Gunnarsson
Húsasmíðameistari s. 698 1559.

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.
Rafvirkjar geta bætt við sig verkefnum.
Sanngjarnir, snöggir, vanir menn. Uppl.
í s. 612 9885

Önnur þjónusta

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.

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

KEYPT
& SELT

Langar þig í hund?

Óskast keypt

Hundaræktarfélag Íslands er eina
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag
Íslands stuðlar að góðri meðferð,
aðbúnaði, uppeldi og heilsufari hunda
ásamt góðum samskiptum milli
hundeigenda, yfirvalda og almennings.
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins,
www.hrfi.is

TANTRA NUDD

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupi gull !

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 DETOXúthreinsun,
FÓTAAÐGERÐIR
og
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

Námskeið

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

SKARTGRIPIR-GLERTÁLGUN-HNÍFAR

Kvöldnámskeið:
Silfurleir
17.9.Skartsmíði 22.9.- Gler Tiffanýs 26.9.Brýnsla 27.9.- Tálgun 4.10.- Hnífasmíði
8.10. Skráning á handverkshusid.
is-s:555-1212.

Kennsla
Ódýr Stærðfræðikennsla

Hagfræðinemi
býður
uppá
stærðfræðikennslu fyrir grunn- og
framhaldsskólanema. Upplýsingar í
síma 8652731 eða 8652731@gmail.
com

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.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Þjónusta

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat.
Ævar Friðriksson s. 863 7493.

Hestamennska
Eik í hesthús

Er að taka niður pantanir á eik í grindur
og veggjaklæðningar. E. Sigurðsson ehf,
S. 691 8842.
Vill kaupa vel ættuð tryppi og lítið
tamin hross upp að 500 þús. stykkið.
Nánari upplýsingar í síma 820-0019
eða 899-0255 Þórður Bragason.

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
Gistiheimili Guesthouse
www.leiguherbergi.is

Parketslípun, frá aðeins 2.500 krfm.
20 ára reynsla og þjónusta. www.
parketsliparinn.is S: 772 8100

HEIMILIÐ

Viðhald fasteigna.

Getum bætt við okkur verkefnum.
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma:
869 4479
K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Ökukennsla

Hljóðfæri
Til sölu

Hundanámskeið
fyrir
þig
og
þinn hund. Ómissandi fyrir alla
hundaeigendur.
Byrjar
20.sept.
Björn Ólafsson hundaþjálfari og
hundaatferlisfræðingur.
www.
hundaskoli.net, S: 897 1992.

Dýrahald
Plastgeymslu útihús. 4,5fm. Auðveld
í uppsetningu og viðhaldsfrí. Verð
180þús. Uppl. í síma 893-3503.

Hundagalleríið auglýsir

Þjónusta
Harmonikur og harmonikkugeisladiskar í
úrvali. Tökum harmonikkur í umboðssölu.
Úrval af nýjum harmonikum og
harmonikukennsla. www.egtonar.is Sími
824 7610 & 660 1648.

Þjónusta

Andri
Sigurðsson
(B.Sc.
sálfræði,
dáleiðslutæknir)
veitir
dáleiðslumeðferð. Viltu byrja að
léttast, taka á kvíða, hætta að reykja
o.fl.? Góður árangur og mikil reynsla.
Tímapantanir á andridaleidir@gmail.
com eða í síma 867-2605. www.
dáleiðslutækni.is

Kíktu á heimasíðuna
okkar: www.dalsmynni.is
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro
Erum á facebook.

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

Hús til leigu í Árbæ

140 fm hús sem leigist til 1.júní 2013. S:
864 5853. Vinsamlegast sendið uppl. á
netfangið: bogga56@talnet.is
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Upphituð
ferðavagnageymsla
í Borgarf.

Hugguleg 2ja herb. íbúð í 107,
Reykjavík m/húsgögnum, búnaði í
eldhúsi, gluggatjöldum/gardínum,
ísskáp og þvottavél. Laus, leigutími
til maí 2013. Mánaðarl. kr. 120.000.
Netfang: ingihilmar@gmail.com

Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og fl.
S: 899 7012, www.solbakki.com

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

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.
Stúdíóíbúð til leigu í hverfi 105. Ca. 40
fm með svölum. Visa/euro raðgr. Uppl.
í s. 848-0938.

Húsnæði óskast
Óska eftir
einstaklings íbúð

Tvítugur, reglusamur og reyklaus strákur
leitar sér að stúdíóíbúð fyrir veturinn.
Lofar skilvísum greiðslum. Jóhann
Dagur S. 618 1350

Óska eftir til leigu í 108

Óska eftir 4 herb. eða stærra til leigu í
108, 105 eða 104. Vantar þig topp fólk
til að fara vel með eignina þína ? Þá
færðu sennilega ekki betri en okkur.
Erum í fastri vinnu. Meðmæli ef óskað
er. Við erum tvö fullorðin og tvær
stúlkur 13-15 ára. Vinsamlegast hafið
samband 868 4904 Sigurður.

energia
veitingarhús-Smáralind
óskar eftir starfsfólki í
þjónustustörf í sal. Fullt starf
unnið eftir 2-2-3 kerfi. Íslenska
skilyrði og ekki yngri en 20 ára.
Umsóknir sendist á
energia@energia.is

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

Kleppsvegur - lítið
fjölbýli í topp standi.

Til sölu falleg og björt 103 fm 4ra
herbergja íbúð á 2.hæð í þessu nýlega
standetta litla fjölbýli. Suðursvalir.
Íbúðin er laus strax. Ekkkert áhvíl-engin
skipti. Verð 23.0 millj. Stefán Hrafn hdl
sýnir s: 895-2049.

Atvinnuhúsnæði

ATVINNA
Skemmtileg störf
á veitingastaðnum
Kolabrautinni Hörpunni:

Atvinna í boði

Til leigu mjög gott 100fm iðnaðarbil
með stórri innkeyrsluhurð á góðum
stað í Hafnarfirði + 30-60fm skrifstofur
geta fylgt með. Uppl. í s. 893 9678.

Starﬁð felst í að leysa af þegar um
forföll er að ræða í mötuneytisumsjón og afgreiðslu í mötuneytum og aðstoð í eldhúsi.

Við leitum af skemmtilegu fólki
í eftirteljandi störf:
Framleiðslunemar, aðstoð í sal,
barfólk vant og minna vant.
Sendu okkur umsókn á
info@kolabrautin.is

Til leigu 2 björt og snyrtileg
skrifstofuherb. 30 fm hvort á góðum
stað í Hafnarfirði. Uppl. í s. 893 9678.

Gisting

Umsækjandi þarf að hafa bíl til
umráða og vera með bílpróf og
vera íslensku mælandi.

Kolabrautin þar sem
skemmtilega fólkið vinnur!

Vantar vanan bifvélavirkja í vinnu strax.
Tölvukunnátta æskileg. Uppl. í S: 699
3467 Auðunn.

Eldri hjón óska eftir 2-3 herb. íbúð til
leigu. Með eða án húsgagna. Uppl. í
s. 864-3974.

Veitingasvið ISS óskar
eftir aﬂeysingu í
50 - 75% starf

Reynsla er kostur.

Íbúð óskast í 101 eða

Goecco outdoor adventures óskar eftir
íbúð fyrir starfsmann frá sept fram
til maí 2013. Uppl. í s. 696-7474 eða
jonas@joecco.com

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Fasteignir

Hæðargarður - fyrir eldri
borgara

Til sölu falleg og björt ca. 65 fm íbúð á
2.hæð í þessum vinsæla íbúðarkjarna
fyrir eldri borgara. Húsið er staðsett
í Hæðargarði rétt ofan við Fossvog.
Suðursvalir. Laus strax. Matsalur og
þjónusta er í húsinu. Húsvörður. Verð
24.9 millj. Stefán Hrafn hdl sýnir s:
895-2049.

Vinnutími getur verið á
bilinu 7:30 - 17:00.

Geymsluhúsnæði
Geymslur.com

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Unnið er ﬁmm daga vikunnar.
Umsóknir og fyrirspurnir
sendist á olof@iss.is, einnig er
hægt að sækja um á www.iss.is

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
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Framrúðu og bílljósaviðgerðir

ALHLIÐA FASTEIGNAVIÐHALD

Allar viðgerðir á framrúðum eru bíleiganda að kostnaðarlausu.
Vinnum fyrir öll tryggingafélög.

Smíðavinna · Pípulagnir · Raflagnir · Málningavinna
Múrviðgerðir · Flísalagnir · Hellulagnir · Jarðvinna
Lóðavinna

GlerPró ehf. Kaplahrauni 8 220 Hafnarfjörður

Tilboð þér að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma: 820 8888

848 7007 453 7075 776 8600

0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
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ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540
viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540
bilathjonustabjark a@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjark a

Alla fimmtudaga og laugardaga
gunny@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Atvinna í boði

Lagerstarf
Hýsing - Vöruhótel, Skútuvogi 9,
óskar eftir starfsfólki í tiltekt
sölupantana á fatnaði og
annarri sérvöru. Vinnutíminn er
8:00-16:30.
Umsóknir skulu fylltar
út á www.voruhysing.is.
Einnig er hægt að nálgast
umsóknareyðublöð á staðnum.

Gullnesti Grafavogi
Óskar eftir rösku
íslenskumælandi starfskrafti í
vaktarvinnu.
Upplýsingar í síma 699 4100
Jón Þór.

sunnanverðum Vestfjörðum, sem hefur
góða þekkingu á ferskum útflutningi.
Góð aðstaða. Nánari uppl. í s. 852
2272.

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. 822 8244.

Kvöld- og helgarvinna.
Við leitum að öflugu og
skemmtilegu fólki til
úthringinga.
Fjölbreytt verkefni, tímakaup
og bónusar.
Lágmarksaldur 18 ára.

Veitingahúsið Portið
í Kringlunni.
Viljum bæta við okkur vönum
aðstoðarmanni í eldhús.
Íslenskukunnátta skilyrði,
Icelandic skills required.
Uppl. um starfið veiti
Sveinbjörn á info@portid.is
eða 695-9950

Hringið í síma 776 7400
simstodin@simstodin.is

Við leitum að vönum og
hressum pizzabakara.
Rótgróin rekstur.
Lágmarksaldur er 18 ára.
Áhugasamir sendið umsókn á
info@kringlukrain.is
eða 893-2323

Verslunin Kvosin, Ingólfstorgi, óskar
eftir framtíðar starfsfólki á fastar vaktir.
Viðkomandi verður að vera 18 ára
eða eldri, reyklaus og með mikla
þjónustulund. Áhugasamir sendið
uppl. og ferilsskrá á netfangið kjartan@
kvosin.is
Beitingafólk vantar á sunnanverðum
Vestfjörðum í haust/ vetur. Nánari uppl.
í s. 845 3480.
Verkstjóra vantar í frystihús á Miðaprent
ehf. óskar eftir starfsmanni í prentsal
við Límmiðaprentun. Framtíðarstarf.
Kunnátta ekki nauðsynleg, áhugi og
metnaður dugar vel. Aldur ca. 25-40
ára. Uppl. 892-4656 Kjartan.
Nýr kaffistaður sem opnar fljótlega
í miðbænum óskar eftir að ráða
kaffibarþjón
með
frumvkæði.
Vinsamlegast sendið upplýsingar á
netfangið italskikaffibarinn@gmail.
com

Atvinna óskast
Hörkudugleg 33ja ára kvk óskar eftir
vinnu í HFJ eða nágrenni. S. 823-3210.
Vantar vinnu á höfuðborgarsvæðinu,
er 27 ára með reynslu af lager og
útkeyrslustörfum ásamt verktakavinnu.
Góð tölvukunnátta. Allt kemur til
greina. Sími 823 2293 Jóhannes.

TILKYNNINGAR
Einkamál
Spjalldömur 908 1616

Opið allan sólarhringinn.

Fasteignir
Kristján Ólafsson hdl.
Lögg. fasteignasali

414-4488

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

KLEIFARÁS 10

822-3600

,9
47

m

2

174

4

OPIÐ HÚS
MÁNUDAGINN 17. SEPTEMBER
KL. 17:30 – 18:00
Vandað og vel skipulagt fjölskylduhús
á tveimur hæðum á þessum vinsæla
stað í Árbæ. Stutt í alla þjónustu, skóla,
sundlaug, líkamsrækt og útivist.
Stór sólpallur með steyptum heitum
pott. Fallegur garður í góðri rækt.
Aukaíbúð á jarðhæð.

skúr

%LUWLQJDNYtVOÃ 110 RVK
Sérlega fallegt endaraðhús á góðum stað í
Kvíslunum. Stutt er í alla þjónustu, leikskóla
og grunnskóla. Í húsinu eru þrjú góð svefnherbergi
á neðri hæð og stórt hjónaherbergi á þeirri efri.
Vel skipulagt hús fyrir stóra fjölskyldu.
Skipti á minni eign koma til greina.

VERÐ 79 MILLJ.

Rauðhamrar 3 – 4ra í Grafarvogi
Opið hús sunnudaginn 16. september
á milli kl 14 og 15.

S
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O

Magnús og Haraldur verða á staðnum.
Hafðu samband
H

HARALDUR ÓMARSSON
H
Sölufulltrúi. Sími 845 8286
S

Um er að ræða fallega 112 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í litlu fjölbýli
sem nýbúið er að taka í gegn og mála að utan. Fallegar innréttingar. Parket. 3 góð svefnherbergi. Stórar suðursvalir út frá stofu. Þvottahús í íbúð.
Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 15,3 millj. Verð 24,8 millj,

Allar nánari upplýsingar veitir Heimir - 822-3600

Gerið svo að líta við. Sölumaður frá Skeifunni fasteignasölu verður
á staðnum.

Opið hús í sun 16. sept kl 15:00 - 15:30
+|IXêERUJIDVWHLJQDPLêOXQÃ+OtêDVPiUDK

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

êÃ

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is
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Allt að 90% fjármögnun
n í bboði.
oði.
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herbergja
gja íbúðir
íbbúðir
SStæðir:
tæðir: 102 – 150,5
150,55 m2
VVerð:
errð:: 27,5 – 44,99 mi
illjónir
milljónir

Gólfefni frá Álaborg
Lýsing frá Lumex

Vandaðar innréttingar frá Innx
AEG eldhústæki
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fylgir öllum íbúðum.

820 0303
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Fyrirtækjaþjónusta

KYNNING − AUGLÝSING

Selecta á Íslandi er hluti af fyrirtækjaþjónustu Innnes ehf. sem er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins.
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Selecta býður fjölbreyttar lausnir
Selecta er leiðandi á sviði fyrirtækjaþjónustu í Evrópu, stofnað í Sviss árið 1953. Í dag nota yfir sex milljónir manna þjónustu Selecta
daglega í 24 löndum. Boðið er upp á fjölbreytt úrval drykkjar- og matvara fyrir vinnustaði, veitingastaði og stofnanir.

S

electa á Íslandi er hluti af fyrirtækjaþjónustu Innnes ehf. sem er ein af
stærstu mat vöruheildverslunum
landsins og fylgir ströngum gæðakröfum
bæði hvað varðar þjónustu og vöruframboð. Fyrirtækjaþjónusta Innnes er í fararbroddi í sölu á fjölbreyttu úrvali drykkjarog matvöru fyrir vinnustaði, veitingastaði,
kaffihús, hótel og stofnanir.
Einn af lykilþáttum í starfsemi Selecta er
mjög fjölbreytt úrval af kaffitegundum og
vélbúnaði sem hentar öllum vinnustöðum,
allt frá rekstrarlega hagkvæmum lausnum að kaffihúsagæðum og allt þar á milli.
Hvort sem um er að ræða móttökusvæði
fyrir viðskiptavini, kaffi- og drykkjarstöðvar á vinnusvæði, afkastamikinn vélbúnað fyrir stór mötuneyti eða litlar vélar fyrir
hárgreiðslustofur þá hefur Selecta lausnina
fyrir þig.
Þjónustufulltrúar okkar heimsækja viðskiptavini reglulega og afgreiða pantanir beint úr bílnum. Ef þig vantar skyndilega kaffi og tengdar vörur þá geturðu
ávallt treyst því að þjónustufulltrúar okkar

eru ekki langt undan og bregðast hratt og
örugglega við.
Ómissandi þáttur á hverjum vinnustað er
góður aðgangur að fersku vatni fyrir starfsfólk. Hjá Selecta er hægt að velja um nokkrar gerðir kæla sem eru tengdir við vatnslögn
og bjóða kælt og kolsýrt vatn. Auk þess eru
kælar fyrir 19 lítra vatnsbrúsa í boði sem
henta vel þar sem langt er í vatnslögn eða
slæm vatnslögn er á vinnustað.
Selecta á Íslandi býður hágæðalausnir
fyrir hótel, kaffi- og veitingahús. Fyrir afkastamikil kaffi- og veitingahús bjóðum
við fullkomnar greipavélar frá Ítalíu auk
fylgihluta og kennslu fyrir starfsfólk til að
tryggja rétta meðhöndlun og rétt gæði á
kaffinu. Fyrir minni veitingahús og hótel
bjóðum við fjölbreytt úrval af vélum sem
henta þinni starfsemi. Með gæði kaffisins
að leiðarljósi bjóðum við lausnir sem bæði
krefjast kunnáttu af hálfu notanda en auk
þess einfaldari lausnir þar sem minni kunnáttu er krafist.
Kynntu þér þjónustu okkar og fáðu tilboð
í drykkjarlausnir á þínum vinnustað!

UMSAGNIR VIÐSKIPTAVINA
„Ef ætti að taka saman í fáum línum upplifun okkar á
þjónustu og vörum Selecta myndi ég segja, skjót og góð
þjónusta, aldrei vandamál og flott vara!“
Kristín Sjöfn og Jóhann Úlfars, Icelandair

„Hér í HR erum við í töluverðum viðskiptum við Selecta og er þjónustan frá
þeim til fyrirmyndar. Mjög gott að eiga
við þá samskipti og alltaf eru öll mál
leyst með hraði og gleði. Þannig að ég er
mjög ánægð með þjónustuna frá Selecta.““
Ýr Gunnlaugsdóttir, Háskólinn í Reykjavík

„Framúrskarandi, traust og
góð þjónusta.“
Olga Ingólfsdóttir, KPMG á Íslandi

HEILDARLAUSNIR FYRIR VINNUSTAÐI!
VATNS- OG KAFFIVÉLAR
KAFFI, TE OG REKSTRARVÖRUR

www.selecta.is / s: 585 8585
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Allt á einum stað
Kerfi ehf. selur rekstrarvörur og sérhæfir sig í þjónustu við önnur fyrirtæki.
„Markmiðið er að veita skjóta og góða þjónustu,“ segir Guðmundur Sigurðsson.

G

uðmundur Sigurðsson ætti
að vera Íslendingum vel
kunnur eftir að hafa rekið
fyrirtækið Vogabæ í 27 ár. Vogabæ
seldi hann í ársbyrjun 2008. Í framhaldinu keyptu hann og sonur
hans Kerfi ehf. sem sérhæfir sig í
sölu og þjónustu rekstrar vara til
fyrirtækja. „Við seljum og leigjum
kaffi- og vatnsvélar í öllum stærðum og gerðum og þjónustum þær
með allt sem til þarf; vatnsbrúsa,
kolsýruhylki, fjölbreytt úrval af
kaffi og kaffibaunum auk þess að
lagfæra vélarnar ef eitthvað kemur
upp á,“ segir Guðmundur.

Bæði er mögulegt að kaupa vélar hjá
Kerfi og leigja. Ef um leigu er að ræða
er undirritaður þjónustusamningur þar sem upplýsingar um verð og
innifalda þjónustu koma fram. „Þá
er greitt ákveðið mánaðargjald sem
felur í sér leigu á vél og nauðsynlega
þjónustu við hana. Einnig er hægt
að bæta í samninginn annarri þjónustu, svo sem kaupum á kaffi, glösum, pappír og fleiru.

Starfsfólkið mikilvægast
Mikilvægt er fyrir yfirmenn fyrirtækja að starfsfólk þess skili fullum afköstum. Til að ná sem
mestu út úr hverjum starfmanni
þarf andinn á vinnustaðnum að
vera góður og allir sáttir við stöðu
sína og hlutverk. Ýmislegt er
hægt að gera til að hlúa að starfsfólki og halda því ánægðu.
Það er tímafrekt að versla á mörgum stöðum. Hjá Kerfi ehf. fæst allt á einum stað.
MYND/VILHELM

samdægurs. Við erum að keppa við
stóra aðila og teljum okkar veita betri
þjónustu. Það er okkar aðalsmerki.“

Kaffivélar fyrir veislur
Kerfi ehf. leigir einnig út til skamms
tíma sem er einkar hentugt fyrir einstaklinga sem eru að halda veislur
eða viðburði og vantar kaffivélar eða
annað til þess.

Aðalsmerkið er skjót þjónusta
„Okkar meginmarkmið er að veita
skjóta og góða þjónustu. Ef hringt
er fyrir hádegi með erindi eða pöntun vegna vélar, þjónustum við hana

Allt fyrir reksturinn
Það er tímafrekt að kaupa rekstrarvörur á mörgum stöðum fyrir fyrirtæki. Með því að eiga viðskipti við

Kerfi ehf. leysist það á augabragði.
„Við erum með allt sem þarf. Hvort
sem það eru einnota glös, eldhúspappír, sápuskammtarar, mjólk,
prentarapappír, kakóduft eða hvað
sem er fyrir reksturinn, þá eigum
við það til.”

Öflug heimasíða
Á heimasíðu Kerfa ehf. er vefverslun með myndum og verði á öllum
vörum. Með einum smelli er hægt
að panta vörur sem svo eru sendar á
áfangastað. Sjá nánari upplýsingar
um Kerfi ehf. á www.kerfi.is.

Landsbjörg treystir
á Vodafone
Slysavarnafélagið Landsbjörg reiðir sig á
öruggt og víðtækt fjarskiptakerfi okkar.
Við einföldum hlutina með hagkvæmum og öruggum
lausnum fyrir félagasamtök og fyrirtæki.
Hafðu samband við Fyrirtækjaþjónustu Vodafone
í síma 599 9500 eða á firma@vodafone.is

Þín ánægja er okkar markmið

Nudd
Margir vinna líkamlega krefjandi
vinnu, meðal annars þeir sem
þurfa að standa eða sitja við tölvu
allan daginn. Gott er fyrir þetta
fólk að brjóta stundum upp vinnudaginn og komast í nudd, þó ekki
væri nema létt herðanudd. Vinnustaðurinn gæti til dæmis tekið þátt
í að niðurgreiða kostnað við nudd
eða jafnvel fengið nuddara til að
koma og nudda fólk við skrif borðið
á vinnutíma.

Góð tengsl
Þeir starfsmenn sem eru í góðum

tengslum við yfirmenn sína og
finna fyrir því að samstarfsfólki sé
umhugað um þá eru líklegri til að
líða betur í vinnunni. Það er auðvelt fyrir yfirmenn að sýna fram á
þetta einfaldlega með því að spyrja
starfsfólk sitt hvernig það hefur
það. Flestir brosa og þykir vænt um
hlýhuginn sem býr að baki spurningunni. Aðrir grípa tækifærið og
létta af sér áhyggjum sem hafa
mögulega verið að plaga þá.

Verðlaun fyrir góð störf
Mikilvægt er fyrir starfsfólkið að
finna að verk þess séu metin að
verðleikum. Þegar vel hefur gengið með ákveðið verk er tilvalið fyrir
yfirmenn að verðlauna starfsfólkið á einhvern hátt. Þetta þurfa ekki
endilega að vera háar fjárhæðir.
Flestir verða ánægðir þegar stjórinn kemur til dæmis óvænt við í
bakaríi og kemur með köku með
kaffinu eða býður upp á einn kaldan öl eftir vinnu á föstudegi.

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (  ¶       

Leiga eða kaup?

Starfsfólk er ein mikilvægasta auðlind hvers fyrirtækis og því mikilvægt að hlúa að
NORDIC PHOTO/GETTY
því.

Tilboðin gilda 13 - 16. sept.

Kræsingar & kostakjör

FROSNAR KJÚKLINGABRINGUR
DANSKAR - 900G
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www.netto.is | Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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ÞURRKAR HAFA SKELFILEG ÁHRIF Uppskera hefur brugðist, búfénaður veikst og fólk soltið í Níger vegna langvarandi þurrka í landinu.

MYNDIR/HAFDÍS HANNA ÆGISDÓTTIR

Landeyðing ógnar lífsviðurværi
Íbúar Níger glíma við landeyðingu sem ógnar matvælaframleiðslu landsins segir Hafdís Hanna Ægisdóttir, plöntuvistfræðingur
og forstöðumaður Landgræðsluskóla Háskóla SÞ. Í heimsókn hennar til landsins fékk hún innsýn inn í harða lífsbaráttu íbúa.

Þ

við sérfræðinga þessara samstarfsstofnana Landgræðsluskólans með
það að markmiði að bjóða þeim
efnilegustu til Íslands á sex mánaða námskeið sem haldið er árlega
af Landgræðsluskólanum.

Ferðamenn sjaldséðir
Á daginn reyna margir að selja
eitthvað smálegt til að eiga fyrir
mat. Fóður fyrir búfénað, eldiviður og símakort fæst fyrir dálítið
fé. Fallegt handverk er einnig til
sölu en það er lítið upp úr því að
hafa núna þegar ferðamenn eru
sjaldséðir vegna óstöðugs ástands
í Níger og nágrannaríkjum. Vissulega er fátæktin sýnileg og sjá má
sorg og vonleysi í augum sumra
en algengara er að manni sé tekið
opnum örmum; með brosi og fallegri kveðju.
Þetta er önnur heimsókn mín
til þessa fallega en fátæka lands.
Tilgangur fararinnar er að efla
tengsl og samstarf Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna
við háskóla, rannsóknastofnanir
og ráðuneyti í Níger sem vinna að
landverndarmálum; sér í lagi við að
stuðla að sjálfbærri landnýtingu,
hefta landeyðingu og græða upp
illa farið land. Einnig tek ég viðtöl

Minnir á íslenskan veruleika
Þrátt fyrir að ég sé stödd svo fjarri
heimahögum er áhugavert að sjá að
þær áskoranir sem Nígerbúar þurfa
að takast á við varðandi landeyðingu
eru mun líkari íslenskum veruleika
en gera má ráð fyrir við fyrstu sýn.
Aðferðir heimamanna við að hefta
landeyðingu og sandfok eru sláandi
líkar þeim sem sjá má
á Íslandi. Sahel-svæðið
teygir sig nú sunnar en
áður og gullinn sandurinn kæfir þann gróður sem fyrir honum
verður. Níger er landlukt land í Vestur-Afríku. Landið er meira
en tólf sinnum stærra
en Ísland að flatarmáli, eða 1.267.000 km²
og þar búa um sextán
milljónir manna. Meira
en helmingur af flatarmáli landsins, nánar tiltekið norðurhluti þess,
tilheyrir Sahara-eyðimörkinni og stór hluti þess tilheyrir Sahel sem teygir sig frá mörkum
Sahara-eyðimerkunnar í norðri til
gresjanna í suðri. Sahel er arabískt
orð og merkir strönd og vísar þar til
marka svæðisins við Sahara-eyðimörkina.
Tveir starfsmenn ráðuneytis
umhverfis- og vatnsmála í Níger
hafa nú þegar útskrifast frá Landgræðsluskólanum og í Niamey taka
þeir fagnandi á móti mér. Þeir heita
Moustapha og Zakaria. Undir berum
himni í miðborg Niamey borðum
við saman kvöldmat. Með okkur í
för er eiginkona Moustapha sem
vinnur sem kennari í nágrenni Niamey og sonur þeirra – tveggja ára
gutti jafnaldri dóttur minnar. Þrátt
fyrir glaðlegt yfirbragð er alvarlegur undirtónn í samræðum okkar.
Verkefnin sem þeir þurfa að takast á
við á hverjum degi í vinnu sinni eru
krefjandi – mjög krefjandi. Mikill
skortur er á fólki með þekkingu til
að takast á við umhverfisvandann í
Níger og þjálfunin sem þeir öðluðust í Landgræðsluskólanum hefur
nú þegar reynst þeim vel. Báðir
hafa þeir fengið stöðuhækkun eftir
að þeir komu frá Íslandi og það gleð-

að er miður mars í
Niamey, höfuðborg Níger.
Það er heitt og í þrjá daga
hefur rykmettað mistur
frá Sahara-eyðimörkinni
legið yfir borginni. Mistrið minnir óneitanlega á hina óvenjumiklu
þurrka sem ítrekað hafa herjað á
landið undanfarin ár og gert lífsbaráttuna enn erfiðari en ella. Vegna
þurrkanna hefur uppskera brugðist,
búfénaður hirðingja veikst eða drepist úr hungri og fólk soltið. Ástandið
er sérstaklega erfitt í ár. Hungursneyð blasir við vegna uppskerubrests og hækkaðs matvælaverðs.
Í Níger er landeyðing
mikið vandamál sem
ógnar matvælaframleiðslu og lífsviðurværi
íbúa landsins. Enn á ný
er Níger komið í heimsfréttirnar og það ekki
af góðu. Nýleg skýrsla
Barnaheilla birti sláandi
niðurstöður sem sýndi
að á heimsvísu er verst
að vera móðir í Níger og
að sjöunda hvert barn
deyr áður en það nær
fimm ára aldri. Þrátt
fyrir erfiðleika heldur
lífið áfram. Í Niamey
býr margt fólk á götunni eða í skýlum víðsvegar í borginni. Geitur sjást víða og hópur nautgripa stoppar umferð á einu helsta
hringtorgi borgarinnar.

Fæðuskortur
hefur gert
vart við sig,
fólk er svangt
og sveltur
jafnvel.

ÚTSKRIFAÐUR FRÁ ÍSLANDI Hafdís Hanna ásamt Moustapha fyrrverandi nema Landgræðsluskólans, konu hans og tveggja ára

syni.

■

MYND/ZAKARIA OUSSEINI

LANDGRÆÐSLUSKÓLI HÁSKÓLA SÞ

Landgræðsluskólinn hefur starfað frá árinu 2007 og hefur verið aðili að
Háskóla Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2010. Landbúnaðarháskóli Íslands
og Landgræðsla ríkisins koma sameiginlega að rekstri Landgræðsluskólans
en daglegur rekstur er í höndum Landbúnaðarháskólans. Landgræðsluskólinn er fjármagnaður af íslenska ríkinu sem hluti af framlagi Íslands til
alþjóðlegrar þróunarsamvinnu.
Markmið Landgræðsluskólans er að byggja upp færni sérfræðinga frá
þróunarlöndum í landgræðslu og vistheimt, umhverfisstjórnun og sjálfbærri landnýtingu. Þetta er gert með því að þjálfa sérfræðinga sem starfa
við stofnanir (háskóla, rannsóknastofnanir, ráðuneyti o.s.frv.) sem koma
að landgræðslu- og landnýtingarmálum í samstarfslöndum Landgræðsluskólans í Afríku og Mið-Asíu. Sérfræðingarnir þurfa að hafa háskólagráðu
og starfsreynslu sem tengjast viðfangsefnum skólans. Á hverju ári er haldið
sex mánaða námskeið á Íslandi. Nemendur skólans í ár eru tíu talsins og
koma frá Gana, Namibíu, Úganda, Mongólíu og Úsbekistan; fimm konur
og fimm karlar. Að auki á Landgræðsluskólinn í samstarfi við stofnanir í
Níger, Eþíópíu og Kirgisistan og á næstu misserum munu fleiri lönd bætast
við. Eftir veru sína hér á landi, halda nemarnir aftur til síns heima og miðla
af þekkingu sinni til samstarfsfélaga sinna og heimamanna. Með þessum
hætti er reynt að tryggja að færnin sem þeir öðlast nýtist þeim stofnunum
sem koma að landverndarmálum í samstarfslöndum Landgræðsluskólans.

ur mig að sjá að það sem þeir lærðu
í Landgræðsluskólanum hefur orðið
þeim að gagni. Moustapha er orðinn
yfirmaður landgræðslumála innan
umhverfisráðuneytisins og Zakaria
stýrir svæðisskrifstofu í Niamey og
nágrenni.
Nokkrum dögum eftir samræður okkar sýnir Zakaria mér stoltur stórt verkefni sem hann stýrir
á Gorou Beri-sléttunni nærri Niamey. Svæðið sem um ræðir er um
400 hektarar að stærð; grýtt, þurrt
og eyðilegt. Áður var svæðið þakið
runnagróðri og skógi. Eftir ítrek-

aða þurrka og skógarhögg sem
leiddi til vind- og vatnsrofs hefur
svæðið látið mjög á sjá. Á sléttunni
býr fólk í litlum þorpum og jarðvegseyðingin hefur áhrif á daglegt líf þess. Fæðuskortur hefur
gert vart við sig, fólk er svangt og
sveltur jafnvel. Tilgangur verkefnisins sem Zakaria stýrir er að auka
fæðuöryggi á Gorou Beri-sléttunni.
Það er gert með því að takast á við
landeyðinguna, sá grasfræjum og
stinga niður græðlingum. Það regn
sem fellur er fangað svo það nýtist
fræjunum sem sáð er í stað þess

að valda vatnsrofi. Flesta mánuði ársins rignir nánast ekkert en
þegar úrkoma fellur þá gerir yfirleitt mikið úrhelli sem getur valdið
miklu tjóni.

Unnið í samstarfi við fólkið
Það áhugaverða við þetta verkefni
er að það er unnið í nánu samstarfi
við fólkið sem býr á svæðinu. Það
tekur ákvarðanir um hvaða plöntutegundir eru valdar og sér einnig
um að vinna verkið í samstarfi og
undir handleiðslu Zakaria og samstarfsfólks hans. Fyrir vinnuna fær
það greitt í peningum sem koma að
góðum notum til að kaupa matvöru
fyrir svanga maga. Þessi vinna
verður vonandi til þess að landgæði
endurheimtist á svæðinu á næstu
árum svo hægt verði að rækta matjurtir og fóðurplöntur og tryggja
þannig fæðuöryggi íbúanna.
Sólin er sest þegar ég ek á flugvöllinn í lok ferðar minnar. Blendnar tilfinningar sækja á mig. Verkefnin eru vissulega stór og virðast
jafnvel óvinnandi. Maður gleymir
ekki svo auðveldlega sárri fátækt
eftir að hafa séð hana. En fólkið
gefur mér von. Góðmennskan, gestrisnin og viljinn til að vinna landi
sínu gagn kom sterkt fram hjá því
fólki sem ég hitti. Ég hlakka til að
koma aftur til Níger og sjá afrakstur þeirra verkefna sem fyrrverandi
nemar mínir hafa unnið í samvinnu
við fólkið í landi sínu. Ég kveð
Níger að sinni og segi með sjálfri
mér „sjáumst síðar“.
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Næg bílastæði og kafﬁ á könnunni
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titlar frá öllum
helstu útgefendum
landsins!

Opið alla helgina kl. 10–19
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HÓTEL KALIFORNÍA – KILJA

HEILRÆÐI HJARTANS

KIRKJA HAFSINS

SJÖUNDI SONURINN

Verð: 490 kr.

Verð: 990 kr.

Verð: 990 kr.

Verð: 990 kr.

FRANSÍ BISKVÍ

Verð: 3.990 kr.

Verð: 1.990 kr.
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fá tvær ve
gjöf.
bækur að

FALLEGI FLUGHVALURINN
OG LEIFUR ÓHEPPNI

Verð: 990 kr.

PRJÓNAKLÚBBURINN
– KILJA

Verð: 990 kr.

UNDRAHEIMAR EGYPTA
Í NÝJU LJÓSI

KAFTEINN OFURBRÓK

OG LÍFTÆKNILEGA HORSKRÍMSLIÐ

Verð: 990 kr.

BERT + SAMÍRA = SATT?

2 fyrir1

UNDRAHEIMAR RÓMAR
Í NÝJU LJÓSI

Verð: 990 kr.

Verð: 990 kr.

Risalagersala Forlagsins · Fiskislóð 39 · 101 Reyk javík · forlagid@forlagid.is · Opið alla daga kl. 10–19
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Krossgáta

1

Lárétt

Lóðrétt

1.
9.
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13.
15.
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19.
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7.
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11.
14.

21.
24.
26.
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28.
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32.
33.
34.
36.
37.
38.
39.
40.

Rækir rugl eitt augnablik (15)
Hinn bogni málmur undir berum himni (5)
Kona Huga fær hugljómun (8)
Kjáninn ég lét draga mig á þeim (11)
Grænmeti tryggir að megrun virkar (8)
Bardagi með blíðlegum bareflum (11)
Smásnáði við baugfingur (10)
Snyrtivörukúturinn er afar viðkvæmt mál (11)
Auðga rúmdvöl með að því er
virðist vel gerðu (8)
Meginskrúfa þreytist seint (9)
Er Siv snót sem ekki slær feilnótu? (7)
Rétti trúi og staðfesti (5)
Blankur þrátt fyrir sjúklega fégræðgi (7)
Kústahosur eru líka þak yfir höfuðið (10)
Lætur mikið með Kjartansson og
Proppé tvíeyki (6)
Dómari treystir því sem fella skal bófann uns
önnur gin naga undan ruglinu (15)
Legg mal í mitt gat og fornt (6)
Hef lostann jafnt sem græðgina (9)
Sá er brottnumið hefur forvera
Davíðs framdi huglægt afbrot (7)
Fótboltalið meðal salerna (7)
Súldarsveipur er ógeð (9)
Kálið og svínið stofuna út (7)
Óf meint svar við eitrun og pest (7)
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3

9

Hér búa Lotta, Jónas og Mía María (12)
Sár stellingin heldur öllu uppi (11)
Þrek eygi reið, því hann er gagnslaus (9)
Lappamáltíð ætti að bæta skaðann (10)
Gerðu tvö úr einu með mítósu (10)
Brasið beinfisk fyrir búgreinina (8)
Renna rakkar og senditíkur (12)
Krókur fyrir finnska kappaksturhetju (4)
Óðinn náði í mig, slík er mín trú (8)
Mun lítil ævintýradama maula þín
rugluðu orð? (8)
Sá digri sýnir dónaskap og flókaflot (10)
Árlegt kóktappateiti í Eyjum (12)
Gæðingur er ágætisgræja (11)
Fer á fjall enda kann hann það vel (11)
Klaufdýr boðar pottþétt kraftaverk (8)
Hugur minn er hjá Freud (4)
Skítseiði drepa fiska (8)
Pen hlífa vopni sem bítur á ávexti (8)
Fljót sló tölu á sumt en
undanskildi annað (8)
Ha, rógur um andlegt jafnvægi?
Nísk muna rugl (4)
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Lausnarorð síðustu viku var

D I L K A D R ÁT T U R

34

35
37

36
38
39

40

Vegleg verðlaun
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og
fær vinningshafi eintak af
bókinni Múffur í hvert mál frá
Forlaginu. Vinningshafi síðustu
viku var Sigríður Björg Jónsdóttir, Reykjavík og getur hún
vitjað vinningsins í afgreiðslu
365, Skaftahlíð 24.

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist nokkuð sem
finna má í flestum eldhúsum. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 19. september
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „15. september“.

)YPKNLNLYPYSxÄúZRLTT[PSLNYH
Bridgefélög og klúbbar eru starfræktir um allt land
land.
Upplýsingar á bridge.is
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ridge@br

Viltu læra bridge?
Bridgesambandið getur útvegað leiðbeinendur fyrir hópa, fyrirtæki
og skóla, og einnig forgefin spil. Guðmundur Páll Arnarson starfrækir
Bridgeskólann, þar geta þeir lært sem eru að stíga sín fyrstu skref í
bridge og einnig þeir sem vilja bæta við kunnáttu sína.

Ný námskeið hefjast 24. september.
Upplýsingar hjá Guðmundi Páli s. 898 5427 eða gpa@talnet.is

Landslið Íslands í bridge á Evrópumótinu í Dublín 2012,
13. sæti af 36 þjóðum , í 5.-8. sæti á síðasta Heimsmeistaramóti

BRIDGESAMBAND ÍSLANDS – SÍÐUMÚLA 37 – 108 REYKJAVÍK – SÍMI 587 9360 – www.bridge.is
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Reitir bjóða ný fyrirtæki
velkomin í IÐU-húsið

SOYA MAKIBAR - ný upplifun í Sushi,
þú velur í þína Sushi rúllu eða nýtir þér
fjölbreyttan matseðilinn.

www.reitir.is

ADESSO - Ótrúlega fjölbreyttur Crepes
og súpumatseðill ásamt drykkjum.

MEZZO bókakafﬁ - Kafﬁ/te og smá réttir.
Fjölbreytt næring fyrir hug og hönd.

REYKJAVÍK WALK. Einstök sýning um
sögu Reykjavíkur. Borgin eins og þú hefur
aldrei séð hana áður.

markhonnun.is

LAMBALÆRI
Kræsingar & kostakjör

2/5:3
ÁÐUR 1.798 KR/KG

SLÁTURTÍÐIN
LAMBALIFUR

GRÍSAHNAKKI - ÚRB

LAMBAHJÖRTU

MANGÓ/CHILLI

%A

TUR

ÁT
37% AFSL

ÁÐUR 469 KR/KG

ÁÐUR 498 KR/KG

TOSCANABRAUÐ
BAKAÐ Á STAÐNUM

ÁÐUR 1.998
1 998 KR/KG

KJÚKLINGABRINGUR - DANSKAR

CHEERIOS

900G

2 PAKKAR 1,2 KG

NÝBAKAÐ
TILBOÐ

TTUR

50% AFSLÁ

286
ÁÐUR 349 KR/STK

KR/PK

ÁÐUR 1.198 KR/PK

www.netto.is
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

LAMBAHRYGGUR
ÞÚ FÆRÐ TÖLU
TIL STYRKTAR KVENNAATHVARFINU Í NETTÓ

2/9:1
ÁÐUR 2.198 KR/KG

ER HAFIN
OKKAR KJÚKLINGUR

GRÍSARIF

HEILL FERSKUR

SMOKEY PAPRIKA

HAKKBOLLUR M/BEIKONI
1 KG

AFS

75:

KR/KG

ÍS - SÚKKULAÐI/VANILLU

ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ 1L

ÁÐUR 798 KR/KG

KAFFIPÚÐAR - PREMIUM
36 STK

APPELSÍNUR

TTUR

50% AFSLÁ
TTUR

33% AFSLÁ

ÁÐUR 295 KR/PK

246
ÁÐUR 498 KR/STK

ÁVÖXTUR
VIKUNNAR

ÁÐUR 1.298 KR/KG

ÁÐUR 269 KR/KG

Tilboðin gilda 14. - 16 . sept.
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

15. september 2012 LAUGARDAGUR

72 RANNVEIG GUÐMUNDSDÓTTIR
fyrrverandi ráðherra á afmæli í dag.

Okkar ástkæra dóttir, systir,
mágkona og frænka,

timamot@frettabladid.is

ÁSDÍS INGIMARSDÓTTIR
Egilsgötu 19, Borgarnesi,

lést á Landspítalanum fimmtudaginn
13. september. Útför hennar fer fram
frá Borgarneskirkju laugardaginn
22. september kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélag Borgarfjarðar.
Ingimar Sveinsson
Sigríður Fanney Ingimarsdóttir
Gunnar Snælundur Ingimarsson
Kristín María Ingimarsdóttir
Sveinn Óðinn Ingimarsson

Guðrún Gunnarsdóttir
Lars Christensen
Anne-Mette Skovhus
Jóhannes Eyfjörð
Guðrún Halldóra
Vilmundardóttir
og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín, móðir
okkar og vinur,

BÁRA HANSDÓTTIR
Efstaleiti 75, Reykjanesbæ,

lést þriðjudaginn 11. september á Borgarspítalanum í Reykjavík. Útförin fer fram frá
Ytri-Njarðvíkurkirkju, miðvikudaginn 19. september kl. 13.00.
Þeir sem vilja minnast hennar eru beðnir að beina þeim hlýhug
að Krabbameinsfélaginu. Við viljum þakka öllum þeim sem
önnuðust hana í veikindum hennar á Borgarspítalanum og á
sjúkrahúsinu á Akureyri. Ykkar hlýja og alúð er aðdáunarverð og
mikils metin hjá fjölskyldunni.

Um börn sem aðstandendur
Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélags
Íslands stendur fyrir örráðstefnu um
börn sem aðstandendur þann 20. september milli klukkan 16.30 og 18.
Á örráðstefnunni mun Guðrún Oddsdóttir, sálfræðingur, fjalla um hvernig við ræðum við börn um krabbamein
og Sr. Vigfús Bjarni Albertsson sjúkrahúsprestur fjalla um samfylgd við fjölskyldur. Erindi Valgerðar Hjartardóttur,
hjúkrunar- og fjölskyldumeðferðarfræðings, snýr að því þegar foreldri greinist með krabbamein og Hugo Þórisson
barnasálfræðingur gefur svo hollráð í
lokin. Fundarstjóri er Þorvaldur Daníelsson framkvæmdastjóri Krafts.
Örráðstefnan verður haldin í húsnæði
Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélags
Íslands, Skógarhlíð 8 í Reykjavík. Allir
velkomnir og ókeypis aðgangur.

ÖRRÁÐSTEFNA Börn sem aðstandendur er viðfangsefni ráðstefnunnar.

Elskulegur bróðir okkar og frændi,

GUNNLAUGUR ELÍSSON
efnafræðingur,
Espigerði 10, Reykjavík,

Guðmundur Pétursson
Pétur Rúðrik Guðmundsson
Sólveig Gígja Guðmundsdóttir

LOFTUR ÞORKELSSON
Melgerði 15, Kópavogi,

lést 6. september sl. Útförin fer fram frá
Grensáskirkju mánudaginn 17. september
kl. 15.00.
Systkini og fjölskyldur.

MARGRÉT KRISTÍN
ÞÓRHALLSDÓTTIR
frá Sæborg, Hjalteyri við Eyjafjörð, lést á
Landspítalanum að morgni 11. september
2012. Útför hennar verður gerð frá Hafnarfjarðarkirkju, föstudaginn 21. september
kl. 13. Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Hjartavernd.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Herdís Ólafsdóttir
Gunnar Jónsson
Stefanía Björnsdóttir
Sigrún Guðmundsdóttir

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.

sem lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð
9. september, verður jarðsunginn frá
Kópavogskirkju þriðjudaginn 18. september
kl. 15.00. Blóm og kransar afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hans er bent á Geðhjálp.
Védís Þórhalla Loftsdóttir
Sigurður Ásgeirsson
Elfar Reifnir Loftsson
Bergþóra Ósk Loftsdóttir
systur, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Þórhallur Jósepsson
Karólína Jósepsdóttir
Skarphéðinn Jósepsson
Ævar Örn Jósepsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
bróðir, afi og langafi,

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug í veikindum og við
andlát elskulegs eiginmanns míns, föður,
tengdaföður, afa og langafa,

KRISTJÁNS BERNHARDS
THOMPSON

Elsku unnusta mín, dóttir okkar og systir,

HEIÐA DÍS EINARSDÓTTIR

Næfurási 10, Reykjavík.

Konunum frá Karitas og starfsfólki á deild
11E Landspítalanum þökkum við einstaka umönnun og hlýju.
Valdís Helgadóttir
Helena Vigdís Kristjánsdóttir
Hrönn Jónsdóttir
afa- og langafabörn.

Óskar Jónsson
Stefán Ingi Óskarsson

lést á líknarheimili í Odense miðvikudaginn
12. september. Við erum stolt af þessari
stúlku sem var svo sterk og glöð fram
á síðasta dag. Útför fer fram í Odense
miðvikudaginn 19. september kl. 14.00.
Mikkel Egedorf
Einar Hólm Jónsson
Hildur Runólfsdóttir
Silja Ósk Einarsdóttir
Ingibjörg Sigfúsdóttir
Theodóra Ýr Einarsdóttir
Thelma Dögg Einarsdóttir

Hafdís Birna Baldursdóttir

Sonur minn og bróðir okkar,

SVERRIR ÖRN ÓLAFSSON
Kleppsvegi 74,

andaðist 28. ágúst. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey.
Ari E. Jónsson
Steinar Arason Ólafsson
Unnar Geirdal Arason

Anna Þórey Sigurðardóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýju við andlát og útför
ástkærs sonar okkar, bróður,
barnabarns, og frænda,

ÓLAFS GAUTA ÓLAFSSONAR
Þorláksgeisla 12, Reykjavík.

Stofnað 1990

Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi,

Ólafur Steinþórsson
Reynir Logi Ólafsson
Steinþór Örn Ólafsson
Kristín Birna Ólafsdóttir
Sigbjörn Brynjólfsson
Sólveig Aðalbjarnardóttir
Agnes Sjöfn, Hrafnkell Logi og

Sjöfn Sigbjörnsdóttir
Eydís Eir Björnsdóttir
Mark Johnson
Kristín Jónsdóttir
William Rökkvi

STEINDÓR GÍSLI HJÖRLEIFSSON
leikari,

andaðist að heimili sínu, Blásölum 22 í
Kópavogi, fimmtudaginn 13. september.
Útförin verður auglýst síðar.
Ragnheiður Steindórsdóttir
Steindór Grétar Jónsson
Margrét Dórothea Jónsdóttir

Jón Þórisson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar móður okkar og tengdamóður,

VALGERÐAR JÓNASDÓTTUR.
Sérstakar þakkir fyrir frábæra umönnun
fær starfsfólk Einihlíðar og Grenihlíðar á
Dvalarheimilinu Hlíð Akureyri.
Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegs eiginmanns míns, föður okkar
og afa,

INGÓLFS INGÓLFSSONAR

Jóhann Jóhannsson
Svanhildur Sigurðardóttir

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.

Reynigrund 22, Akranesi.
Ragnheiður Björg Björnsdóttir
Ingólfur Ingólfsson
Berglind Ingólfsdóttir
Arnar Ingólfsson
og barnabörn.

Margrét Kristjánsdóttir
Júlíus Kristjánsson
og fjölskyldur þeirra.

Fjóla Jóhannesdóttir
Hreggviður Ársælsson

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 512 5000.

HEIMILISTÆKI
Á FRÁBÆRU VERÐI
Öll raftækin fást í Smáralind, minna úrval í öðrum verslunum.

1. Domo kaffivél 1,5L 900W
DO425K
Alltaf ferskt kaffi, notar heilar kaffibaunir
eða malað kaffi. Hægt að stilla grófleika á
mölun og velja fjölda bolla hverju sinni.

2. Öflugt Tristar vöfflujárn 1200W
WF2118
Bakar 5 hjartalaga gómsætar vöfflur.
Viðloðunarfrítt yfirborð, auðvelt að
þrífa. Gaumljós þegar hitastigi er náð.

3. Tristar hárblásari 2000W
1.

HD2322
Smart, léttur og fer vel í hendi.
Kæliskot, jafn og góður hiti.

17.990

4.

5.990
GOTT VERÐ

5.

45.990

2.

3.990

1.990

verð áður 5.990

GOTT VERÐ

6.
3.

1.790

verð áður 2.990

7.

3.490

verð áður 4.990

8.

2.490

verð áður 4.990

16.990

5. Hurom djúsvél HU400

Gildir til 20. september á meðan birgðir endast.

GOTT VERÐ

Mjög hljóðlát og auðvelt að hreinsa.
Einstaklega góð nýting á hráefni,
hæg pressun. Fullkominn þrýstibúnaður sér til þess að safinn sé
ferskur án þess að tapa vítamínum
og ensímum. Þetta er alvöru djúsvél
fyrir þá sem gera kröfur um nýtingu
og ferskleika. Pressar ber, ávexti,
grænmeti, hnetur, fræ, möndlur,
soyjabaunir og hveitigras.

4. Philips blandari 400W 1,5L
HR200050
Góður blandari sem auðvelt er að
þrífa. Má setja í uppþvottavél.

6. Ódýr Tristar brauðrist
BR1009
6 hitastillingar, 2 brauðsneiðar,
750W.

7. Domo samlokugrill DO9041C
Viðloðunarfrítt, kalt yfirborð,
auðvelt að þrífa, gaumljós þegar
samlokan er tilbúin. Tekur lítið
pláss.

8. Léttur Tristar handþeytari
MX4151
Öflugur 200W með 5 stillingum
og turbó. Hnoðjárn fylgja.

9.

9. Philips ryksuga 2000W
FC845201
Kraftmikil 2000W ryksuga
með HEPA filter.
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Verð áður 1889 kr. kg
Lambalærissneiðar af nýslátruðu
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Nutramino drykkir, 4 teg. 500 ml
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9 Bar orkustangir, 2 teg.
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Pepsi, Pepsi Max og Egils appelsín, 1 l
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Ný íslensk uppskera

Sveitastemning

Uppskriftir

Ný uppskera af íslensku
grænmeti beint frá bónda.

Lifandi tónlist og
íslensk sveitastemning.

Fáðu uppskriftabæklinga
og þú nýtur íslenska grænmetisins enn betur!

Smakkaðu

Frábært verð

Smakkaðu á nýrri uppskeru,
mikið
ikið ú
úrval!
l!

Grænmeti á frábæru verði
og ýmis kynningartilboð.
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Í SKÓGINUM STÓÐ KOFI EINN Myndir úr barnabók

krakkar@frettabladid.is

Juttu Bauer verða til sýnis á aðalsafni Borgarbókasafnsins frá og með morgundeginum klukkan þrjú.

9
Teikningar og texti Bragi Halldórsson

ÅçHWWDÀQQVWPpUJDPDQHOGVSïWQDèUDXW´VDJåL/tVDORSSDRJOMyPDåL|OO
(NNLYDU.DWDHLQViQ JåÅç~RJètQDUHOGVSïWQDèUDXWLU´VDJåLK~Q|QXJ
ÅçpUÀQQDVWè U|UXJJOHJDEDUDVNHPPWLOHJDUDIèYtDåè~HUWEHWULHQYLå
tèHLP´E WWLK~QYLåÅeJHUQ~VWUD[E~LQDåOH\VDèHVVD´VDJåL5yEHUW
Å(QpJ WODDåOH\ID\NNXUDåJOtPDYLåKDQDiåXUHQpJVHJL\NNXUVYDULå´
(LQKYHUUDKOXWDYHJQDWU~åXèDXHNNL5yEHUWLÅ6NR´VDJåL/tVDORSSDÅçDåi
DåI UDIMyUDUHOGVSïWXURJE~DèDQQLJWLOèUMiIHUK\UQLQJD´.RQUiåKRUIåL
KiOIULQJODåXUièUDXWLQD(OGVSïWQDèUDXWLUYRUXHNNLDOYHJKDQQVVWHUNDVWD
KOLåÅ6YRQDQ~´VDJåL/tVDORSSDÅ5H\QLåLDåOH\VDèHVVDèUDXW´
*HWXUè~OH\VWèHVVDHOGVSïWQDèUDXW"

Í LAUSU LOFTI Gestur leikur listir sínar og Kári fylgist með.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM.

TRIKK OG TEYGJUR
Bræðurnir Gestur og Kári Pálssynir eru báðir að æfa parkour en fyrir utan þá
íþrótt, sem snýst um að komast á milli staða á sem ævintýralegastan máta, eru
tölvuleikir og vinnuvélar í uppáhaldi hjá bræðrunum.

Sögukennarinn: „Í hvaða orrustu féll Gústaf Adolf?“
Lalli: „Ég held það hafi verið í
síðustu orustunni hans.“
Tvö bláber voru í gönguferð
saman og annað þeirra sagði:
„Æ, mér er svo kalt.“
Þá sagði hitt: „Það er eðlilegt.
Þú ert ber.“

Spurning: Hvernig dó Super
Mario?
Svar: Hann Nítendó.
Tveir asnar voru hvor á sínum
árbakkanum. „Hvernig kemst
ég hinum megin,“ hrópaði
annar yfir ána. „Þú ert hinum
megin,“ galaði hinn.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Hvað ertu gamall?
Gestur: 14 ára.
Kári: Ég er sjö ára og verð átta
ára í næstu viku.
Í hvaða skóla ertu?
Gestur: Ég er í Hagaskóla
Kári: Ég er í Vesturbæjarskóla.
Hvað hefurðu æft parkour
lengi?
Gestur: Í þrjú ár.
Kári: Ég er nýbyrjaður, ég er
bara búinn að æfa í einn mánuð.
Hvað er skemmtilegast við
parkour?
Gestur: Að fara út og trikka.
Kári: Skemmtilegast er að taka
side-flip.
Hvað er erfiðast?
Gestur: Að gera eitthvað ómögulegt trikk.

Kári: Erfiðast er að læra ný
trikk.
Hvernig datt þér í huga að fara
að æfa parkour?
Gestur: Ég frétti hjá vini mínum
að það væri hægt æfa parkour
og fannst það spennandi.
Kári: Bróðir minn var að æfa og
þannig datt mér í hug að byrja
líka.
Eru vinir þínir með þér í þessu?
Gestur: Einn vinur minn er að
æfa og svo á ég auðvitað vini
sem ég hef kynnst í gegnum
æfingarnar.
Kári: Nei.
Hvernig fara æfingarnar fram?
Gestur: Fyrst hitum við upp og
svo förum við að læra ný trikk
og æfa gömul. Í lokin eru teygjur.

Kári: Við hitum upp og eftir það
förum við til dæmis á trampólín
og stökkvum yfir púða.
Hvar er best að stunda parkour?
Gestur: Það er best að stunda
parkour til dæmis í Hafnarfirðinum, Nauthólsvík og svo á
fleiri stöðum.
Kári: Það er langskemmtilegast
í skólanum.
Ertu að æfa aðrar íþróttir?
Gestur: Nei.
Kári: Nei
Hvaða áhugamál áttu önnur?
Gestur: Tölvuleiki.
Kári: Vinnuvélar, ég á 120
vinnuvélar og vinnuklúbb sem
heitir Gröfur. Við erum 10 í
honum.

Hvað veist þú um Dýrin í Hálsaskógi?

www.ms.is

1. Hvernig er önnur greinin
í nýju lögunum sem eru
sett í Hálsaskógi?

4. Hvað heldur bóndakonan að þau
fái mikla peninga fyrir Bangsa litla?

6. Amma mús.

5. Hvað setur Bakaradrengurinn mikinn pipar í piparkökudeigið?

4. Að minnsta kosti þúsund krónur.
1. „Ekkert dýr má borða
annað dýr.“

Svör

8. Hvað borðar Uglan eftir að nýju
lögin eru sett?

2. „Láttu ekki eins og þú sért
ekki þarna, ég sé þig vel.“

7. Hvað kemur næst í Grænmetissöngnum: Gott er að borða gulrótina …?

3. Fimmtíu ára.

6. Hver er það sem flýgur á regnhlífinni
sinni?

5. Eitt kíló.

Fáðu þér góða
mjólkurskvettu!

7. „Grófa brauðið, steinseljuna …“

3. Hvað er Bangsapabbi gamall?

8. Bara krækiber.

2. Hvað segir Mikki refur þegar
Lilli klifurmús felur sig í
trénu?

„HUGMYNDIN AÐ BAKI FROSTI ER FEIKNAGÓÐ, FRAMLEIÐSLUVIÐMIÐIN HÁLEIT OG
VALINN MAÐUR Í HVERJU RÚMI…“

“VIRKILEGA VEL GERÐ OG SPENNANDI OG GEFUR GÓÐA MYND AF
LÍFINU UPP Á JÖKLI… HELD ÉG”
Haraldur Stefáns / Retro Stefson.

Hjördís Stefánsdóttir.
– Morgunblaðið.

“GEGGJUÐ MYND, HRÁ,
DULARFULL OG ÍSKÖLD.”
Mundi Vondi.

„SPENNANDI MYND. FRÁBÆR LEIKUR
HJÁ ÖNNU GUNNDÍSI GUÐMUNDSDÓTTUR OG MYNDATAKAN FRÁBÆR.“
Rúnar Róbertsson.
– Bylgjan.

“HÆTTIÐI NÚ ALVEG AÐ SNJÓA
HVAÐ ÉG VAR HRÆDD Á
ÞESSARI MYND!”
Ástríður Viðarsdóttir.
– RUV.
BJÖRN THORS OG ANNA GUNNDÍS
GUÐMUNDSDÓTTIR … TEKST AÐ LJÁ
AÐALPERSÓNUNUM HEIMILISLEGAN
HVUNNDAGSSJARMA SEM SÉST ALLTOF
SJALDAN Í ÍSLENSKUM BÍÓMYNDUM.
Jón Ingi Stefánsson.
– DV.

ÓHT.
– Rás 2.
“MYNDIN HEPPNAÐIST MJÖG VEL.
ÓTRÚLEGA SPENNANDI OG HÉLT
MANNI ALVEG. GÓÐ ÞRÓUN Í
ÍSLENSKRI KVIKMYNDAGERÐ”
Andri Freyr.
– Rás 2.

ÓTH.
– Rás 2.

TÖKUSTAÐURINN SKILAR SÉR Í TRÚVERÐUGRI
UMGJÖRÐ OG HRIKALEGUM AÐSTÆÐUM …

Hjördís Stefánsdóttir.
– Morgunblaðið.

„SPÁI ÞVÍ AÐ FROST VER’ÐI SENDIBRÉF ÍSLANDS TIL ÚTLANDA….“
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krossgáta
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LÁRÉTT
2. blaðra, 6. komast, 8. keraldi, 9.
espa, 11. tímaeining, 12. brotthlaup,
14. rusl, 16. sjó, 17. húsfreyja, 18.
vætla, 20. 950, 21. síll.
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Gjörningurinn Chris Brown
S

antiago Sierra heitir listamaður. Hann
BAKÞANKAR
er þekktastur fyrir að borga fátæku
Brynhildar fólki fyrir að gera erfiða og/eða niðurlægjBjörnsdóttur andi hluti, eins og til dæmis að vera ofan

LÓÐRÉTT
1. hvæs, 3. í röð, 4. lítilmenni, 5. eyrir,
7. vinsæll, 10. ról, 13. hluti verkfæris,
15. kattardýr, 16. sigti, 19. tvíhljóði.

13

14

í kassa í fjóra daga eða láta múra sig inn í
vegg. Hann vill sýna fram á að fólk sé tilbúið að gera ansi margt sér til viðurværis,
meðal annars að láta breyta líkama sínum
varanlega, og greiddi til dæmis fjórum
vændiskonum peningaupphæð sem samsvaraði einum heróínskammti fyrir að láta
húðflúra línu á bak sitt. Sierra vill með list
sinni sýna notkun kapítalismans á fólki
og líkama þess. Í stuttu máli: hann fer
illa með fólk til að sýna hversu illa
er hægt að fara með einstakling án
þess að samfélagið fordæmi það.

15

LAUSN

19

20

LÁRÉTT: 2. masa, 6. ná, 8. ámu, 9.
æsa, 11. ár, 12. strok, 14. skrap, 16.
sæ, 17. frú, 18. íla, 20. lm, 21. alur.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. fnæs, 3. aá, 4. smákarl,
5. aur, 7. ástsæll, 10. ark, 13. orf, 15.
púma, 16. sía, 19. au.

16

21

CHRIS BROWN heitir listamaður sem sækir að því er
virðist innblástur til Sierra.
Hann vill sýna hvað samtíminn er firrtur þegar kemur
að ofbeldi gagnvart konum.
Hann vill neyða okkur
til að horfast í augu við
það að einhver sem getur
sungið skemmtileg lög, er
myndarlegur og fallega
klæddur geti jafnframt
verið maður sem lemur
kærustuna sína þannig að
hún þarf að leggjast inn

<ß55DA×7E4AC<Ô;

=0==0As6=E0;30A
A3ÛCC8A
Zh]]XaQ Zb]P<UUdaWeTac\u[

á spítala. Gjörningurinn, sem hefur staðið
yfir í mörg ár, felur í sér að verða poppstjarna sem er elskuð og dáð, einkum af
unglingsstúlkum, lemja kærustuna sína í
klessu, hljóta dóm og Grammy-verðlaun
nokkru síðar. Í stuttu máli: hann fer illa
með konur til að sýna hversu illa er hægt
að fara með þær án þess að samfélagið
fordæmi það.

CHRIS BROWN notar líka húðflúr í listsköpun sinni. Þar sem listaverkið sem á að
sýna firringu heimsins gagnvart ofbeldi
gegn konum er hann sjálfur, líf hans og
starf, leggur hann eigin líkama undir og
lætur flúra á hálsinn á sér staðfestingu
þess að hann hafi framið glæpinn sem
allir vita að hann framdi. Vel valinn líkamshluti, hann er aldrei með trefil. Betri
áminning til heimsins um nákvæmlega
hvað hann gerði er vandfundin, og betri
yfirlýsing um afstöðu hans til verksins er
ekki til.
EN ÞETTA er allt saman listrænn gjörningur. Það hlýtur bara að vera. Einhvern
tíma bráðum mun Chris Brown taka niður
sólgleraugun, horfa djúpt í augun á okkur
og segja: „Hvað eruð þið eiginlega að spá?
Hversu langt þarf ég að ganga til að þið
sjáið hvað ég er fyrirlitlegur og hættið að
mæra verkin mín og gefa dætrum ykkar
myndir af mér til að hengja upp á vegg?“

■ Pondus
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G-strengs Gulli nýtur
nýpressaða appelsínusafans í sólinni...

Eftir Frode Overli

Þá ... allt í
einu

Hjálp!
Hjálp! Mús!

ZZZIRUODJLGLV±DOY|UXEyNDYHUVOXQiQHWLQX

Við bjóðum 20%
af bíómiðanum og
meira popp og gos

■ Gelgjan

Þegar þú greiðir með
Stúdentakorti Íslandsbanka
í Smárabíói, Háskólabíói og
Borgarbíói Akureyri færðu
stórt gos og popp á verði
miðstærðar og 20% afslátt
af bíómiðanum – alla daga.
Sjáðu nánari upplýsingar um
námsvild á islandsbanki.is

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Svo þú ætlar að
halda kleinuhringnum?

Já.

Mér finnst hann gera
mig listrænan og
hættulegan.

Ef þýðingu orðanna „listrænn“ og
„hættulegur“ hefur verið breytt í
„grár“ og „rytjulegur“!

Algjörlega!

www.facebook.com/
Islandsbanki.Namsmenn

*Afslátturinn gildir hvorki með öðrum tilboðum né á sýningar í lúxussölum.

■ Handan við hornið

Við bjóðum
góða þjónustu

Eftir Tony Lopes

Stórskorinn
rómantíker leitar
að fágaðri konu til
að ræna og rupla.

4ËNMENNTASKËLI 2EYKJAVÅKUR

Vegna forfalla getum við innritað nokkra
nemendur fyrir skólaárið 2012-2013:
• Einn 6 ára nemanda í Forskóla I
• Einn 7 ára nemanda í Forskóla II
• 4 til 5 8-10 ára nemendur á gítar

■ Barnalán

Eftir Kirkman/Scott

Hvað ertu að
teikna?

Kanínu?? Þetta lítur
út eins og kú!

• 2 til 3 8-10 ára nemendur á slagverk ( ásláttarhljóðfæri)
• 2 8-10 ára nemendur á harmóníku
• 2 8-10 ára nemendur á saxófón
• 2 8-10 ára nemendur á klarinett
Vinsamlega haﬁð samband í síma 562-8477 milli kl. 13:00-16:00
Skólastjóri

Eða hestur,
eða api, eða
híena...

Ha! Ha! Ha!
Ha! Ha!

Hvað ertu að teikna?

Kanínu.
Spendýr.

LAUGARDAGUR 15. september 2012

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 15. september
➜ Sýningar
10.00 Sýningin Teikning - þvert á tíma

og tækni opnar í Bogasal Þjóðminjasafnsins. Á sýningunni eru teikningar
skoska vísindamannsins John Baine
sem tók þátt í leiðangri Stanleys til
Íslands árið 1789 en auk þess teikningar Önnu Guðjónsdóttur, grafíkmyndir
Per Kirkeby og teikningar eftir höfund
sýningarinnar, Þóru Sigurðardóttur.
14.00 Unnar Örn J. Auðarson opnar
myndlistarsýninguna Brotabrot úr
afrekssögu óeirðar á íslandi: Fyrsti hluti
í Flóru, Akureyri.
14.00 Myndlistasýningin Ljósdraugar
opnar í höggmyndagarði Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík, Nýlendugötu
17A. Heimalöguð gulrótarsúpa og léttar
veitingar verða í húsnæði Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík á Nýlendugötu
15.
15.00 Sýning Ásdísar Kalman, Ljóseindir, opnar í sal Íslenskrar Grafíkur í
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17. Samanstendur hún af abstrakt olíumálverkum
Ásdísar.
16.00 Síbreytileg sjónhverfing, máttur
tímans og pólitísk samtímaádeila eru
viðfangsefni þriggja nýrra sýninga sem
opna í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhús.
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fagnað í Grasagarðinum með grænum
og vænum náttúruratleik og rathlaupi
fyrir alla fjölskylduna. Í lok leikja og
hlaups verður boðið upp á ylvolga
skógarsaft. Þátttaka er ókeypis og allir
velkomnir.
19.00 Bridge verður spilað í Breiðfirðingabúð. Allir velkomnir.

➜ Dans
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í

Reykjavík verður haldinn í félagsheimili
þeirra að Stangarhyl 4. Danshljómsveitin Klassík leikur létta danstónlist.
Aðgangseyrir er kr. 1.500 fyrir félaga í
FEB og 1.800 fyrir aðra.

➜ Tónlist
16.00 Haldnir verða söngtónleikar í

Salnum, Kópavogi, til heiðurs tónskáldinu Jóni Þórarinssyni sem féll frá fyrr á
þessu ári. Auður Gunnarsdóttir sópran,

Bergþór Pálsson barítón og Gunnar
Guðbjörnsson tenór koma fram ásamt
píanóleikaranum Jónasi Ingimyndarsyni.
16.00 Andrea Jónsdóttir leikur lög
af hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.
20.00 Tríó Reykjavíkur kveður Hafnarborg eftir 100 tónleika þar á 22ja ára
samstarfi þeirra. Á þessum síðustu
tónleikum verða flutt nokkur af helstu
verkum tónbókmenntanna fyrri hljóðfæraskipan tríósins.

➜ Listamannaspjall
16.00 Rúmenski listamaðurinn Dan

Perjovschi flytur erindi um eigin verk
í Hafnarhúsi Listasafns Reykjavíkur.
Spjallið er í tengslum við sýningu hans
sem stendur þar yfir.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

Kór, kór kvennakór
Kvennakórinn Kyrjurnar er að hefja sitt 16. starfsár og getur bætt
við sig reyndum söngröddum/kórfélögum.
Æft er einu sinni í viku, á miðvikudagskvöldum, í
Friðrikskapellu við Vodafonehöllina.
Lagaval er fjölbreytt og skemmtilegt.
Stjórnandi kórsins er Sigurbjörg Hvanndal Magnúsdóttir
söngkona og söngkennari. Hún sér einnig um raddþjálfun.
Frekari upplýsingar gefa Sigurbjörg
í síma 865 5503 og Auður í sima 864 6032.

➜ Námskeið
10.00 Elisabeth Nordegen og Märtha

Louise Noregsprinsessa halda námskeið
um hvernig hægt sé að ná tengslum
við verndarengil sinn í sal Þjóðdansafélags Íslands, Álfabakka 14. Verð kr.
3.000.

➜ Umræður
10.30 Stefán Eiríksson lögreglustjóri

og Jón F. Bjartmarz verða gestir á laugardagsspjalli Framsóknar að Hverfisgötu
33. Rætt verður um stöðu löggæslunnar
og spurninguna Er öryggi einstaklingana
ógnað á Íslandi?

➜ Uppákomur
16.00 Tónlistarmyndband við lagið
Born to be Free eftir Borko verður
frumsýnt í Bíó paradís. Í kjölfar sýningarinnar munu Borko og hljómsveit
leika nokkur lög, meðal annars af
væntanlegri breiðskífu. Aðgangseyrir er
kr. 1.000.

50 ÁRA AFMÆLISKVÖLDVERÐUR GRILLSINS
TIL STYRKTAR Á ALLRA VÖRUM

➜ Leikrit
14.00 Atvinnuleikhúsið Frystiklefinn,
frá Snæfellsnesi, í samvinnu við Gaflaraleikhúsið í Hafnarfirði sýnir gamanleikinn Trúðleik eftir Hallgrím H. Helgason í
Gaflaraleikhúsinu.

HELGINA 28 – 29 SEPTEMBER 2012

➜ Tónlist

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Veitingastaðurinn Grillið fagnar 50 ára starfsafmæli og af því tilefni höfum við fengið til liðs
við okkur fyrrverandi og núverandi matreiðslu- og framreiðslumeistara Grillsins
til að bjóða upp á sögulega matarupplifun. Agnar Sverrisson, Ragnar Wessman,
Bjarni Gunnar Kristinsson og Siguður Helgason hafa sett saman ómótstæðilegan
7 rétta matseðil sem túlkar 50 ára sögu Grillsins á nýstárlegan hátt.

),9.<9

Kvöldið hefst klukkan 19.00 með fordrykk á Mímisbar og síðan verður töfraður fram
7 rétta matseðill ásamt sérvöldum vínum á Grillinu. Verð kr. 29.000 á mann.

(5;65

15.00 ASA Tríóið leikur á sjöundu
tónleikum Jazztónleikaraðar Munnhörpunnar í tónlistarhúsinu Hörpu.
Aðgangur er ókeypis.
20.00 Hljómsveitin Furstarnir heldur
upp á 17 ára starfsafmæli sitt með
spilamennsku á Restaurant Reykjavík.
21.00 Hljómsveitin Valdimar spilar á
Bar 11. Spilað verður gamalt og gott
efni í bland við lög af væntanlegri plötu
hljómsveitarinnar, Um Stund. Aðgangur
er ókeypis.
22.00 Helgi og Hljóðfæraleikararnir
spila á haustfagnaði á Græna Hattinum,
Akureyri. Miðaverð í forsölu er kr. 1.500.
22.00 Brother Grass efna til tónleika
á Café Rosenberg. Kristjana Arngrímsdóttir verður gestasöngkona og mun
flytja nokkur lög. Aðgangseyrir er kr.
2.000.
23.30 Hljómsveitin Sveittir milli sanda
leikur á Ob-La-Dí-Ob-La-Da Frakkastíg
8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.

Borðapantanir og nánari upplýsingar veitir
Hörður Sigurjónsson í síma 525 9810.

Sunnudagur 16. september
➜ Sýningar
15.00 Sýning á myndum úr þýsku
barnabókinni Í skóginum stóð kofi einn
(Steht im Wald ein kleines Haus) opnar
í aðalsafni Borgarbókasafns, Tryggvagötu 15. Höfundurinn, Jutta Bauer mun
leiða gestu um sýninguna með dansi
og söng. Allir eru velkomnir, ekki síst
börn og foreldrar. Léttar veitingar verða
í boði.
➜ Sýningarspjall
14.00 Listfræðingurinn og sýningar-

stjórinn Aðalsteinn Ingólfsson leiðir
sýningarstjóraspjall vegna sýningarinnar
Ljóðheimar á Kjarvalsstöðum.
15.00 Elísabet V. Ingvarsdóttir verður
með sýningastjóraspjall á sýningunni
Nautn og notagildi, myndlist og hönnun á Íslandi, í Listasafni Árnesinga.

➜ Uppákomur
13.00 Degi íslenskrar náttúru verður

VERTU MEÐ OKKUR ÞETTA EINSTAKA KVÖLD OG LÁTTU GOTT AF ÞÉR LEIÐA
ALLUR ÁGÓÐI KVÖLDSINS MUN RENNA BEINT TIL ÁTAKSINS Á ALLRA VÖRUM
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menning@frettabladid.is

RÚMENSKI LISTAMAÐURINN Dan Perjovschi flytur erindi um eigin verk
á morgun kl. 16. Fyrirlesturinn er haldinn í tengslum við sýningu listamannsins sem
stendur yfir í Hafnarhúsi Listasafns Reykjavíkur.

ÞREFÖLD OPNUN Í HAFNARHÚSINU

Þrjár myndlistarsýningar
verða opnaðar í Hafnarhúsinu á Tryggvagötu á morgun, þar sem sjónhverfingar,
máttur tímans og pólitísk
samtímaádeila eru í lykilhlutverki.

„Þetta eru ólíkar sýningar, enda
langaði okkur að bjóða gestum
upp á fjölbreytilegt úrval,“ segir
Hafþór Yngvason, forstöðumaður
Listasafns Reykjavíkur um þrjár
sýningar, sem verða opnaðar í
Hafnarhúsinu í dag.
Fyrst ber að nefna sýningu
rúmenska listamannsins Dan Perjovschi, sem þykir einn áhrifamesti veggja- og teiknimyndalistamaður samtímans. Í verkum
Perjovschi má gjarnan finna pólitíska ádeilu á áhrifamátt fjölmiðla, markaðshyggju og viðtekin
samfélagsgildi. Hann var fulltrúi
Rúmeníu á Feneyjatvíæringnum
árið 1999 og sýndi stóra innsetningu í MoMA-safninu í New York
árið 2008.
„Perjovschi vinnur út frá hverjum sýningarstað fyrir sig,“ segir
Hafþór Yngvason, forstöðumaður
Listasafns Reykjavíkur. „Frá því
hann kom til Reykjavíkur hefur
hann verið á flakki um borgina,
setið á kaffihúsum, kynnt sér
aðstæður og drukkið í sig stemninguna. Þess á milli kemur hann
hingað í Hafnarhúsið og teiknar á
veggi og gólf.“ Eðli málsins samkvæmt hverfa verk Perjovschi
fyrir fullt og allt þegar sýningu er
lokið. „Hann er mjög harður á því,“
segir Hafþór. „Við getum til dæmis
ekki framlengt sýninguna án þess
að fá sérstakt leyfi frá honum.“
Í innsetningunni HA leysir Sara
Björnsdóttir hið fasta rými upp
með lifandi myndum af rýminu
sjálfu. Hver myndin fellur inn í

þá næstu og skapar síbreytilega
sjónhverfingu. Sýningarstjóri er
Hanna Styrmisdóttir. „Þetta er
stór innsetning sem Sara hefur
verið að vinna að í eitt og hálft
ár,“ segir Hafþór. „Safnið pantaði
verk eftir hana og lagði til dágóðan pening svo hún gæti gert þetta
af miklum metnaði. Sara beitir
fyrir sig aðferðum sem hún hefur
notað áður en á miklu stærri skala.
Útkoman er mjög merkileg.“
Þriðja sýningin er samsýningin
Hreyfing augnabliksins, en Hafþór
er jafnframt sýningarstjóri hennar.
Öll verkin tengjast framvindu og
breytingum. Listamennirnir á sýningunni eru Þór Elís Pálsson, Harpa
Árnadóttir, Guðrún Einarsdóttir,
Ragna Róbertsdóttir, Sólveig Aðalsteinsdóttir og Jóhann Eyfells, en
verk hans er miðjan í sýningunni.
„Jóhann er merkilegur listamaður, hann er að verða níræður en
er með verk á þremur sýningum í
Reykjavík; hér, á Kjarvalsstöðum og
í Listasafni ASÍ.“
Listamennirnir í sýningunni
vinna með ólíka miðla en eiga það
sameiginlegt að styðjast við óvissa
verkferla til að breyta efniviði
sínum og færa hann úr einu ástandi
í annað. Endanleg ásýnd listaverkanna er því ófyrirsjáanleg. „Þeir
sem vinna með málningu láta til
dæmis efnin ljúka við verkið.“ Flest
verkanna eru komin í föst form á
sýningunni en Hafþór bendir á að
þau geti alltaf breyst við flutninga
og verða til dæmis fyrir rakabreytingum. „Þá fara þessi efnaferli aftur
af stað. Eitt verkið er til dæmis silfurplata sem Ragna Róbertsdóttir
hengdi upp á vegg fyrir nokkrum
árum. Platan tekur stöðugum breytingum því það fellur sífellt á hana.
Mér skilst að það hafi orðið miklar
breytingar á henni eftir að Hellisheiðarvirkjun var tekin í notkun því
það breytti efnasamsetningu í loftinu.“
bergsteinn@frettabladid.is

ÚR ÓLÍKUM ÁTTUM
Sara Björnsdóttir skapar sjónhverfingu með því að
varpa myndum af sýningarrrýminu á veggi sama rýmis.
Rúmeninn Dan Perjovschi teiknar pólitískar myndir á
veggi en samsýningin Hreyfing augnabliksins samanstendur af verkum þar sem listamennirnir láta efnaferla
og óvissuþætti ráða endanlegri útkomu verksins.
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Prag
27. september í 3 nætur og
4. október í 4 nætur
Ótrúlegt verð
ÞJÓÐMINJASAFNIÐ

Tími og
teikningar

STEVEN OSBOURNE

Tónlist ★★★★★
Upphafstónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands í vetur
Einleikari: Steven Osbourne. Stjórnandi: Ilan Volkov.
Eldborgarsalur Hörpu, 13. september

Vöðvastæltur Tsjaíkovskí

Sýningin Teikning – þvert á tíma
og tækni verður opnuð í Bogasal
Þjóðminjasafnsins í dag. Á sýningunni eru teikningar skoska vísindamannsins John Baine sem tók
þátt í leiðangri Stanleys til Íslands
árið 1789 en auk þess teikningar
Önnu Guðjónsdóttur og grafíkmyndir Per Kirkeby og Þóru Sigurðardóttur.
Teikningar Baines hafa nokkra
sérstöðu í safni ferðateikninga frá
Íslandsleiðöngrum fyrri alda og
miðla athugunum og greiningum
vísindamannsins skýrt til áhorfandans.
Vettvangsferðir á norðurslóðum hafa verið grundvöllur verka
danska listamannsins Per Kirkeby,
sem sýnir fínlegar koparristur
frá 2001-2008. Nýleg verk Önnu
Guðjónsdóttur hafa skýra vísun
í ferðir og firnindi en grafískar
teikningar Þóru Sigurðardóttur,
gerðar 2011, skírskota hins vegar
til farvega efnis og tíma.

Frá aðeins kr.

64.900

Allra síðustu sætin!
Nú er upplagt að skreppa til Prag og njóta haustsins í þessari einstaklega fögru borg.
Athugið fleiri gistimöguleikar í boði.

Verð kr. 64.900

Netverð á mann, m.v gistingu í tvíbýli á Hotel Ilf *** í 3 nætur með morgunmat.
Sértilboð 27. setpember.

Verð kr. 79.900

Netverð á mann, m.v gistingu í tvíbýli á Ibis Mala strana *** í 4 nætur með
morgunmat. Sértilboð 4. október.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

HALLDÓR BALDURSSON
- oft á dag

Arnold Schwarzenegger lék einu sinni Hamlet. Það var í stuttri senu í kvikmyndinni The Last Action Hero. Schwarzenegger var mjög óvanalegur Hamlet, vöðvastæltur og árásargjarn. Á einum tímapunkti spurði hann sjálfan sig: „To be, or
not to be?“ Og svaraði: „Not to be!“ Svo sprengdi hann allt í tætlur.
Mér datt þetta í hug á upphafstónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Hörpu
á fimmtudagskvöldið. Ilan Volkov stjórnaði fimmtu sinfóníunni eftir Tsjaíkovskí.
Það voru engin vettlingatök. Túlkunin átti greinilega að vera nútímalegt mótvægi
við tilfinningasemina sem svífur yfir vötnum í tónlistinni. Sálarlíf Tsjaíkovskís var
þrungið átökum, og í þessari sinfóníu er allt litróf mannlegra tilfinninga. Tónlistin
er dálítið endurtekningasöm, en það virkar ef stígandi er í túlkuninni. Mismunandi kaflar í verkinu þurfa að fæðast, verða til eðlilega, ná hápunkti. Ef túlkunin
er þannig verða endurtekningarnar spennandi.
Hljómsveitin má eiga það að hún spilaði vel. Heildarhljómurinn var óvanalega
flottur, strengirnir hnausþykkir og glansandi. Margir hljóðfæraleikarar spiluðu líka
fallegar einleiksstrófur. Engu að síður var þetta ekki Tsjaíkovskí eins og hann á að
vera. Maður sá tónskáldið fyrir sér í sundskýlu að hnykla tattúskreytta vöðvana á
vaxtaræktarmóti. Hann ætlaði sér að vinna! Útkoman var yfirborðsleg, og maður
satt best að segja beið eftir að verkið væri búið.
Mun meira var varið í píanókonsertana eftir Ravel. Þennan vinsæla í G dúr, og
svo konsertinn fyrir vinstri hönd. Sá síðarnefndi var saminn fyrir píanóleikarann
Paul Wittgenstein. Hann missti hægri höndina í fyrri heimsstyrjöldinni. Lét þó
ekki deigan síga, heldur pantaði verk frá ýmsum tónskáldum og spilaði þau á
tónleikum.
Einleikari var hinn skoski Steven Osborne. Hann var einfaldlega frábær.
Konsertarnir voru dásamlega ferskir og leikandi í meðförum hans. Hraðir kaflar
voru stórglæsilegir, alls konar tónahlaup svo skýr og örugg að maður dáðist að.
Túlkunin var sannfærandi, full af krafti og spennu.
Ravel, sem var uppi um aldamótin þarsíðustu, var yngsta tónskáldið á
efnisskránni. Á Sinfóníutónleikum hefur músíkin oftast ekki verið nýrri en
það. Fagnaðarefni er því að hljómsveitin býður nú upp á þá nýbreytni að
vera stundum með svokallaðan Eftirleik. Það eru stuttir tónleikar með nýjum
eða nýlegum öndvegisverkum, og eru eftir aðaldagskrána fyrr um kvöldið. Af
persónulegum ástæðum gat ég því miður ekki hlustað á Eftirleikinn að þessu
sinni. Flutt var Flower Shower eftir Atla Heimi Sveinsson. Ég á góðar minningar
frá því verki og hefði svo sannarlega viljað heyra það nú.
Jónas Sen
Niðurstaða: Sinfónían spilaði vel, en túlkunin var stundum yfirborðsleg.
Einleikarinn var frábær.

– BETRI HEILSA ER BETRA LÍF MEÐ BECEL –

SAGA UM ÁSTIR OG HEFND

JÓHANN FRIÐGEIR VALDIMARSSON · AUÐUR GUNNARSDÓTTIR
TÓMAS TÓMASSON / ANOOSHAH GOLESORKHI
FRUMSÝNING 20. OKTÓBER KL. 20 ELSA WAAGE / ALINA DUBIK · VIÐAR GUNNARSSON
Föstudaginn 26. október kl. 20 – 2. sýning GRÉTA HERGILS · SNORRI WIUM
Laugardaginn 27. október kl. 20 – 3. sýning
Sunnudaginn 4. nóvember kl. 20 – 4. sýning KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR
Laugardaginn 10. nóvember kl. 20 – 5. sýning HLJÓMSVEITARSTJÓRI: CAROL I. CRAWFORD
Laugardaginn 17. nóvember kl. 20 – 6. sýning
LÝSING: BJÖRN BERGSTEINN GUÐMUNDSSON
BÚNINGAR: ÞÓRUNN MARÍA JÓNSDÓTTIR
Miðasala í Hörpu og á www.harpa.is LEIKMYND: GRETAR REYNISSON
Miðasölusími 528 5050 LEIKSTJÓRI: HALLDÓR E. LAXNESS

LÉTT & LAGGOTT
400 GR

1395
KR.KG

1295
KR. KG

BÓNUS NÝBAKAÐIR KLEINUHRINGIR
R
2 STK. Í PAKKA

598
KR. KG
FERSKIR KJÚKLINGABITAR

298
KR. 620 G

1898
KR. KG

KJARNAFÆÐI

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

FROSIÐ KJÖTFARS 620 GR.

159

KR. 2 LTR.

198

KR. 2 LTR.

195

KR. 2 LTR.

KRISTJÁNS DJÖFLATERTA
D ÖF
DJ
ÖFLATERTA 890 GR
GR.

139
KR. STK

959
KR. KG

FRÁ KAUPFÉLAGI SKAGFIRÐINGA

FROSINN LAMBABÓGUR
SAGAÐUR Í
SÚPUKJÖTSBITA
HAUSTSLÁTRUN 2011

1798
KR. KG

1498
KR. KG

229
KR. KG
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3 ÁR ERU SÍÐAN

Katie Holmes byrjaði að vinna með fatahönnuðinum
Jeanne Yang að fatalínunni Holmes & Yang. Línan var frumsýnd á tískuvikunni í New York núna í vikunni og lagðist vel í spekinga.

popp@frettabladid.is

Lára sýnir Judy Garland
Leikkonan Lára Sveinsdóttir verður með Judy Garland-sýningu í
Leikhúskjallaranum á morgun, sunnudag. Lára gaf fyrir skömmu út
plötuna Judy Garland Kabarett sem er afsprengi sýningar sem var
haldin í Þjóðleikhúskjallaranum síðasta vetur. Þar söng Lára þekktustu lög Garland ásamt því að bregða sér í nokkur hlutverk og segja
sögu hennar. Garland var ein frægasta söng- og leikkona síðustu aldar.
Hún hóf feril sinn aðeins tveggja og hálfs árs gömul. Hún lék í fjölda
kvikmynda, kom fram í sjónvarpsþáttum og á tónleikum og sendi frá
sér plötur.

Nýliðar og reynsluboltar
gefa út á tónlistarhausti
Margar áhugaverðar
íslenskar plötur líta dagsins ljós í haust og fram að
jólum. Fréttablaðið renndi
yfir það sem er fram undan
í popp- og rokkdeildinni.
Eins og undanfarin ár kemur út
nóg af íslenskum popp- og rokkplötum núna á haustmánuðum.
Helstu nýliðarnir sem láta að sér
kveða í ár eru Ásgeir Trausti, sem
sendi fyrir skömmu frá sér sína
fyrstu plötu, hljómsveitin hressa
Ojba Rasta, sem gefur út frumburð sinn í næstu viku, og Eurovison-drottningin Greta Salóme
sem mætir með sinn fyrsta grip.
Retro Stefson og Mammút
senda frá sér plötur á vegum
Record Records í október og
fimm útgáfur eru staðfestar frá
Kimi Records í haust, þar á meðal
frá Þóri, Borko og Morðingjunum.
Þá gefur Geimsteinn út sólóplötu
frá Þór Breiðfjörð og hugsanlega
verður ný plata frá Klassart tilbúin fyrir jól.
Þrjátíu plötur eru væntanlegar frá stærstu útgáfu landsins, Senu. R&B-popparinn Friðrik Dór fylgir vinsælli frumraun
sinni eftir í byrjun október með
nýrri plötu sem ku heita Vélrænn.
Börn Loka, önnur skífa hinna
vinalegu þungarokkara í Skálmöld, kemur út 26. október og þriðja
plata Bloodgroup er væntanleg í
október undir merkjum Kölska,
þremur árum eftir að Dry Land
leit dagsins ljós.
Sigurður Guðmundsson er á
leiðinni til Kúbu þar sem hann
ætlar ásamt félögum sínum að
hljóðrita plötuna Sigurður Guðmundsson og mafían í Havana og
Magni Ásgeirsson sendir frá sér

Til hamingju með frábæran árangur á Ólympíumóti fatlaðra í London
Bláa Lónið er stoltur styrktaraðili Íþróttasambands fatlaðra

NÓG FRAM UNDAN
Friðrik Dór, Skálmöld, Greta
Salóme, Sigurður Guðmundsson og Raggi Bjarna mæta
öll með nýjar plötur núna í
haust.

sína aðra sólóplötu, í þetta sinn
með frumsömdu efni á íslensku.
Tónlistarkonurnar Lára Rúnarsdóttir og Elíza Newman eru
einnig með nýjar plötur á leiðinni, auk Ellenar Kristjánsdóttur. Hljómsveitin Valdimar gefur
svo sjálf út sína aðra plötu, Um
stund. Fyrsta plata sveitarinnar,
Undraland, verður svo gefin út af
Geimsteini á 180 gramma lituðum
vínyl. Jónas Sigurðsson og Ritvélar framtíðarinnar mæta einnig til
leiks með sína þriðju plötu fyrir
jólin.

Eldri og reyndari popparar skila sömuleiðis frá sér nýju
efni. Tveir af helstu lagahöfundum þjóðarinnar, Magnús Þór
og Jóhann Helga, senda frá sína
fyrstu plötu með nýju efni í nærri
tuttugu ár og er hún einnig sú
fyrsta eingöngu með íslenskum
textum. Egill Ólafsson vinnur
að plötunni Vetur, Raggi Bjarna
syngur dúetta með yngri listamönnum á nýrri skífu og Bubbi
Morthens er að undirbúa sína
fyrstu jólaplötu.
freyr@frettabladid.is

LEIKSTJÓRAR Vala Halldórsdóttir og Sesselja Vilhjálmsdóttir eru leikstjórar The Start

Up Kids.

Tölvuleikir og tækni
Í tilefni af sýningu myndarinnar Indie Game: The Movie stendur Riff-hátíðin í samstarfi við
tölvuleikjaframleiðandann CCP
að pallborðsumræðum á Sólon
föstudaginn 5. október. Yfirskrift umræðnanna er Vöxtur og
umfang tölvuleikjaframleiðslu og
möguleikar sjálfstæðra framleiðenda til framtíðar.
Leikstjórar Indie Game, þau
James Swirsky og Lisanne Pajot,
sitja umræðurnar ásamt Torfa

Frans Ólafssyni, listrænum
stjórnanda CCP, Jónasi Björgvin
Antonssyni, framkvæmdastjóra
Gogogic, og Sesselju Vilhjálmsdóttur. Hún er önnur leikstjóra
myndarinnar The Start Up Kids
sem er einnig sýnd á hátíðinni.
Myndin fjallar um unga frumkvöðla í tækni- og þekkingariðnaði. Meðal viðmælenda eru
stofnendur Vimeo, Soundcloud og
Dropbox sem eru allt vinsæl netfyrirtæki.
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Langaði að sjá eitthvað geggjað
„Þetta er svolítið eins og að eignast barn,“ segir Arnljótur Sigurðsson, söngvari og bassaleikari Ojba
Rasta, um útgáfu fyrstu plötu sveitarinnar á þriðjudaginn.
„Við byrjuðum að taka plötuna upp fyrir tæpum
tveimur árum þannig að þetta
hefur tekið sinn tíma.“
Hin ellefu manna Ojba Rasta
spilar reggítónlist með „döbb“ ívafi.
Þrjú lög af plötunni hafa hljómað í
útvarpinu við góðar undirtektir, eða
Baldursbrá, Jolly Good og nú síðast
Hreppstjórinn. Útgefandi er Record
Records.
Umslag plötunnar er ansi ævintýralegt og var það listamaðurinn
Ragnar Fjalar Lárusson sem hannaði

það. „Hann er að gera alls konar dót og líka myndlist. Hann er einn af mínum uppáhaldslistamönnum,“
segir Arnljótur, sem hefur sjálfur unnið með Ragnari
Fjalari við myndlist. „Ég sagði við hann að mig langaði að sjá eitthvað alveg geggjað og ég held
að það hafi tekist.“
Fram undan hjá Ojba Rasta eru hlustunarpartí á Faktorý á mánudagskvöld og
útgáfutónleikar um næstu mánaðamót.
Spilamennska á Airwaves-hátíðinni er
einnig í pípunum. „Það eru mjög spennandi tímar fram undan hjá okkur og nýr
kafli að verða til.“
- fb

UMSLAGIÐ Ragnar Fjalar Lárusson hannaði
umslag fyrstu plötu Ojba Rasta.

SYSTKINI Arnljótur Sigurðsson (lengst til vinstri) ásamt þremur systkinum sínum úr
Ojba Rasta.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Drama
í úrvalsflokki
Bíó ★★★★★
A Seperation
Leikstjórn: Asghar Farhadi.
Leikarar: Leila Hatami, Peyman
Moaadi, Shahab Hosseini, Sareh
Bayat, Sarina Farhadi
Þessi frábæra íranska kvikmynd
frá því í fyrra hefur farið sigurför um heiminn, unnið til fjölda
verðlauna og nemur nú loks land í
íslenskum kvikmyndahúsum. Segir
hún frá ungum hjónum í Teheran
sem skilja að borði og sæng. Konan
flytur burt, en eiginmaðurinn verður eftir í íbúð hjónanna ásamt unglingsdóttur þeirra og öldruðum
föður sínum sem þjáist af Alzheimer. Dag einn ræður hann fátæka
og heittrúaða konu til þess að annast gamla manninn, en hún veldur
starfinu illa og allt fer á endanum
í háaloft.
Myndin eyðir mörgum ranghugmyndum fáfróða vesturlandabúans um Íran. Tehran virðist nokkuð
nútímaleg borg og frjálslyndi millistéttarinnar er meira en annarra.

Þó þetta sé ekki aðalatriði myndarinnar liggur dramatíkin samt að
stórum hluta í þessum mismunandi
viðhorfum persónanna til trúarinnar og lífsins.
Leikararnir eru algjörlega frábærir og þau Leila Hatami og
Peyman Moaadi eru þar fremst
meðal jafningja. Áhorfandinn trúir
því að þau séu raunverulega hjón
sem hafi eitt sinn verið ástfangin
og hamingjusöm, en nú sé neistinn horfinn og þau eigi sér bjartari
framtíð hvort í sínu lagi. Heimilishjálpin og vafasamur eiginmaður
hennar vekja samúð og fyrirlitningu til skiptis og þessi „hversdagslegu“ vandamál sem persónurnar
glíma við kalla fram meiri spennu
en flestar hasarmyndir sem ég hef
séð nýverið.
Leikstjórinn, sem einnig er handritshöfundur og framleiðandi myndarinnar, á mikið hrós skilið fyrir
vönduð vinnubrögð og góða listræna dómgreind. Tökumaðurinn
er með vélina í lófanum mest allan
tímann og gerir það smekklega og
þægilega. Þá er kvikmyndin án
tónlistar alveg þar til stafir rúlla í
blálokin. Sú ákvörðun var hárrétt,
enda hefði músík sennilega þvælst
fyrir og dregið úr áhrifamættinum.
Skothelt handritið, góð leikstjórn og
leikur í úrvalsflokki sjá um þetta
hjálparlaust.
Haukur Viðar Alfreðsson
Niðurstaða: Ein besta mynd síðasta
árs.

6-vikna námskeið

KOMDU ÞÉR Í TOPPFORM
CLUB FIT-MTL mótun, tónun og lenging
Þolþjálfun og styrktaræfingar með eigin
líkamsþyngd.
Hópþjálfun á göngubrettum og góðar æfingar
sem móta, tóna og lengja vöðvana. Hópstemning
og hvetjandi tónlist. Hver og einn ræður sínum
hraða á hlaupabrettinu.
Aðeins 20 manns í hóp
45 mínútna tímar - Þér leiðist ekki eina mínútu!

Innifalið:
• Þjálfun 2x í viku
• Club Fit - MTL æfingakerfið miðar að því að styrkja
allan líkamann, móta og lengja vöðva og auka þol
• Þátttakendur hafa aðgang að lokuðu svæði með
fræðslu, upplýsingum og uppskriftum frá Hreyfingu
• Hvatningarpóstur 1 x í viku frá Ágústu Johnson
• Þol- og styrktarmælingar – fyrir og eftir
• Ótakmarkaður aðgangur að tækjasal og
opnum tímum
• Aðgangur að glæsilegri útiaðstöðu – jarðsjávarpotti
og gufuböðum

5%

www.laugarasbio.is
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-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TEXTI

60.000 MANNS!

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.
ÍSL TAL

ÍSL TAL

ÍSL TAL

LAUGARÁSBÍÓ

RESIDENT EVIL RETRIBUTION 2D
THE BOURNE LEGACY
THE EXPENDABLES 2
ÁVAXTAKARFAN
PARANORMAN 3D
INTOUCHABLES
BRAVE: HIN HUGRAKKA 2D

Sýningartímar
8, 10
7, 10
5.50, 10.20
2, 4
2, 4
4, 5.50, 8
2

SCARLETT JOHANSSON Reynolds hefur

áður hlaupið upp að altarinu en hann
gekk að eiga þokkagyðjuna Scarlett
sumarið 2008 eftir rúmlega árs langt
samband. Þau skildu í desember 2010.

WILL FERRELL OG ZACH GALIFIANAKIS Í FYNDNUSTU MYND ÞESSA ÁRS!

앲앲앲앲

„AA TA
TASTY,
ASTY
TY HIHILARIOUS
ILA
LARRIOUUS TR
TREA
TREAT.“
ATT““
ENTERTAINMENT WEEKLY

앲앲앲

앲앲앲

HJÖRDÍS
Ö Í STEFÁNSDÓTTIR
Á Ó .
MORGUNBLAÐIÐ

Ó.H.T - RÁS 2

“HÆTTIÐI NÚ ALVEG AÐ SNJÓA HVAÐ
ÉG VAR HRÆDD Á ÞESSARI MYND!”
Á.V. - RÚV

“GEGGJUÐ MYND, HRÁ, DULARFULL OG ÍSKÖLD.”
MUNDI VONDI.

앲앲앲앲

„YOU LAUGH UNTIL IT HURTS.“

16

BOXOFFICE MAGAZINE

12
STÆRSTA MYND SUMARSINS

64
64

Frá Framleiðendum
Toy Story 3, Finding
Nemo og Up.

12

L

ÁLFABAKKA

CAMPAIGN KL. 1:30 - 4:10 - 6 - 8 - 10
KL. 2 - 4 - 6 - 8
CAMPAIGN VIP
KL. 6 - 8 - 10:45
FROST
KL. 5:20 - 8 - 10
BOURNE LEGACY
BOURNE LEGACY VIP KL. 10
KL. 10:20
HIT AND RUN
KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8
STEP UP
KL. 2 - 3:40 - 5:50
BRAVE . T
KL. 2
BRAVE . T
KL. 8
BRAVE . T
DARK KNIGHT RISES KL. 10
MADAGASCAR 3 . T KL. 2 - 4

2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
3D
2D
2D
2D

ÍSL ALI
ÍSL ALI

ENSKU ALI

ÍSL ALI

CAMPAIGN
BOURNE LEGACY
BABYMAKERS
FROST . T
THE BRAVE . T
ÁVAXTAKARFAN
ÍSL ALI

ÍSL ALI

KEFLAVÍK
KL. 6 - 8
KL. 10
KL. 2 - 4
KL. 6 - 8 - 10
KL. 4
KL. 2 - 4

2D
2D
2D
2D
3D
2D

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

STÆRSTA MYND WB ALLRA
TÍMA Á ÍSLANDI

12

SANDRA BULLOCK Orðrómur var um
samband þeirra frá því í lok 2010 til
september 2011. Árið 2011 var hann
líka orðaður við þýska módelið Agnes
Fischer og leikkonuna Charlize Theron.

ALANIS MORISSETTE Reynolds var með

rokkpíunni frá því 2002 til 2007. Þau
trúlofuðu sig árið 2004 en giftust aldrei.
Á árunum 2001 til 2002 var hann orðaður við leikkonuna Rachel Leigh Cook.

GLÆSILEGUR FERILL
Fallega og fræga parið
Blake Lively og Ryan Reynolds gekk í hjónaband um
síðustu helgi í Suður-Karólínu. Aðeins er tæpt ár síðan
þau sáust fyrst saman í
Boston og orðrómur komst
á kreik um samband þeirra
en þau léku saman í myndinni Green Lantern. Hin
25 ára gamla Lively hefur
oft verið nefnd ein heppnasta kona heims miðað við
feril sinn í ástarmálum sem
er frekar aðdáunarverður.
Ekki á Reynolds, sem er 10
árum eldri en hún, mikið
- trs
slakari feril að baki.

KELLY BLATZ Lively hafði verið skotin

í æskuvini sínum, Kelly Blatz, frá því í
öðrum bekk. Hann leit þó ekki við henni
fyrr en árið 2004 þegar þau léku saman
í myndinni Simon Says. Þau voru par til
ársins 2007.
NORDICPHOTOS/GETTY

PENN BADGLEY Hún hætti með mótleikara sínum úr Gossip Girl í september
2010 en þau gerðu samband sitt loksins
opinbert í maí 2009. Eftir það var hún
ekki orðuð við neina aukvisa, eða þá
Ryan Gosling og Leonardo DiCaprio.

EGILSHÖLL

CAMPAIGN 2-4-6-8-10 - 10:50 2D
BOURNE LEGACY KL. 5:20 - 8 - 10 2D
16 DARK KNIGHT RISES KL. 8
2D
12 FROST
KL. 6 - 8
2D
VIP MADAGASCAR 4 KL. 1:30-3:30 2D
12 BRAVE KL. 1:30 - 3:30 - 3:50
2D
7 ÍSÖLD 4
KL. 2 - 4
2D
12

VIP

KRINGLUNNI

L
L
L
12
L

CAMPAIGN KL. 6 - 8 - 10
FROST KL. 8:40 - 10:20
DARK KNIGHT RISES KL. 5:30
STEP UP REVOLUTION KL. 3:20
BRAVE . T KL. 1:40 - 3:50
BRAVE . T KL. 1:10
ÍSL ALI

12

ÍSL ALI

2D
2D
2D
2D
2D
3D

SELFOSSI
12 FROST
KL. 6 - 8 - 10 2D
16 BABYMAKERS
KL. 6 - 8
2D
L DARK KNIGHT RISES KL. 10
2D
AKUREYRI
CAMPAIGN
KL. 8 - 10:10 2D
KL. 2 - 4
3D
BRAVE ÍSL. TALI
2D
BABYMAKERS KL. 8
KL. 6 - 10:10 2D
FROST

16

12
L

SPARBÍÓ

L
L
12

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT
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MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI“

Frá Framleiðendum Toy Story 3, Finding Nemo og Up.

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D

16
12
12

LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR

7,/%2é7,/%2é7,/%2é7,/%2é

12
L
12
16

MIÐA Á

ÁVAXTAKARFAN
KL. 1 (TILBOÐ)
PARANORMAN 3D ÍSL.TAL KL. 1 (TILBOÐ)
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL KL. 1 (TILBOÐ)
ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL KL. 1 (TILBOÐ)

L
7
L
L

ÁVAXTAKARFAN
PARANORMAN 3D
TO ROME WITH LOVE
INTOUCHABLES

L
7
L
L

KL. 4 (TILBOÐ)
KL. 3 (TILBOÐ)
KL. 3 (TILBOÐ)
KL. 3 (TILBOÐ)

3D
3D
MEÐ
ÍSLENSKU
TALI

2D

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

MEISTARAVERK
SEM HLAUT
ÓSKARINN
2012 SEM
BESTA
ERLENDA
MYNDIN
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HEILNÆMT FJÖR
FYRIR ÞAU YNGSTU
-H.V.A., FBL

SMÁRABÍÓ

A SEPERATION

ÞÚSUND
GESTIR

GLERAUGU SELD SÉR

5%

HÁSKÓLABÍÓ

*AÐEINS LAUGARDAG

5%

RESIDENT EVIL: RETRIBUTION 2D KL. 5.50 -8 - 10.10 16 RESIDENT EVIL: RETRIBUTION 3D KL. 8 - 10.10
C
KL. 6 - 9
RESIDENT EVIL: RETRIBUTION 3D KL. 10.20 ÓTEXTUÐ 16 THE BOURNE LEGACY

THE BOURNE LEGACY
C
KL. 8 - 10.45
THE BOURNE LEGACY
C LÚXUS KL. 10.20
Á AXTTAKARFA
ÁVA
F N KL. 1 (TILBOÐ) - 3 - 6
THE EXPEND
E
ABLES 2 KL. 5.40 - 8 - 10.20
THE EEXPEN... 2 LÚXUS KL. 1 - 3.20 - 5.40 - 8
THE WWAATCH
KL. 5.40 - 8
PARANORMAN 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30
Í LD 4 2D / 3D
ÍSÖ
KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30

16
16
L
16
16
12
7
L

16
16
ÁVAAXTTAKARFA
FN
KL. 4 (TILB.) - 6 L
THE EXPEND
E
ABLES 2
KL. 10.30
16
TO ROME WITH LOVE KL. 3 (TILB.) - 5.30* - 8 L
INTOUCHABLES KL. 3 (TILB.) - 5.30 - 8 - 10.30 L
P RANORMAN 3D
PA
KL. 3 (TILB.) - 7 L
NÁNAR Á MIÐI.IS
BORGARBÍÓ

RESIDENT EEVIL: RETRIBUTION 2D KL. 6 - 8 - 10
16
THE BOURNE LEGACY
C
KL. 10
16
THE EXPENDABLES 2
KL. 8
12
Á AXTTAKARFA
ÁVA
F N KL. 4 (TILB.)- 6 / ÍSÖÖLD 4 3D KL. 4(TILB.)

LAUGARDAGUR: A SEPERATION 17:30, 20:00, 22:30  KVIK-NOR: EN
KONGELIG AFFÆRE 17:20, 20:00, 22:40  KVIK-NOR: PLAY 20:00 
KVIK-NOR: THE PUNK SYNDROME 18:00  KVIK-NOR: COMPANY ORHEIM
22:00  ELLES (ÞÆR) 20:00  TÍU TÍMAR TIL PARADÍSAR (TEDDY
BEAR) 22:10  FJALLKONAN HRÓPAR Á VÆGÐ 18:00 SUNNUDAGUR: A
SEPERATION 17:30, 20:00, 22:30  KVIK-NOR: EN KONGELIG AFFÆRE
17:20, 22:40  KVIK-NOR: COMPANY ORHEIM 20:00  KVIK-NOR: PLAY
17:40  KVIK-NOR: Á ANNAN VEG 22:00  ELLES (ÞÆR) 20:00  TÍU
TÍMAR TIL PARADÍSAR (TEDDY BEAR) 22:10  FJALLKONAN HRÓPAR
Á VÆGÐ 18:00

SÍÐUSTU DAGAR
LAGERSÖLUNNAR

ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR
OPIÐ:
LAUGARDAG 11-16 OG SUNNUDAG 13-17

NÓATÚNI 17
www.birna.net
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STELLA SIGURÐARDÓTTIR skoraði 12 mörk þegar íslenska kvennalandsliðið í handbolta tapaði naumlega fyrir Slóvakíu,

sport@frettabladid.is

22-23, í öðrum leik liðsins á æfingarmóti í Tékklandi í gær en íslenska liðið tapaði stórt fyrir Ungverjalandi í fyrsta leik sínum í
fyrradag. Það var allt annað var að sjá til íslenska liðsins í gær, íslensku stelpurnar voru 10-6 yfir í hálfleik og með forystu allan
leikinn þar til á 56. mínútu en þá seig Slóvakía framúr. Stelpurnar mæta Tékkum í lokaleik sínum í dag.

FATLAÐIR FÁ MINNA Í FJÁRLÖGUM
Íþróttasamband fatlaðra fær minni fjárveitingu á næsta ári en á þessu samkvæmt nýju fjárlagafrumvarpi.
Fjárveiting sem fatlaðir fengu ár hvert hvarf árið 2009 vegna hrunsins. ÍF hefur verið rekið með tapi í 2 ár.
ÍÞRÓTTIR Samkvæmt fjárlaga-

EINAR HJÖRLEIFSSON Á mikinn þátt í

að Víkingar hafa fengið á sig fæst mörk
allra liða í 1. deildinni. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Víkingar úr Ólafsvík:

Geta komist
upp á morgun
FÓTBOLTI Víkingar úr Ólafsvík
geta tryggt sér sæti í Pepsideild karla á næsta sumri með
hagstæðum úrslitum á móti KA
á Akureyrarvelli í 21. umferð 1.
deildar karla á morgun.
Þórsarar eru þegar komnir
upp en KA er eina liðið sem getur
náð öðru sætinu af Víkingsliðinu.
Víkingar eru með sex stiga
forskot á KA-menn þegar
aðeins tvær umferðir eru eftir.
Ólafsvíkur-Víkingar tryggja sér
því sæti í efstu deild í fyrsta sinn
í sögu félagsins með því að ná í
stig í leiknum sem hefst kl. 14.00.
KA-menn hafa reyndar verið
á miklu flugi síðan í ágústbyrjun
og náð 16 stigum út úr síðustu sjö
leikjum sínum. Það má því búast
við hörkuleik á morgun.
Takist Víkingum að tryggja sér
Pepsi-deildarsætið í dag verður
það í fyrsta sinn síðan 1962 (ÍBÍ)
sem nýtt félag af Vesturlandi/
Vestfjörðum sem bætist í hóp
liða sem hafa spilað í efstu deild í
karlafótboltanum á Íslandi.
- óój

Það er okkur fyllilega
ljóst að taprekstur
gengur ekki til lengdar.

frumvarpi ríkisstjórnarinnar
fyrir næsta ár fær Íþróttasamband fatlaðra minni fjárveitingu
en á þessu ári. Upphæðin lækkar
um 400 þúsund krónur og er nú
21,1 milljón króna. „Hver króna
skiptir máli fyrir okkur eins og
alla aðra,“ segir Ólafur Magnússon, framkvæmdastjóri afreksog fjármálasviðs hjá Íþróttasambandi fatlaðra.

Gulldrengurinn frá London
Ólympíumóti fatlaðra lauk fyrir
tæpri viku og fyrir aðeins fáeinum dögum síðan tók ríkisstjórnin
sérstaklega á móti keppnissveitinni með mikilli viðhöfn. Fremstur í þeim flokki fór Jón Margeir
Sverrisson sem vann til gullverðlauna í Lundúnum.
„Við verðum fyrir niðurskurði
eins og fleiri. Það er auðvitað enginn ánægður með það hlutskipti,“
segir Ólafur. „En því skal haldið
til haga að ríkisstjórnin kom færandi hendi eftir mótið og styrkti
sambandið um fjórar milljónir fyrir þann árangur sem við
náðum í London. Ber okkur vissulega að þakka fyrir þann velvilja,“
bætir hann við.
„En það kostar heilmikið að
taka þátt í móti sem þessu sem
og að undirbúa okkar keppendur
fyrir þátttöku eins vel og kostur
er. Það má segja að við vorum
þegar búnir að eyða þeirri upphæð áður en við fengum styrkinn.“
Fjárveiting sem hvarf í hruninu
Íþróttasamband fatlaðra fann
einnig fyrir hruninu á sínum

ÓLAFUR MAGNÚSSON
ÍÞRÓTTASAMBANDI FATLAÐRA

sínum helstu styrktaraðilum
þrátt fyrir hrunið sem Ólafur
segist þakklátur fyrir.
„Okkar samstarfsaðilar hafa
staðið með okkur í gegnum súrt
og sætt. Þeir sýndu það í verki
með því að skrifa undir nýja
samninga strax eftir hrun,“ segir
Ólafur. „En eins og við þekkjum
öll hefur allur kostnaður aukist mjög eftir hrunið og því nýtast krónurnar sem við fáum frá
okkar samstarfsaðilum ekki jafn
vel og áður.“
Hann segir að sambandið muni
áfram ræða við ríkisvaldið um
aukna fjárveitingu og ekki síst
endurupptöku styrkveitingu til
Ólympíuráðs fatlaðra.

GULLDRENGURINN Jón Margeir Sverrisson synti til sigurs á Ólympíumóti fatlaðra. Hér

er hann með Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra.

tíma. „Fram til ársins 2009 fékk
Ólympíuráð fatlaðra sérstaka
fjárveitingu upp á þrjár milljónir
á ári. Sú fjárveiting var þá tekin
af okkur og hefur aldrei komið til
baka,“ segir Ólafur.
Sambandið hélt þó áfram
sínu striki enda undirbúningur
þegar hafinn fyrir Ólympíumótið
í London. Það hafði þó sínar
afleiðingar í för með sér.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Sambandið hefur verið rekið
með tapi undanfarin tvö ár. Okkar
eiginfjárstaða var þó á þann veg
að við gátum haldið áfram okkar
starfi en það er okkur að sama
skapi fyllilega ljóst að taprekstur
gengur ekki til lengdar,“ segir
Ólafur.

Krónurnar nýtast ekki jafn vel
Íþróttasamband fatlaðra hélt

Á ekki von á breytingum
„Í hvert skipti sem við höfum
farið á fund fjárveitingarvaldsins eftir hrun höfum við biðlað
til þeirra um að taka upp þennan styrk á ný. Ég á ekki von á að
það muni breytast í bráð,“ segir
Ólafur sem neitar því ekki að við
óbreytt ástand geti verið erfiðir
tímar fram undan.
„Ef ekkert breytist þarf maður
bara að bíta á jaxlinn og bölva
í hljóði. Það verður svo bara að
koma í ljós hvernig okkur tekst að
vinda ofan af okkar málum.“
eirikur@frettabladid.is
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KOMUST EKKERT ÁFRAM Stefán Rafn Sigurmannsson (númer 10) og Matthías

Ingimarsson taka hér vel á Svartfellingi í leiknum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Haukar rúlluðu yfir Svartfellingana á Ásvöllum í gær:

Stefán Rafn skoraði
marki meira en HC
HANDBOLTI Haukar rúlluðu yfir HC

Mojkovac með tuttugu marka mun,
32-12, í fyrri leik liðanna í fyrstu
umferð EHF bikarsins í gær.
Eins og tölurnar gefa til kynna
voru Haukar betri á öllum sviðum handboltans frá fyrstu mínútu
til þeirrar 55. en þá gáfu Haukar
aðeins eftir og Svartfellingarnir
skoruðu þrjú síðustu mörk leiksins.
Vörn Hauka var frábær og
markvarslan einnig en Aron Rafn
Eðvarðsson varði 18 skot og fékk á
sig 9 mörk á 51 mínútu.
Stefán Rafn Sigurmannsson fór
mikinn í markaskorun en hann
skoraði 13 mörk í leiknum, einu
marki meira en andstæðingurinn.
„Ég lagði upp fyrir leikinn að
skora meira en þeir allir,“ sagði
léttur Stefán Rafn Sigurmannsson
eftir leikinn.
„Þetta var rosalega létt og við
mættum alveg klárir eins og
sést á tölunum. Við vorum búnir

að skoða þá á vídeófundum og
vissum að þeir væru þungir. Við
vorum því ákveðnir í að keyra á
þá og við munum gera það í seinni
leiknum líka,“ sagði Stefán Rafn.
„Ég átti von á að þetta væri
erfiðara framan af leik þar sem
þeir næðu að svæfa okkur og
skora einfaldari mörk á okkur þar
sem við værum komnir á hælana
en ég verð að hrósa vörninni og
markvörslunni því menn héldu sér
á tánum og héldu dampi út allan
leikinn,” sagði Aron Kristjánsson
þjálfari Hauka í leikslok.
Seinni leikurinn verður leikinn
í dag klukkan 17.
-gmi

Haukar-HC Mojkovac 32-12
Mörk Hauka: Stefán Rafn Sigurmannsson 13,
Gylfi Gylfason 5, Tjörvi Þorgeirsson 3, Elías Már
Halldórsson 3, Freyr Brynjarsson 2, Árni Steinn
Steinsþórsson 2, Adam Haukur Baumruk 1, Sveinn
Þorgeirsson 1, Jón Þorbjörn Jóhannsson 1, Egill
Eiríksson 1.
Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 18/3, Giedreius
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NÝJU MARKAPRINSESSUR LANDSLIÐSINS
Margrét Lára Viðarsdóttir hefur verið markadrottning kvennalandsliðsins í mörg ár en Elín Metta og Sandra María, tvær 17 ára
stelpur, slógu í gegn í Pepsi-deild kvenna í ár og eru í íslenska landsliðshópnum fyrir gríðarlega mikilvæga leiki í undankeppni EM.
FÓTBOLTI Margrét Lára Viðarsdótt-

ir hefur verið dugleg að safna að
sér öllum helstum markametum í
íslenskum fótbolta en um síðustu
helgi tókst tveimur stórefnilegum leikmönnum að slá aldursmet
hennar frá 2004 þegar Margrét
Lára varð markadrottning úrvalsdeildarinnar 18 ára gömul.
Elín Metta Jensen og Sandra
María Jessen eru báðar fæddar
árið 1995 og fögnuðu því 17 ára
afmæli sínu fyrr á þessu ári. Þær
skoruðu báðar 18 mörk í 18 leikjum
í Pepsi-deild kvenna í sumar og
urðu báðar markadrottningar.
Elín Metta spilaði færri mínútur
og fékk því gullskóinn en
Sandra María varð jafnframt
Íslandsmeistari með Þór/KA og
er ein af þeim sem koma sterklega
til greina sem besti leikmaður
tímabilsins.
„Þetta er frábært og ég rosalega
stolt af þessum stelpum. Ég
þjálfaði aðeins Elínu þegar hún
var yngri og þekki hana því aðeins
betur en Söndru. Þær eru báðar
hrikalega efnilegar og við fögnum
því að það séu að koma leikmenn
upp,“ sagði Margrét Lára aðspurð
um nýju markaprinsessurnar.
Margrét
Lára
sjá lf
verðu r von a nd i lei k fær á
Laugardalsvellinum klukkan 16.15
í dag þegar íslenska liðið mætir
Norður-Írlandi í næstsíðasta leik
íslenska liðsins í undankeppni EM.
Sandra byrjaði landsliðsferilinn eins og Margrét Lára eða með
því að skora með fyrstu snertingu
aðeins nokkrum mínútum eftir
að hún kom inn á í sínum fyrsta

MARKADROTTNINGIN OG PRINSESSURNAR Margrét Lára Viðarsdóttir með Söndru Maríu Jessen á hægri hönd og Elínu Mettu

Jensen á vinstri hönd.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

landsleik. „Sandra er þegar búin
að standa sig vel með landsliðinu og báðar þessar stelpur eru
með mikið sjálfstraust sem skiptir miklu máli þegar maður er að
koma nýr inn. Við eigum von á því
að þær eigi eftir að setja mark sitt
á leikinn á laugardaginn (í dag),“
sagði Margrét Lára.
„Ég er mjög spennt og ég held að
þetta eigi eftir að ganga mjög vel á
móti Norður-Írlandi. Ég passa mig
að gera ekki of miklar væntingar
um að fá að spila í þessum leik en

ég vona að ég fái að spila eitthvað
og að minnsta kosti að ég verði í
hóp. Það er ótrúlega gaman að fá
að vera ein af 22 og ég er mjög glöð
með það,“ segir Sandra María Jessen en hún hefur komið inn á sem
varamaður í tveimur fyrstu landsleikjunum og skorað í báðum.
Sandra María varð eins og áður
sagði að sjá á eftir gullskónum
með minnsta mun. „Ég verð bara
að sætta mig silfurskóinn sem
er líka frábært. Aðalmálið var
að vinna Íslandsmótið. Ég fékk
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Edda Garðarsdóttir veit að ekkert má klikka í dag:
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þann bikar og get því ekki kvartað,“ segir Sandra María sem skoraði í síðasta leiknum en það var
þó ekki nóg.„Nú hef ég bara eitthvað til að stefna að á næsta ári,“
segir Sandra María en það hefur
þó ekkert slest upp á vinskapinn
hjá þeim stöllum þrátt fyrir harða
baráttu.
„Við erum mjög góðar vinkonur enn þá og það er allt í góðu.
Það þarf alltaf einhver að vinna.
Hún vann í þetta skiptið og það er
bara flott hjá henni,“ sagði Sandra

María og Elín Metta tekur undir
þetta. „Við erum að sjálfsögðu enn
þá vinkonur. Við erum búnar að
vera herbergisfélagar með yngri
landsliðunum og erum bara fínar
vinkonur,“ segir Elín Metta. Hún
er nú að spila meðal margra fyrirmynda sinna úr Val.
„Þetta er rosalega flott lið og
það er ofboðslega gaman að fá
að vera partur af því. Ég var
bara boltasækir hjá þeim fyrir
nokkrum árum og það er því mjög
gaman að fá að spila með þeim
núna,“ segir Elín Metta. Hún er að
sjálfsögðu í skýjunum að hafa náð
í gullskóinn í Pepsi-deildinni.
„Það er skemmtilegt og mikill
heiður að fá gullskóinn. Ég var
ekkert að búast við því að vinna
þetta. Hún var einu marki fyrir
ofan mig og ég var ekki búin að
kynna mér reglurnar þannig að
ég vissi ekkert hvernig þetta færi
ef við yrðum jafnar. Svo kom þetta
bara skemmtilegt á óvart,“ sagði
Elín Metta.
Margrét Lára hefur skorað 45
mörk fyrir íslenska landsliðsins
síðan Sigurður Ragnar Eyjólfsson
tók við liðinu í ársbyrjun 2007 eða
langmest af öllum leikmönnum
liðsins á þeim tíma.
„Okkur hefur svolítið vantað
markaskorara undanfarin ár og
það er því frábært að fá svona
stelpur inn. Það er greinilegt að
þær hafa verið að æfa vel undanfarin ár sem er að skila þeim langt.
Það eiga líka örugglega fleiri góðir
leikmenn eftir að koma upp og við
fögnum því,“ segir Margrét Lára.

Verðum eins og vel
samstilltur kvennakór
FÓTBOLTI Edda Garðarsdóttir mun

væntanlega leika sinn 94. landsleik í dag þegar íslenska kvennalandsliðið fær Norður-Írland í
heimsókn á Laugardalsvöllinn
í næstsíðasta leik sínum í undankeppni EM í Svíþjóð en með
sigri tryggja íslensku stelpurnar
sér í það minnsta þátttökurétt í
umspili um sæti í úrslitakeppninni á næsta ári.
Edda vill ekki gera of mikið
úr áhrifum þess að mikil óvissa
hefur verið í kringum þátttöku
fyrirliðans Katrínar Jónsdóttur
og markadrottningarinnar Margrétar Láru Viðarsdóttur í þessum leikjum.
„Það er gleðiefni að Margrét
Lára sé hérna með okkur og hún
var mjög spræk á fyrstu æfingunni og það var ekki að sjá að hún
hafi verið lengi í burtu. Þetta er
bara það klassíska að maður
kemur í manns stað. Ég var uppi
í stúku þegar við spiluðum fyrri
leikinn við Noreg og sá leikur fór
bara þokkalega,“ segir Edda en
Ísland vann þá 3-1 sigur á Noregi
í Laugardalnum.
„Það eru margar stelpur í
hópnum núna sem ég hef varla
séð áður en eru að koma þvílíkt
sterkar inn. Við vorum með lið
þar sem allar voru undir 23 ára
aldri. Þetta lið sýndi góða takta
þegar við vorum úti í Skotlandi.
Framtíðin lofar góðu og þetta
lítur mjög vel út,“ segir Edda en
stelpurnar eiga mikla möguleika
á því að tryggja sig inn á annað
Evrópumótið í röð.
„Þetta eru algjörir úrslitaleikir og þetta er allt í okkar höndum. Þetta er undir okkur komið
hvernig við komum stemmdar á
leikdegi. Ef þær (Margrét Lára
og Katrín) þurfa að skokka og
teygja á æfingunum í kringum
leikina þá er það allt í lagi en
þær geta ekki gert það í leiknum
sjálfum,“ segir Edda. Hún, sem er

ALLTAF HRESS OG KÁT Edda Garðarsdóttir lífgar ávallt upp á æfingar og samverustundir kvennalandsliðsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

mikill reynslubolti í liðinu, mun
taka að sér það stóra hlutverk að
stilla spennustigið rétt fyrir leikinn á morgun.
„Þetta verður að vera eins og
í vel samstilltum kvennakór og
að við drífum hverja aðra áfram
en ekki öfugt. Ef við skítum upp
á bak á laugardaginn og gerum
ekki það sem við erum bestar
í eða sýnum okkar rétta andlit
þá er þetta bara búið. Það sem
hjálpar mér núna er Noregur og
Kýpur,“ sagði Edda og vísar þá
í síðustu tvo leiki karlaliðsins
þar sem strákarnir töpuðu fyrir
Kýpur aðeins fjórum dögum eftir
flottan sigur á Norðmönnum.
„Við verðum að gera okkar
besta og vera í toppstandi á leikdag,“ sagði Edda.
- óój

LAUGARDAGUR 15. september 2012

Bjóst ekki við því að vinna
Ragnar Már Garðarsson fékk frábærar móttökur þegar hann kom til landsins í
gær sem nýrkrýndur meistari á einu sterkasta unglingagolfmóti heimsins.
GOLF Ragnar Már Garðarsson úr

GKG tryggði sér í fyrradag sigur á
hinu virta og sterka unglingamóti,
Duke of York golfmótinu, sem fór
fram á Royal Troon vellinum í
Skotlandi. Ragnar Már kom heim
til Íslands í gær og fékk frábærar
móttökur í klúbbhúsi GKG.
„Ég er mjög sáttur enda ætlaði
ég bara að gera mitt besta og fá
bara reynslu út úr þessu. Ég bjóst
ekki alveg við því að vinna mótið,“
sagði Ragnar Már Garðarsson
í samtali við Fréttablaðið en
móttakan í gær kom honum
skemmtilega á óvart.
R ag na r M á r tr yggði sér
sigurinn í bráðabana en hann
komst í hann með því að ná
besta hring lokadagsins. Ragnar
lék á 72 höggum eða pari Royal
Troon vallarins. Það var frábært
skor enda voru aðstæður mjög
erfiðar. „Þetta var rosa mikið
rok og mikil rigning inn á milli.
Ég var örugglega aðeins vanari
aðstæðunum en aðrir því sumir
eru bara vanir því að spila í sól
og blíðu alla daga,“ segir Ragnar
í léttum tón.
Ragnar var í sjöunda sæti fyrir
lokahringinn en tókst samt að
komast í umspilið. „Ég ætlaði að
spila mitt besta golf og vona það
besta. Ég fattaði það á tveimur síðustu holunum að ég væri að spila
mjög vel miðað við aðstæður því
það voru ekki allir að gera það. Ég
sá þá strax að ég gæti hafa komist
ofar. Eftir hringinn þá fattaði ég,
þegar ég var að borða, að ég væri
kominn upp í þriðja sætið og svo
var ég bara kominn í umspil. Þetta
var mjög spennandi og áhugavert,“

MENNINGARSJÓÐUR KVENNA Á ÍSLANDI
auglýsir eftir

UMSÓKNUM
Markmið sjóðsins er að styrkja menningarstarfsemi kvenna sem
beinist að því að greina, efla, varpa ljósi á og breyta stöðu
kvenna í íslensku samfélagi. Með menningarstarfsemi er átt við
hvers kyns listir, rannsóknir og kynningu á menningu kvenna.
Úthlutað er árlega úr sjóðnum. Umsækjendur geta verið konur,
samtök þeirra, félög eða fyrirtæki.
Hlaðvarpinn er sjóður sem stofnaður var af hluthöfum Hlaðvarpans
ehf. til styrktar menningarmálum kvenna á Íslandi. Stofnfé sjóðsins
er söluandvirði fasteigna félagsins að Vesturgötu 3 í Reykjavík.
FAGNAÐARFUNDIR Foreldrar Ragnars, Ragnheiður Sigurðardóttir og Garðar Ólafsson,

taka hér á móti honum í gær ásamt bróður hans Sigurði Arnari.

segir Ragnar um atburðarrásina í
lok mótsins.
Ragnar Már er enn bara 17 ára
gamall og fær því tækifæri til að
mæta aftur á mótið á næsta ári til
þess að verja titilinn. „Ég var ekki
að stressa mig mikið yfir þessu.
Ég var bara glaður með hvað ég
spilaði vel og var kominn langt.
Ég fékk mjög mikla athygli og það
voru margir sem vildu tala við
mig. Mér var boðið á mótið aftur
á næsta ári til þess að verja titilinn. Ég ætla að reyna það. Það
eru flestir sem hafa unnið mótið
á lokaárinu og því ekki algengt að
menn fái tækifæri til að verja titilinn,“ segir Ragnar Már.
Það var Andrew Bretaprins sem
afhenti honum verðlaunin. „Hann
var hress, spurði mig hvernig hefði gengið og óskaði mér til

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hamingju. Hann spurði líka hvort
veðrið væri svipað á Íslandi,“ segir
Ragnar Már og þessi stórefnilegi
kylfingur er með háleit markmið í
golfinu. „Ég ætla að reyna að komast í háskóla út og spila þar. Svo
ætla ég mér að gerast atvinnumaður fljótlega,“ segir Ragnar sem er
einnig mjög liðtækur í blaki og
tennis.
„Ég er í landsliðinu í blaki en
blakið er meira svona á veturna.
Ég var í tennis en hætti því í
sumar til þess að einbeita mér að
golfinu,“ segir Ragnar.
Hann er hlaðinn verðlaunum
eftir sumarið og það er ekki slæmt
að halda upp á það að vera kosinn
efnilegasti kylfingur landsins
með því að vinna eitt sterkasta
unglingagolfmót í heimi.

Umsóknum skal skila á eyðublaði sem nálgast má á vefsíðu
Hlaðvarpans, www.hladvarpinn.is. Á síðunni er einnig skipulagsskrá
sjóðsins þar sem fram koma skilyrði fyrir styrkveitingum úr sjóðnum.

UMSÓKNIR SKULU BERAST
Hlaðvarpanum
pósthólf 1280
121 Reykjavík
Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2012
Öllum umsóknum verður svarað.

Sjá nánar á vefsíðu sjóðsins, www.hladvarpinn.is
Upplýsingar veitir stjórn sjóðsins um netfangið
hladvarpinn@hladvarpinn.is

ooj@frettabladid.is

Pepsi-deild karla aftur af stað eftir landsleikjahlé:

Jafntefli gæti fært
FH-ingum titilinn

Ég borgaði skatta í
22 ár og borga enn

FÓTBOLTI Pepsi-deild karla fer aftur

Ég valdi ekki að verða öryrki

af stað á morgun eftir þrettán
daga landsleikjahlé og það gæti
farið svo að FH-ingar tryggðu sér
Íslandsmeistaratitilinn og Grindavík félli þótt enn væru þrjár
umferðir eftir af deildinni.
FH-ingar eru með tíu stiga forskot á KR-inga og KR-liðið verður búið að spila sinn leik á móti
Breiðabliki þegar kemur að stórleik FH og Stjörnunnar klukkan
19.15 á sunnudagskvöldið. Takist Vesturbæingum ekki að vinna
Blika þá verður það ljóst við fyrsta
flaut á teppinu í Garðabæ að FHliðinu nægir eitt stig til að gulltryggja sjötta Íslandsmeistaratitilinn á átta árum.
FH-liðið hefur unnið þrjá leiki
í röð án þess að fá á sig mark og
alls náð í 21 af 24 stigum í boði frá
miðjum júlímánuði og það þykir
flestum aðeins vera tímaspursmál
hvenær FH-ingar endurheimta
Íslandsbikarinn.
Grindvíkingar eru aftur á móti
í afar slæmum málum á botni
deildarinnar og ekkert nema sigur
á móti ÍBV í Eyjum kemur í veg
fyrir að liðið falli úr deildinni.
Grindavík er tíu stigum á eftir
Fram sem situr í síðasta örugga
sætinu eins og er. Tapi Fram og
nái Grindavík í stig þá munar níu
stigum þegar níu stig eru eftir í
pottinum en markatala Grindavíkurliðsins er miklu verri (20 mörk)
og liðið væri því í raun fallið.
Það verður líka hart barist um
Evrópusætin enda munar aðeins
þremur stigum á liðunum í 3. til 6.
sæti (Stjarnan 29, ÍBV 28, ÍA 28,
Breiðablik 26). Bikarmeistaratitill KR-inga þýðir að liðin í 3. og
4. sæti komast í Evrópukeppnina
næsta sumar.
Þá má ekki gleyma fallbaráttunni því slæm staða Grindvíkinga
breytir því ekki að það fer annað
lið líka niður í 1. deild og þar sem

HEMIR GUÐJÓNSSON Þjálfari FH-inga
þarf ekki að hafa miklar áhyggjur
enda er staða liðsins frábær á toppi
deildarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Ég hafði gaman af kennslunni, hún var oft krefjandi
en það var líka gefandi að vinna með unglingum. Mér
leið einnig vel í hópi góðra starfsfélaga. Í dag snýst
lífið um að gera það besta úr þeirri litlu orku sem ég
hef, finna mér tilgang í félagsstörfum og sinna
fjölskyldunni. Ég valdi það ekki að verða öryrki. Það
rýrir ekki gildi þitt sem manneskju að geta ekki
unnið.“

Framarar og Selfyssingar voru á
miklu flugi fyrir frí þá mega liðin
fyrir ofan þau vara sig. Tvö þeirra,
Keflavík (tekur á móti Fram) og
Fylkir (tekur á móti Selfossi) dragast fyrir alvöru niður í fallbaráttuna með tapi í þessum leikjum.- óój

Þorbera Fjölnisdóttir
Langflestir sem verða öryrkjar hafa unnið í áratugi
og óska þess að geta tekið virkan þátt í samfélaginu. Örorka er ekki val eða lífsstíll.

Leikir morgundagsins:
16.00 ÍBV - Grindavík
17.00 ÍA - Valur
17.00 Keflavík - Fram
17.00 Fylkir - Selfoss
17.00 KR - Breiðablik
19.15 Stjarnan - FH

Hásteinsvöllur
Akranesvöllur
Nettóvöllurinn
Fylkisvöllur
KR-völlur
Samsung völlurinn

www.obi.is
- Ekkert um okkur án okkar
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> Heather Graham

SUNNUDAGSKVÖLD

„Ég er góð, kaþólsk stelpa á sama hátt
og Madonna. Þá meina ég að ég er
alls ekki svo góð.“
Leikkonan Heather Graham vill
greinilega ekki vera þekkt sem
sæta og góða stelpan þrátt fyrir að
leika oft þannig hlutverk. Hún er
þó ekki góðmennskan uppmáluð
í bíómyndinni Gray Matters sem
er sýnd á Stöð 2 Bíó í dag klukkan
08.25 og 16.00.

FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00
Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu 09.00 Fréttir 09.03 Alltaf
að rífast 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir
10.15 Hreinsunareldur bókmenntanna 11.00
Guðsþjónusta í Áskirkju 12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00
Víðsjá 14.00 Þorskur á þurru landi 15.00
Húslestrar á Listahátíð 16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Jazzhátíð Reykjavíkur 2012: Andrés
Þór Gunnlaugsson Nordic Quartet 17.25
Urðakettir - íbúafundur 39 árum eftir gos 18.00
Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Óskalögin 19.40
Leynifélagið 20.10 Tónlistarklúbburinn 21.05
Tilraunaglasið 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins 22.20 Tónlist hvíta
tjaldsins 23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

> Stöð 2 Sport 2 kl. 14.45
Reading - Tottenham
Gylfi Þór Sigurðsson mætir á kunnuglegar slóðir þegar
Tottenham heimsækir Reading í ensku úrvalsdeildinni.
Gylfi Þór gekk ungur til liðs við Reading skaust upp á
stjörnuhimininn sem leikmaður félagsins veturinn 20092010 þegar hann skoraði 20 mörk í öllum keppnum.
Núna er Gylfi í herbúðum Tottenham og það verður
spennandi að sjá hvernig honum gengur á sínum gamla
heimavelli. Í dag er einnig sýndur leikur Wolves og
Leicester í næstefstu deild enska boltans en í herbúðum
Úlfanna eru Björn Bergmann Sigurðarson og Eggert
Gunnþór Jónsson. Bein útsending frá þeim leik hefst
klukkan 12.10.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.55 Ævintýri Merlíns (e)
11.40 Melissa og Joey (17:30) (e)
12.00 Golfið (8)
12.30 Silfur Egils
13.50 Undur veraldar – Örlögin (1:4)
(Wonders of the Universe) (e)

14.50 Okkar maður: Ómar Ragnarss. (e)
15.50 Útsvar (Hornafj. - Dalvíkurb.) (e)
16.55 Dýraspítalinn (1:10) (e)
17.25 Póstkort frá Gvatemala
17.30 Skellibær
17.40 Teitur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Krakkar á ferð og flugi (20:20)
(Egilsstaðir) (e)

18.25 Basl er búskapur (1:10)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ísþjóðin (Of Monsters and Men)
Ragnhildur Steinunn skyggnist inn í líf ungu
tónlistarmannana sem eru orðin heimsfræg.
20.10 Sjónvarpsleikhúsið: Nellie og
Melba (1:3) (Playhouse Presents)
20.40 Berlínarsaga (5:6)
21.30 Kviksjá (Embla)
21.40 Embla Bíómynd eftir Hrafn Gunnlaugsson frá 2007.
23.10 Wallander Arfurinn (e)
00.45 Silfur Egils (e)
02.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.35 Couple‘s Retreat
08.25 Gray Matters
10.20 Knight and Day
12.10 Algjör Sveppi og dularfulla hótelherbergið
14.00 Gray Matters
16.00 Knight and Day
18.00 Algjör Sveppi og dularfulla hótelherbergið
20.00 Couple‘s Retreat
22.00 An American Crime
00.00 Terminator Salvation
02.00 Fargo
04.00 An American Crime

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.30 The Invincible Iron Man Ævin-

07.30 Spænski boltinn: Sevilla - Real

týramynd um auðkýfinginn Tony Stark sem
vinnur við fornleifauppgröft og þar vekur
hann óvart hinn illa Mandarin upp úr dvala.
Tony bregst skjótt við og hannar á sig búning
sem getur varist öllu og er vel útbúinn vopnum. Hann kallar sig Iron Man og þarf nú að
verja heiminn gegn hinum illa Mandarin.
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 The X-Factor (2:26)
14.30 Up All Night (7:24)
14.55 Masterchef USA (17:20)
15.40 Týnda kynslóðin (2:24)
16.10 Spurningabomban (1:12)
17.00 Beint frá býli (2:7)
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (24:24)
19.35 Last Man Standing (12:24) Gamanþættir með grínaranum Tim Allen í hlutverki karlmans sem lifir og hrærist í miklu
kvennaríki, bæði í vinnunni og heima fyrir.
20.00 Harry‘s Law (9:12) Nýr gamansamur lögfræðiþáttur um stjörnulögfræðinginn Harriet Korn sem hættir hjá þekktri lögfræðistofu
og stofnar sína eigin. Hún ræður til sín harla
óvenjulegan hóp samstarfsfólks og ákveður að
taka að sér mál þeirra sem minna mega sín.
20.45 Rizzoli & Isles (14:15) Önnur
þáttaröðin um leynilögreglukonuna Jane Rizzoli og lækninnn Mauru Isles sem eru afar
ólíkar en góðar vinkonur sem leysa glæpi
Boston-mafíunnar saman. Mauru líður hins
vegar betur meðal þeirra látnu en lifandi og
er með mikið jafnaðargeð.
21.30 Mad Men (6:13) Fimmta þáttaröðin þar sem fylgst er með daglegum störfum
og einkalífi auglýsingapésans Dons Drapers
og kollega hans í hinum litríka auglýsingageira á Madison Avenue í New York.
22.20 60 mínútur
23.05 The Daily Show: Global Edition (29:41)
23.30 The Pillars of the Earth (5:8)
00.25 Boardwalk Empire (12:12)
01.25 Fairly Legal (2:13)
02.10 Nikita (11:22)
02.55 Obsessed
04.40 Frasier (24:24)
05.05 Fréttir

09.15 Meistarad. Evrópu: Bayern -

Madrid
Chelsea

11.50 Íslandsmótið í höggleik
15.25 Þýski handboltinn: Fuchse Berlin - Kiel BEINT Dagur Sigurðsson er þjálfari Fuchse Berlin og Alfreð Gíslason er þjálfari Kiel en Aron Pálmarsson og Guðjón Valur
Sigurðsson leika með liðinu.

17.10 Spánn: Getafe - Barcelona
19.00 Pepsi deild kk: Stjarnan - FH BEINT.
21.15 Pepsi mörkin
22.25 Þýskaland: Fuchse Berlin - Kiel
23.50 Pepsi deild kk: Stjarnan - FH
01.40 Pepsi mörkin

06.45 Norwich - West Ham
08.30 Sunderland - Liverpool
10.20 Stoke - Man. City
12.10 Wolves - Leicester BEINT
14.15 Premier League Preview Show
14.45 Reading - Tottenham BEINT
17.00 Sunnudagsmessan
18.15 Man. Utd. - Wigan
20.05 Sunnudagsmessan
21.20 Reading - Tottenham
23.10 Sunnudagsmessan
00.25 QPR - Chelsea
02.15 Sunnudagsmessan

17:00 The Simpsons
17:25 Íslenski listinn
17:50 Sjáðu
18:15 2 Broke Girls (2:24) Ný og hressileg gamanþáttaröð sem fjallar um stöllurnar
Max og Caroline sem kynnast við störf á veitingastað. Við fyrstu sýn virðast þær eiga fátt
sameiginlegt. Við nánari kynni komast þær
Max og Caroline þó að því að þær eiga fleira
sameiginlegt en fólk gæti haldið og þær leiða
saman hesta sína til að láta sameiginlegan
draum rætast.

18:40 American Dad (4:19) Þriðja serían
um Stan og baráttu hans gegn hryðjuverkum.
19:00 Friends
19:25 Simpson-fjölskyldan
19:50 The Cleveland Show (4:21)
Skemmtilegir teiknimyndarþættir frá handritshöfundum American Dad og Family Guy en
þættirnir fjalla einmitt um líf Cleveland-fjölskyldunnar sem koma fyrir í þeim þáttum.

20:10 Suburgatory (5:22) Ný gamanþáttaröð um raunir unglingsstúlku sem er
ósátt við flutning úr borg í úthverfi, þar sem
mannlífið er talsvert ólíkt því sem hún á að
venjast.

20:30 Privileged (4:18) Bandarísk þáttaröð um unga konu með stóra drauma. Hún
fær vinnu hjá forríkri fjölskyldu sem einkakennari tvíburasystra sem eru ofdekraðar og
gjörspilltar.

21:15 2 Broke Girls (2:24)
21:40 American Dad (4:19)
22:00 The Cleveland Show (4:21)
22:20 Suburgatory (5:22)
22:40 Privileged (4:18)
23:25 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.05 Rachael Ray (e)
12.20 One Tree Hill (9:13) (e)
13.10 America‘s Next Top Model (3:13) (e)
14.00 The Bachelorette (4:12) (e)
15.30 30 Rock (4:22) (e)
15.55 James Bond: You Only Live

Twice Fimmta Bond myndin sem skartar
Sean Connery í hlutverki njósnarans.
17.55 Monroe (6:6) (e)
18.45 A Gifted Man (3:16) (e)
19.35 Unforgettable (21:22) (e)
20.25 Top Gear (6:6) (e)
21.15 Law & Order: Special Victims
Unit (5:24) Bandarískir sakamálaþættir um
kynferðisglæpadeild innan lögreglunnar í
New York borg.
22.00 The Borgias (5:10) Þættir um
valdamestu fjölskyldu ítölsku endurreisnarinnar, Borgia ættina.
22.50 Crash & Burn (8:13)
23.35 Óupplýst (2:7) (e)
00.05 Last Chance to Live (3:6) (e)
00.55 Leverage (1:16) (e)
01.40 CSI (1:22) (e)
02.25 The Borgias (5:10) (e)
03.15 Crash & Burn (8:13) (e)
04.00 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 06.30 Opna breska
meistaramótið 2012 (4:4) 13.45 Ryder Cup
2012 (2:3) 18.00 Ryder Cup 2012 (3:3)
00.10 ESPN America

Endursýnt efni frá liðinni viku.
07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent
barnaefni frá Stöð 2.

08.00 M.I. High
08.55 iCarly (20:25) (21:25)
09.40 Tricky TV (20:23)
10.00 Dóra könnuður
10.25 Áfram Diego, áfram!
10.50 Doddi litli og Eyrnastór
11.10 Mörgæsirnar frá Madagaskar
12.00 Disney Channel Útsending frá
barnarásinni Disney Channel.

18.00 Doctors (37:175)
18.40 The Block (5:9)
19.25 The X-Factor (1:26) (2:26)
21.35 Masterchef USA (17:20)
22.20 Who Do You Think You Are? (5:7)
23.05 The X-Factor (1:26) (2:26)
01.15 Masterchef USA (17:20)
02.00 Who Do You Think You Are? (5:7)
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 14.30 Golf fyrir
alla 3 15.00 Frumkvöðlar 15.30 Eldhús meistranna 16.00 Hrafnaþing 17.00 Græðlingur 17.30
Svartar tungur 18.00 Björn Bjarnason 18.30 Tölvur tækni og vísindi 19.00 Fiskikóngurinn 19.30
Veiðivaktin 20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakista 21.30 Perlur úr myndasafni 22.00 Hrafnaþing 23.00 Motoring 23.30 Eldað með Holta

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
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 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

hörkuleikir um helgina
LAUGARDAG
UGARDAG
11:30
:30 Norwich - West Ham
13:45
:45 Man. Utd. - Wigan
13:55
:55 Stoke - Man. City
13:55
:55 QPR - Chelsea
13:55
:55 Arsenal - Southampton
13:55
:55 Aston Villa - Swansea
16:15
:15 Sunderland - Liverpool

SUNNUDAG
12:10 Wolves - Leicester
14:45 Reading - Tottenham
17:00 Sunnudagsmessan
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Xgľıo
HEFST Á MÁNUDAGINN 17. SEPTEMBER KL. 12:00

ÓTRÚLEGT
VERÐ!
69.900KR.Beint flug til og frá Verona
með sköttum!
Brottfarir: 2. febrúar,
9. febrúar og 16. febrúar

á skíðaferðum eru:
Ákvörðunarstaðir Úrvals Útsýnar

LVA!
CANAZEI, MADONNA OG SE

CANAZEI

FLUG + GISTING Í VIKU

129.900 KR.-*
Villa Rosella
verð á mann m.v. 2 fullorðna á
í tvíbýli með morgunmat í viku.
Brottför: 2. febrúar 2013

BÓKAÐU NÚNA Á UU.IS

ÓDÝRUSTU SÆTIN BÓKAST

FYRST!

ATHUGIÐ! TILBOÐINU LÝKUR ÞRIÐJUDAGINN 18. SEPTEMBER KL. 12:00
Við hjá Úrvali Útsýn tökum þessa dagana á móti bókunum frá hundruða Íslendinga sem stefna
á skíðaferðir í vetur. Við höfum áratuga reynslu og bjóðum upp á vinsælustu skíðasvæðin í
Ítalíu, Canazei, Madonna Di Camiglio og Selva val Gardena. Hvort sem um er að ræða gamlar

* Flug, skattar, gisting og íslensk
fararstjórn. Miðast við að bókað
sé á netinu.

skíðakempur eða fólk sem er að fara í fyrsta sinn á skíði, finna allir brekkur við sitt hæfi í Ölpunum.
ÂUYDOÂWVÏQ_/iJP~OD5H\NMDYtN__XUYDOXWV\QLV
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VIÐ TÆKIÐ ÞORGILS JÓNSSON ER UPPTEKINN Á LAUGARDÖGUM

> Stöð 2 kl. 18.55
Heimsókn

Meistaraverkin í löngum röðum

Sjónvarpsmaðurinn Sindri Sindrason
er mættur með nýjan þátt sem
verður á dagskrá á laugardagskvöldum á Stöð 2. Í þættinum heimsækir Sindri sannkallaða fagurkera sem opna
heimili sín fyrir áhorfendum.
Í fyrsta þættnum kíkir hann í
heimsókn til Rutar Káradóttur
innanhússarkitekts.

Stundum koma fram útvarpsþættir sem hitta svo gersamlega í mark að maður ánetjast strax. Einn slíkur
þáttur, Albúmið, er nú í gangi á Rás 1, lögheimili
flestra vandaðra sérþátta í íslensku útvarpi.
Þeir Jón Ólafsson og trymbillinn Kristján Freyr
Halldórsson hafa frá því snemmsumars farið
yfir nokkrar af helstu plötum rokk- og
poppsögunnar á laugardögum. Meðal
meistarastykkjanna má nefna London
Calling með Clash, Green með R.E.M.,
Ziggy Stardust með David Bowie og
Surfer Rosa með Pixies.
Form þáttanna er svo sem ekki
byltingarkennt þar sem Kristján og
Jón segja stuttlega frá plötunni og
flytjendum og svo nánar um hvert lag.

Þættirnir eru uppfullir af fróðleik, hvort sem um er
að ræða tónlistarspeki eða áhugaverð smáatriði,
sem ættu að gleðja hvern tónlistaráhugamann.
Svo er þetta náttúrulega frábær tónlist sem
hlustendum er boðið upp á.
Hingað til hefur mér þótt standa upp úr
umfjöllunin um Velvet Underground and Nico og
sérstaklega Rumours með Fleetwood Mac.
Það besta við þessa þætti er að þeir geta
haldið áfram nær endalaust því að alltaf
er hægt að finna góðar plötur. Þeir sem
hafa farið varhluta af þessum þáttum
geta nálgast þá í Hlaðvarpi ruv.is.
Næsti þáttur er klukkan 16.25 í dag.
Closing Time með Tom Waits er á dagskrá. Veislan heldur áfram.

FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir 07.03 Útvarpsperlur: Leikfélag
andans 08.00 Morgunfréttir 08.05 Fyrr og
nú 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 Frá Hofi til
Hollywood 15.30 Með laugardagskaffinu 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Íslendingasögur 16.25
Albúmið 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Ekkert liggur á:
Þemakvöld Útvarpsins 18.50 Veðurfregnir 18.53
Dánarfregnir 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.40 Fiðlufjarkinn (For Better, for
Worse) (e)

11.33 Ungir evrópskir tónlistarmenn
2012 (Eurovision Young Musicians 2012) (e)
13.20 Flikk - flakk (3:4) (e)
14.00 Kryddleiðin – Vanilla og saffran
(3:3) (The Spice Trail) (e)
15.00 Nýjar kvennasögur (Bokprogrammet: De nye dameromaner) (e)
15.30 2012 (5:6) (Twenty Twelve) (e)
16.00 Landsleikur í fótbolta (Ísland Norður-Írland, konur) BEINT frá leik kvennalandsliða í forkeppni EM á Laugardalsvelli.
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (6:13) (The Adventures of Merlin III)
20.30 Útsvar (Hornafj. - Dalvíkurbyggð)
21.40 Strákapör (Superbad) Tveir skólastrákar lenda í hremmingum eftir að áætlun þeirra um að halda fylleríspartí fer út um
þúfur. Meðal leikenda eru Michael Cera,
Jonah Hill, Seth Rogen og Emma Stone. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
23.35 Síðustu dagar Sophie Scholl
(Sophie Scholl - Die letzten Tage) Þýsk bíómynd frá 2005 um síðustu daga Sophie
Scholl, eins frægasta félagans í Hvítu rósinni
sem var andspyrnuhreyfing gegn nasistum í
seinni heimsstyrjöld.
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.10 The Mask
08.00 Adam
10.00 Kit Kittredge: An American Girl
12.00 Ævintýraferðin
14.00 Adam
16.00 Kit Kittredge: An American Girl
18.00 Ævintýraferðin
20.00 The Mask
22.00 Skinwalkers
00.00 Valkyrie
02.00 Magnolia
05.05 Skinwalkers

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.15 Glee (22:22)
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 The X-Factor (1:26)
15.10 Drop Dead Diva (2:13)
15.55 The Big Bang Theory (20:24)
16.20 How I Met Your Mother (23:24)
16.45 ET Weekend
17.30 Íslenski listinn
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.56 Heimsókn Sindri Sindrason heimsækir sannkallaða fagurkera sem opna heimili sín fyrir áhorfendum.
19.13 Lottó
19.20 Veður
19.30 Beint frá býli (2:7) Tónleikaröð í
umsjá Bubba Morthens þar sem valinkunnir tónlistarmenn koma í heimsókn og taka
lagið. Björgvin Halldórsson, Jón Jónsson, Lay
Low og Jónas Sigurðsson eru meðal þeirra
sem stíga á stokk, hvert í sínum þættinum.
Hver þáttur er svo tekinn upp á heldur óhefðbundnum tónleikastöðum, en ólíkir sveitabæjir víðsvegar um landið eru heimsóttir í hverjum þætti og þar er tónleikum slegið upp.
20.10 My Sister‘s Keeper Cameron Diaz
fer með aðahlutverkið dramatískri mynd um
stúlku sem berst við hvítblæði.
22.00 The Air I Breathe Spennumynd
með Brendan Fraiser, Sarah Michelle Gellar
og Andy Garcia í aðalhlutverkum.
23.35 Sideways Margverðlaunuð gamanmynd með hádramatískum undirtóni.
Paul Giamatti og Thomas Haden Church
fara á kostum í hlutverki tveggja félaga sem
fara í vínsmökkunarferð á vínekrur í Kaliforníu fáeinum dögum áður en sá síðarnefndi, ólæknandi kvennabósinn, gengur í
það heilaga.
01.40 Rush Hour 3 Tvíeykið bardagaglaða heldur hér áfram að berjast gegn ótíndum glæpamönnum. Það erum sem fyrr þeir
Jackie Chan og Chris Tucker sem fara með
aðalhlutverkin.
03.10 Murder by Numbers Hörkuspennandi sálfræðitryllir þar sem ekki er allt sem
sýnist og sannleikurinn getur verið lyginni líkastur.
05.05 ET Weekend
05.45 Fréttir

SKJÁREINN
07.55 Undank. HM: England - Úkraína
09.40 KPMG mótið
10.40 Evrópud.: Liverpool - Hearts
12.25 Íslandsmótið í höggleik
16.10 Meistarad. Evrópu: fréttaþáttur
16.40 Shellmótið
17.25 La Liga Report Hitað upp fyrir leikina framundan í spænsku úrvalsdeildinni.

17.55 Spánn: Getafe - Barcelona
BEINT

19.55 Spánn: Sevilla - Real Madrid
BEINT

22.00 Gunnar Nelson í BAMMA 4
23.35 Spánn: Getafe - Barcelona
01.20 Spánn: Sevilla - Real Madrid

08.40 Liverpool - Arsenal
10.30 Premier League World 2012/13
11.00 Premier League Preview Show
2012/13

11.30 Norwich - West Ham BEINT
13.45 Man. Utd. - Wigan BEINT
16.15 Sunderland - Liverpool BEINT
18.30 Stoke - Man. City
20.20 QPR - Chelsea
22.10 Arsenal - Southampton
00.00 Aston Villa - Swansea

17.05 Simpson-fjölskyldan
17.25 Íslenski listinn
17.50 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.
18.15 Step It up and Dance (4:10)
Skemmtileg þáttaröð þar sem efnilegir dansarar keppa. Dansararnir læra hvað þarf að
leggja á sig til að slá í gegn og komast upp
á stjörnuhimininn. Leikkonan og dansarinn
Elizabeth Berkley er kynnir þáttanna.
19.00 Friends
19.25 Simpson-fjölskyldan
19.50 Fly Girls (4:8) Hressandi raunveruleikaþáttaröð um líf og störf nokkurra flugfreyja hjá Virgin Flugfélaginu.
20.10 Hart of Dixie (4:22) Dramatísk þáttaröð með léttu ívafi um unga stórborgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ástina í
smábæ í Alabama.
20.50 Material Girl (5:6) Dramatískir
gamanþættir um ungan fatahönnuð sem
dreymir um frægð og frama en það eru
margvísleg ljóN í veginum í átt til velgengni.
21.40 Step It up and Dance (4:10)
22.25 Fly Girls (4:8)
22.45 Hart of Dixie (4:22)
23.25 Material Girl (5:6)
00.15 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.40 Rachael Ray (e)
11.55 GCB (2:10) (e)
12.00 Rookie Blue (9:13) (e)
12.50 Rules of Engagement (9:15) (e)
13.15 Last Chance to Live (3:6) (e)
14.05 Big Fat Gypsy Wedding (1:5) (e)
14.55 The Voice (1:15) (e)
17.55 The Biggest Loser (19:20) (e)
19.20 America‘s Funniest Home Videos (e)
19.45 The Bachelorette (4:12) Nú er
komið að ferð til Taílands. Aðeins einn vonbiðill er sendur heim í kvöld.
21.15 A Gifted Man (3:16) Athyglisverður þáttur um líf skurðlæknis sem umbreytist
þegar konan hans fyrverandi deyr.
22.00 Ringer (3:22) Bandarísk þáttaröð
um unga konu sem flýr örlögin og þykist vera
tvíburasystir sín til þess að sleppa úr klóm
hættulegra glæpamanna.
22.45 Our Idiot Brother Grínmynd frá
árinu 2011. Paul Rudd leikur Ned sem er
sveimhugi og einstaklega óheppinn.
00.15 Mr. Nobody Kvikmynd frá árinu
2009 með Jared Leto, Sarah Polley, Diane
Kruger og Rhys Ifans í aðalhlutverkum. Nemo
Nobody lifir ósköp venjulegu lífi þar til hann
vaknar sem gamall maður árið 2092.
02.35 Ringer (3:22) (e)
03.25 Jimmy Kimmel (e)
04.55 Pepsi MAX tónlist

Í BEINNI Á HLIÐARRÁSUM
13:55 Stoke - Man. City
SPORT 3
13:55 QPR - Chelsea
SPORT 4
13:55 Arsenal - Southampt. SPORT 5
13:55 Aston Villa - Swansea SPORT 6

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent
barnaefni frá Stöð 2.
08.00 M.I. High
08.55 iCarly (18:25) (19:25)
09.40 Tricky TV (18:23)
10.00 Dóra könnuður
10.25 Áfram Diego, áfram!
10.45 Doddi litli og Eyrnastór
11.15 Mörgæsirnar frá Madagaskar
12.00 Disney Channel Útsending frá
barnarásinni Disney Channel.

18.00 Glee (22:22)
18.40 Drop Dead Diva (2:13)
19.25 Fairly Legal (2:13)
20.10 The Closer (19:21)
20.55 Rizzoli & Isles (13:15)
21.35 Bones (10:13)
22.20 True Blood (8:12)
23.15 The Pillars of the Earth (5:8)
00.15 Glee (22:22)
00.55 Drop Dead Diva (2:13)
01.40 Fairly Legal (2:13)
02.20 The Closer (19:21)
03.05 Rizzoli & Isles (13:15)
03.45 Bones (10:13)
04.30 True Blood (8:12)
05.25 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

06.00 ESPN America 06.15 Opna breska
meistaramótið 2012 (3:4) 14.50 Ryder Cup
2012 (1:3) 01.35 ESPN America

Endursýnt efni frá liðinni viku.

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 vísindi 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Veiðivaktin 00.00 Hrafnaþing

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

ÍSLENSKA/SIA.IS VIT 60868 08/12

Dublin
Kynntu þér ferðamöguleikana og
skráðu þig í netklúbbinn á VITA.is

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

25. - 29. okt. 4 nætur

Verð frá 79.850

kr.*

og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 í tvíbýli.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting með morgunverði
og íslensk fararstjórn.

* Verð án Vildarpunkta 89.850 kr.

VITA er lífið
VITA | Suðurlandsbraut 2 | Sími 570 4444 | VITA.is

L/100 KM

3,7

*M.V. LANGKEYRSLU

SJÁLFSKIPTUR

FJÖLSKYLDUBÍLL SEM FER HRINGINN Á EINUM TANKI!

A

MENGUNARFLOKKUR

CO2 ÚTBLÁSTUR 110 G/KM

*Miðað við blandaðan akstur

SPARNEYTINN
Nýr Renault Megane með nýju 1500 rúmsentimetra
dísilvélinni og 6 gíra sjálfskiptingunni er með
sparneytnustu bílum sem völ er á. Hann getur
ferðast 1428 km á einum tanki.

RENAULT MEGANE

D

DÍSIL

VERÐ 3.490 ÞÚS. KR. SJÁLFSKIPTUR
Græn fjármögnun ERGO (ekkert lántökugjald)
50% útborgun 1.745 þús. kr.
Greiðsla á mánuði í 84 mán. 29.160 kr.*
Tökum þann gamla upp í nýjan!

P
FRÍTT Í
STÆÐI!

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

KAFFI OG REYNSLUAKSTUR
Verið velkomin í kaffi og reynsluakstur. Þú þiggur kaffi og lætur sölumenn okkar aðstoða þig við
að reikna út hvernig þú getur eignast nýjan sparneytinn Renault. Eftir að hafa reynsluekið Renault
kemst þú að því hve lipur og vandaður bíllinn er. Komdu í heimsókn til okkar að Sævarhöfða 2 og
prófaðu bílinn sem hentar þér – Sjáumst!

www.facebook.com/renault.is

www.renault.is

BL Sævarhöfða 2, 525 8000
Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 / Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – Bílasala Akureyrar / 461 2533

Aukabúnaður á mynd: Dynamic pakki og 17” álfelgur.

*Meðalgreiðsla. Ergó Grænt bílalán í 84 mánuði, 50% útborgun, Gullkjör, óverðtryggt. Hlutfallstala kostnaðar 10,51%. www.ergo.is

er með því lægsta sem þekkist
í bílum í þessum stærðarflokki.

1428 km*

PERSÓNAN
Þórunn Hjartardóttir
Aldur: 47 ára.
Starf: Myndlistarmaður, hljóðbókalesari, sjónlýsandi,
þýðandi, prófarkalesari og starfar
við hljóðtímarit
Blindrafélagsins.
Foreldrar: Steinunn Bjarman og Hjörtur Pálsson.
Fjölskylda: Dæturnar Steinunn (25
ára) og Katrín (21 árs) Harðardætur.
Búseta: 101 Reykjavík.
Stjörnumerki: Fiskur eða snákur í
kínverska stjörnumerkinu.
Þórunn les íslenska þýðingu hinnar
umtöluðu skáldsögu Fifty Shades of Grey
fyrir Blindrabókasafnið.
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Kúreki norðursins fær viðurkenningar
„Þetta kemur mér verulega mikið á óvart því
mér hefði aldrei nokkurn tíma dottið þetta
í hug,“ segir tónlistarmaðurinn Hallbjörn
Hjartarson, kúreki norðursins og konungurinn í Kántrýbæ. Sendiráð Bandaríkjanna á
Íslandi og bandarísku samtökin Country Music
Association hafa ákveðið að veita Hallbirni
viðurkenningu fyrir að koma kántrýtónlist
á framfæri á Íslandi og fyrir framlag hans
til kántrýtónlistar. Afhendingin fer fram í
Kántrýbæ á Skagaströnd næstkomandi þriðjudag.
Sendiherra Bandaríkjanna, Luis E. Arreaga,
veitir Hallbirni viðurkenningu frá Country
Music Association og einnig viðurkenningu
frá sendiráðinu, en í báðum tilfellum er um að
ræða staðfestingu á miklu og góðu framlagi

tónlistarmannsins til kántrýtónlistar á Íslandi.
„Með eldmóði sínum og sköpunargáfu hefur
Hallbjörn sameinað bandarískan tónlistarstíl
íslenskri menningu og skapað einstaka tegund
af íslenskri kántrýtónlist,“ segir í viðurkenningu sendiráðsins.
„Ég er ákaflega stoltur og þakklátur fyrir
þennan skilning sem mér er sýndur á mikilvægi þess að kynna kántrýtónlistina á Íslandi,“
segir Hallbjörn, sem á ferlinum gaf út fjöldann
allan af kántrýplötum. Hann kveðst hættur
tónlistarsköpun en starfrækir enn útvarpsstöðina Útvarp Kántrýbæ sem fagnar tuttugu ára
afmæli sínu þann 14. nóvember næstkomandi.
„Ég hef ekki hugsað mér að halda sérstaklega
upp á afmælið en ég hlakka til að veita þessum
viðurkenningum móttöku,“ segir Hallbjörn. -kg

KÓNGURINN Hallbjörn segist stoltur af viðurkenning-

unum.

FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

HILDUR SIF KRISTBORGARDÓTTIR: VANTAÐI NÝTT BLAÐ Í FLÓRUNA

GEFUR ÚT TÍMARIT FYRIR
KRÖFUHARÐAR KONUR
„Ég hafði tekið eftir því að það
vantaði blað á markaðinn sem
reyndi á fleira en tískuvitund
kvenna,“ segir Hildur Sif Kristborgardóttir, ritstýra og einn stofnenda tímaritsins Volg sem kemur
út um mánaðarmótin.
Volg er tímarit fyrir konur um
konur að sögn Hildar og verður
dreift frítt á höfuðborgarsvæðinu
í búðir, háskóla, framhaldsskóla og
fleiri vel valda staði. Ásamt Hildi
Sif standa þær Ásta Kristjánsdóttir og Sara María Júlíusdóttir að
útgáfu blaðsins. Ásta er ljósmyndari blaðsins og Sara María stílisti
en að sögn Hildar verður mikil
áhersla lögð á myndir og myndgæði í blaðinu.
„Ég setti mig í samband við
þær Ástu og Söru Maríu en allar
vorum við sammála um að það
vantaði nýtt blað í flóruna. Blað
sem við myndum hafa áhuga á að
lesa. Volg inniheldur vissulega
tísku eins og mörg önnur blöð en
gerir meiri kröfur til lesenda sinna
þar sem við gerum meiri kröfur,“
segir Hildur Sif en í blaðinu verða
auk tískuþátta viðtöl, ráðleggingar og greinar út ýmsum áttum.
„Við teljum okkur vita að stór hluti
kvenna vill lesa um eitthvað annað
en tíu ráð til að líta betur út eða
í hvaða kjól einhver leikkona var.
Við ætlum okkur að einbeita okkur
að því að vera jákvæðar og endurspegla það sem er spennandi og
skemmtilegt úr lífi og leik kvenna.“
Fyrirmyndir blaðsins eru erlend
tímarit þar sem konur eru í aðalhlutverki en umfjöllunarefni Volg
verða tíska, mannlíf, stjórnmál
og heimsmál. „Það er til svo ótrúlega margar flottar konur á Íslandi
sem eru að gera rosalega góða hluti
og vert er að vekja athygli á. Við
gleymum ekkert körlunum samt en
þeir eru bara í skugganum.“
Fyrsta tölublaðið er væntan-

SPENNTUR RITSTJÓRI Hildur Sif Kristborgardóttir er ritstjóri blaðsins Volg sem

kemur í fyrsta sinn út um mánaðamótin. Auk hennar standa þær Ásta Kristjánsdóttir og Sara María Júlíusdóttir að blaðinu sem er fyrir konur og um konur.
MYND/ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR

GEFIÐ ÚT AF GOGGI
 Goggur útgáfufélag stendur að Volg.
 Eigandi Goggs er Sigurjón M. Egilsson.
 Meðal annarra blaða hjá útgáfunni eru Útvegsblaðið, Iðnaðarblaðið,
Ferðablaðið, Brimfaxi og Tímarit VM.
 Goggur er fjögurra ára gamalt fyrirtæki.

legt um mánaðamótin en stöllurnar hafa lagt mikla vinnu og tíma í
að útkoman verði sem best. Blaðið
verður einnig aðgengilegt á netinu
undir slóðinni Volg.is og á Facebook.

„Við hlökkum til að sjá heildarútkomuna. Það er af mörgu að
taka en við viljum gefa sem minnst
upp um innihaldið til að auka eftirvæntingu lesenda.“
alfrun@frettabladid.is

Matarilmur á fyrsta tökudegi
Farðu skynsamlega
með þitt Fé!
Fékort er nýtt fyrirframgreitt greiðslukort, sem
sameinar bestu kosti þess að nota reiðufé og kreditkort. Nýja MasterCard Fékort auðveldar þér að taka
fjármálin fastari tökum og færir þér um leið ærleg
afsláttarkjör hjá fjölda áhugaverðra fyrirtækja.
Það er óþarﬁ að vera kindarlegur. Sæktu um
Fékort á www.kreditkort.is.

„Tökur er hafnar og hér er líf og
fjör,“ segir Þór Freysson hjá Saga
Film en tökur á íslenskri útgáfu
þáttarins Masterchef byrjuðu í gær
í húsakynnum Saga Film.
Dómarar þáttanna, Friðrika Hjördís Geirsdóttir, Eyþór Rúnarsson og
Ólafur Örn Ólafsson, voru önnum
kafnir við að smakka rétti frá vongóðum þátttakendum. Tæplega 500
áhugasamir sóttu um að vera með
en 50 manns voru boðaðir í áheyrendaprufurnar. Þeim var skipt í tvo
hópa, 25 spreyttu sig fyrir framan
eldavélina í gær og seinni hópurinn
gerir slíkt hið sama í dag.
„Þau hafa 45 mínútur til að undirbúa rétti í sérstöku eldhúsi hérna
í stúdíóinu og svo hafa þau 5 mínútur fyrir framan dómnefndina til
að leggja lokahönd á réttinn,“ segir
Þór sem hafði í nógu að snúast í
gær. Þættirnir verða sýndir á Stöð
2 í byrjun desember en sá sem ber
sigur úr býtum í þáttunum hlýtur
eina milljón króna í verðlaun. -áp

LÍF OG FJÖR Matarilm lagði um húsakynni Saga Film í gær er keppendur lögðu sig
fram við að heilla dómnefnd Masterchef, þau Friðriku Hjördísi, Eyþór og Ólaf Örn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Safnaðu þekkingu
Fjölbreytt námskeið á haustmisseri

UPPELDI OG KENNSLA

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSSVIÐ
Persónuleikaraskanir

Grunnþættir menntunar í grunnskólastarfi

hefst 21. september

hefst 17. september

Samtalsaðferðir í hugrænni atferlismeðferð

Spuni í tónlistarkennslu

skráningarfrestur til 8. októbber

hefst 22. september

Obsessive compulsive disorder

Kvíði barna og unglinga

hefst 12. október

skráningarfrestur til 21. september

Bylting í meðferð á gigtarsjúkdómum

Leikur að bókum

skráningarfrestur til 11. október

skráningarfrestur til 4. október

Vanræksla og ofbeldi gegn börnum – samstarf við barnaverndanefndir

Þunglyndi ungmenna – einkenni og viðbrögð

skráningarfrestur til 12. október

skráningarfrestur til 26. október

Samtalsaðferðir í hugrænni atferlismeðferð: Framhaldsnámskeið

Leiðir til að fyrirbyggja erfiða hegðun
og efla félagsfærni ungra barna

skráningarfrestur til 29. október

skráningarfrestur til 29. október

Vakandi athygli (gjörhygli) og innsæ íhugun

Upplýsingatækni með ungum börnum

skráningarfrestur til 30. október

skráningarfrestur til 5. nóvember

Anxiety and advanced case work

Íslenski þroskalistinn

hefst 2. nóvember

skráningarfrestur til 15. nóvember

Félagsleg markaðsfærsla (Social Marketing) & skaðaminnkun (Harm Reduction)
skráningarfrestur til 1. nóvember

Smábarnalistinn: Staðlaður þroskalisti handa ungbörnum
skráningarfrestur til 16. nóvember

Sálgæsla og áfallahjálp – samfylgd í kjölfar áfalla
skráningarfrestur til 2. nóvember

Námskeið í fjarfundi:

Heilsuefling og forvarnir á vinnustöðum

Kvíði barna og unglinga – fagnámskeið

skráningarfrestur til 9. nóvember

skráningarfrestur til 25. september

Að takast á við ógnandi hegðun skjólstæðinga eða viðskiptavina

Leiðir til að fyrirbyggja erfiða hegðun
og efla félagsfærni ungra barna

skráningarfrestur til 12. nóvember

skráningarfrestur til 8. nóvember

Gjörhygli - Mindfulness
hefst 23. nóvember

Depression, advanced case work
hefst 7. desember

Ef fyrirtæki eða stofnun skráir fimm eða fleiri á sama námskeið er veittur 20% afsláttur

sími 525 4444

Nánari upplýsingar og skráning:

endurmenntun.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
Efst á lista Bjartrar
framtíðar fyrir norðan

QêWW

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

QêWW

Á næstu mánuðum fer að skýrast
hverjir það verða sem munu gefa
kost á sér á framboðslista stjórnmálaflokkanna fyrir næstu alþingiskosningar. Nú þegar hafa nokkur
nöfn verið tengd oddvitastöðum
á framboðslistum í kjördæmum
landsins. Nýju framboðin eru ekki
frábrugðin fjórflokknum í þessum
efnum. Akureyri vikublað birtir frétt
á vef sínum um að Brynhildur Pétursdóttir, ritstjóri Neytendablaðsins
og starfsmaður Neytendasamtakanna nyrðra, muni líklegast leiða
lista Bjartrar framtíðar í Norðausturkjördæmi. Brynhildur
vildi ekki staðfesta það
og benti á að enginn
flokkur hefði lagt
fram framboðslista.
Atli Fannar Bjarkason,
framkvæmdastjóri
Bjartrar framtíðar,
vildi ekki staðfesta neitt í
samtali við
Fréttablaðið.



QêWW

Matarboð á Kex
Kex Hostel hefur heldur betur
stimplað sig inn í skemmtanalíf
landans en fyrir helgi var útvöldum
fastagestum boðið að smakka
nýjan matseðil staðarins. Troðfullt
var í Gym og tonic-sal hostelsins og
hver einasti réttur á matseðli var á
boðstólum. Ekki var annað að sjá en
að nýr matseðill legðist vel í gestina
sem röðuðu í sig af hlaðborðinu.
Þar mátti sjá mörg kunnugleg andlit
á borð við Ragnhildi Gísladóttur,
Birki Kristinsson, Ríkharð
Daðason og Þóreyju Vilhjálmsdóttur. Leikarinn
Þorvaldur Davíð
Kristjánsson lét
sig ekki vanta í
boðið sem og
borgarfulltrúinn
Gísli
Marteinn
Baldursson.

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

QêWW

QêWW

- bþh,

Mest lesið
1 Tímarit hefur birt nektarmyndir
af Kate Middleton

QêWW

2 Grunaður fíkniefnaframleiðandi
með leikskólabarn á heimilinu
3 Blóðið spýttist á lögreglumenn
eftir líkamsárás í miðbænum
4 Kate og William íhuga málsókn
vegna nektarmyndanna
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