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Ágætu viðskiptavinir
Bjóðum Öryrkjum og
ellilífeyrisþegum
20% afslátt
af öllum akstri.
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SPRAUTUFÍKLAR
Sprautufíklahópurinn á Íslandi hefur elst mikið undanfarin ár. Talið er að hér séu á bilinu 500 til 700 virkir
fíklar, þar af um 300 sem sprauta sig daglega með
fíkniefnum í æð. Meginþorri hópsins er á aldrinum 35
til 45 ára og segja forsvarsmenn heilbrigðiskerfisins það
alvarlegt mál þar sem hærri aldri fylgi fleiri sýkingar,
alvarlegri sjúkdómar og félagsleg vandamál. 22 og 24
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SÖLUFULLTRÚAR
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512
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512 5441
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starfsmanni
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Securitas hf. er
RJ landsins á öryggismarkaði, með um 450
YÄQUDXÇ Hjástærsta
starfsmenn.XPOLW
Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk
sem leggur áherslu á
að veita frábæra
 þjónustu. Securitas rekur útibú og
starfsstöðvar víða um land
9RUXPenDÇWDND
höfuðstöðvarnar eru í Skeifunni 8 í Reykjavík.
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Hvaleyrarskóli
Hvaleyrarskóli auglýsir eftir þroskaþjálfa
(75%) við ﬁmm
ára deild sem starfrækt er í skólanum
skólaárið 2012-2013.
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GUM-vörur
nar með góðum
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Leitað er eftir starfsmanni á slökkvitækjadeild
Securitas til að sinna fjölbreyttum verkefnum
tengdum handslökkvibúnaði og sjálfvirkum
slökkvikerfum.
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FIMM Í FRÉTTUM FÍKNIEFNAPRÓF OG MORÐTILRÆÐI

KOLGRAFAFJÖRÐUR
SETTUR Í GJÖRGÆSLU 4

Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, Binni í Vinnslustöðinni,
hefur litla þolinmæði fyrir
ólifnaði. Hann lét starfsfólk sitt
taka fíkniefnapróf og rak svo
ellefu sjómenn.

LOFAR AÐ FRAMSÓKN
MUNI EKKI BREGÐAST 6

„Ég er að verða sjötugur
svo það er alveg kominn
tími til að aðrir taki við
keﬂinu.“ 6

Skúli Eggert Sigurz, framkvæmdastjóri Lagastoðar, hefur
ekki látið bugast þótt hann hafi
orðið fyrir hrottalegu morðtilræði í fyrra. Hann sagði Kastljósi sögu sína í vikunni.

Aníta Hinriksdóttir er bara
sextán ára en slær samt hvert
hlaupametið á fætur öðru. Nú
síðast sló hún eigið Íslandsmet í
800 metra hlaupi.

Sigurður H. Richter
vísindamaður.

Sagnfræðingurinn Gunnar F.
Guðmundsson er handhafi
íslensku bókmenntaverðlaunanna 2013 fyrir rit sitt
um Jón Sveinsson, eða
Nonna.

HANNA BIRNA
TEKUR AF SKARIÐ 8

➜ Ragnheiður Bragadóttir, prófessor í refsirétti, kvaddi sér hljóðs í vikunni og sagði
Hæstarétt hafa gert alvarleg mistök með dómi sínum í kynferðisbrotamáli. Ragnheiður
samdi einmitt þann kafla hegningarlaga.

SKOÐUN 12➜16
NÝR FORMAÐUR HELDUR
Á TÍMASPRENGJU 12
Þorsteinn Pálsson um Samfylkinguna.

LÝÐRÆÐIÐ Í ÖNDVEGI 16
Jóhanna Sigurðardóttir um
jafnaðarstjórn.

HELGIN 18➜54

Pallbíllinn er of stór
fyrir bílastæði í 101
Íbúi í Þingholtunum fær ekki íbúakort frá Bílastæðasjóði þar sem pallbíll hans er
of stór fyrir bílastæðin samkvæmt reglugerð um bílastæði og hámarkslengd bíla.
Verið að passa upp á lífsgæði íbúa, segir framkvæmdastjóri Bílastæðasjóðs.

HINN DÆMIGERÐI ÍSLENDINGUR 30
Hvað eiga ﬂestir Íslendingar sameiginlegt?

GLÍMAN ER LÍFSSTÍLL 32
John Kavanagh, aðalþjálfari íþróttafélagsins
Mjölnis, segir blandaða bardagalist eiga
framtíðina fyrir sér á Íslandi.

NEYTENDAMÁL „Kaupi íbúar í póst-

KVOSIN KVARTÖLD
SÍÐAR 36
Guðmundur Ingólfsson sýnir myndir úr
Kvosinni sem teknar voru á árunum 1986
og 2011.

HÆ ÁRNI 38
Árni Pétur Guðjónsson leikari er
á ﬂugi og segist vera á seinna
blómgunartímabilinu.

ELDAÐ TIL SÍÐASTA
OLÍUDROPA 50
Jenný Rúnarsdóttir og
Gunnar Helgi Guðjónsson
standa tvö eftir í MasterChef.

KRAKKASÍÐA 52
KROSSGÁTA 54

MENNING 64➜82
INNLIT Í GLIT 64
Munir úr leirbrennslunni
Gliti eru í öndvegi á sýningu í
Hönnunarsafni Íslands.

GOTT AÐ DÝFA Í 70
Uppskriftir að þremur ídýfum.

HVERJUM KLUKKAN
GLYMUR 82
Ólafur Darri Ólafsson verður
rödd klukkunnar og Símans.

SPORT 76➜77
EKKI MEIRA MEÐ 76
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir,
landsliðskona í handbolta, er
ólétt og spilar ekki meira með
Val í vetur.

númeri 101 pallbíl þurfa þeir að gjalda
fyrir það dýru stöðumælaverði, sem
er mun dýrara en kaup á íbúakorti,“
segir Egill Þórðarson, íbúi í Þingholtunum. Hann fær ekki íbúakort frá
Bílastæðasjóði þar sem pallbíll hans
er of stór fyrir stæðin samkvæmt
reglugerð sjóðsins.
Egill segist hafa ætlað að endurnýja íbúakort sitt þegar hann keypti
pallbílinn, sem er af gerðinni Ford
Explorer Sport Track. Þá hafi hins
vegar komið í ljós að nýi bíllinn væri
sex sentímetrum of langur, miðað
við hámarkslengdina sem leyfileg er
samkvæmt reglum Bílastæðasjóðs.
Lengd bíls má mest vera 5,2 metrar og
breiddin 1,9 metrar.
„Það er ekki verið að banna mér að
leggja í stæðin við heimili mitt en ég
þarf hins vegar að borga í stöðumæli í
stað þess að greiða árgjald fyrir íbúakort sem er mun ódýrara.“
Í bréfi sem Egill hefur sent borgarstjóra segir meðal annars að það
komi honum undarlega fyrir sjónir
að borgarstjóri skuli skipta sér af því
hvers konar ökutæki íbúar eins hverfis megi aka.
Reglurnar ná aðeins yfir hverfi 101
í Reykjavík og segir Egill að sér þyki
það gróf mismunun. „Íbúar í hverfi
101 eru einu íbúar Reykjavíkurborgar sem mega ekki ráða bílakaupum
sínum sjálfir.“
Útivist og ferðalög eru meðal áhugamála Egils og til þess að geta sinnt
þeim segist hann þurfa að eiga vel
útbúinn bíl, með góðu geymsluplássi.
„Ég bæði bý og starfa í miðbænum en
þykir gott að komast út fyrir borgarmörkin af og til,“ segir Egill.
Kolbrún Jónatansdóttir, framkvæmdastjóri Bílastæðasjóðs, kannast

DÝRIR SENTÍMETRAR Egill Þórðarson, íbúi í Þingholtunum, fær ekki íbúakort
frá Bílastæðasjóði. Ástæðan er sú að bíllinn er sex sentímetrum yfir hámarkslengd sem kveðið er á um í reglum sjóðsins.
MYND/STEINN ÞORKELL

við kvartanir vegna þessara reglna
um hámarkslengd og -breidd en að
það sé þó ekki mikið um að slíkar
kvartanir berist inn á borð til þeirra.
Þrengslin í miðbænum séu vissulega
meiri og stæðin minni en allir óbreyttir, venjulegir bílar rúmist vel innan
þeirra. „Sumar tegundir bandarískra
pallbíla eru einfaldlega það stórar að
bílarnir rúmast ekki innan stæðanna,“
segir Kolbrún.
Þessum stóru bílum megi hins vegar
leggja í stöðumælastæði þar sem
ekki er búið að setja reglur um þau og
hámarkslengd og -breidd bíla í lög.
„Með reglunum er verið að
passa upp á lífsgæði íbúa sem búa
þarna,“ segir Kolbrún, en einnig
hafi reglurnar verið hugsaðar út frá
umhverfissjónarmiðum. Það sé æskilegt að fólk sé á minni bílum því það
þýði minni mengun.
- gój

5,2 m
er hámarkslengd
bíla íbúa í hverﬁ
101 vilji þeir nota
íbúakort sín til að
greiða fyrir stæði,
annars þurfa þeir
að borga í mæli.

Leiða leitað til að auðvelda fótgangandi að komast yfir á umferðarljósum:

Rjómabolla

einfaldlega betri kostur

laugardag, sunnudag og mánudag

verð

250,-/stk.

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

Ná ekki yfir á græna kallinum
UMFERÐARMÁL Borgaryfirvöld endurskoða nú svokall-

aðan græntíma fyrir fótgangandi á umferðarljósum.
Í samantekt Vinnustofunnar Þverár kemur fram
að á 34 af 118 ljósagatnamótum komast fótgangandi
ekki alla leið yfir götuna á meðan græni kallinn
logar. Einfalt sé að gera úrbætur á sumum stöðum
en annars staðar þyrfti að gera kostnaðarsamar
breytingar á gatnamótunum.
Samantekt Þverár var lögð fram í umhverfis- og
skipulagsráði sem íhugar nú næstu skref. Fram
kemur að hérlendis er fylgt þýskum staðli um
umferðarljós. Þar sé mælt fyrir um gönguhraða fótgangandi og lágmarkslengd á græntíma fyrir þá.
„Hægt er að lengja græntíma fyrir fótgangendur
með því að stytta græntíma fyrir bíla,“ bendir Þverá
á. Einnig megi breikka miðeyjar á götum og vera
með sérljós fyrir gangandi út í eyjuna.
„Ókosturinn við þessa aðferð er að venjulega lengir
þetta tímann sem tekur að þvera götuna því fótgangendur þurfa þá að þvera götuna í tveimur áföngum,“
útskýrir Þverá. „Einnig er hætta á því að þeir sem
eru lokaðir út á eyju verði óþolinmóðir og gangi yfir
á rauðu ljósi með tilheyrandi slysahættu.“
- gar

RAUTT LJÓS Græni kallinn logar sums staðar ekki nógu lengi

til að fótgangandi nái yfir götuna áður en rauða ljósið byrjar
að loga.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

40%

3JA SÆTA
FULLT VERÐ: 99.950

49.950

SPARI-D

0
0
0
.
5
4

2JA SÆTA
FULLT VERÐ: 89.950

44.950

Í
FÁANLEGUR

SPARI-D

ASHLEY 3+2 SÓFASETT
Sófasett á frábæru tilboði!
Stærð á 2ja sæta sófa: B204 x H96 x D90 sm.
Stærð á 3ja sæta sófa: B162 x H96 x D90 sm.

0
0
0
.
50

SÍÐUSTU DAGAR

3 LITUM

PARIS BORÐSTOFUSTÓLL
FULLT VERÐ: 9.995

5.995

ÚTSÖLUNNAR
50%

50%

HANSKAR
FULLT VERÐ:
1.495

SKÍÐAGLERAUGU
FULLT VERÐ:
1.995

747

995

50%

SKÍÐAHJÁLMUR
FULLT VERÐ:
3.995

53%

VETTLINGAR
FULLT VERÐ:
1.495

1.995
695
995 %
66%
0
5
%
46
199
695
60%
995
HÚFA
FULLT VERÐ:
1.295

1 STK. GLERVASI
FULLT VERÐ: 299

99

SÁPUSKAMMTARI
FULLT VERÐ: 499

SKÓR
FULLT VERÐ: 2.995

5 STK. SKÁLAR SAMAN Í PAKKA
FULLT VERÐ: 1.495

499

FULLT VERÐ: 1.995

66%
66%

SKRAUTRÚLLUR
Flottar skrautrúllur á veisluborðið!

GOLD
EIN ST ÖK
GÆ ÐI

50%
FULLT VERÐ: 5.995

2.995

SKRAUTFLASKA
FULLT VERÐ: 159

99

37%

MUNANDI
NOKKRIR MIS LEGIR
LITIR FÁAN

SKY COVERS
VERS SÆNGU
SÆNGURVERASETT
URVERASETT
Efni: 100% bómull. Stærð: 140 x 200 sm. og 50 x 70 sm.

60%

DIZA BORÐDÚKUR
FULLT VERÐ: 1.995

www.rumfatalagerinn.is
TILBOÐIN GILDA 09.02 til 10.02

299

75%

3JA HLUTA VEGGKLUKKA
FULLT VERÐ: 999

399

HERÐATRÉ
VERÐ FRÁ:

500

4
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91%

hjúkrunarfræðinga
hafnaði tilboði Landspítalans um launahækkun á fjölmennum
fundi á Grand Hóteli.

JAFNMIKIÐ
kostaði að reka stóru
bankana þrjá í fyrra og

2 LANDSPÍTALA.

5 þátttakendur
11 sjómenn
Vinnslustöðvarinnar
í Vestmannaeyjum voru
reknir eftir fíkniefnapróf.

í Eurovision fyrir
Íslands hönd eiga rætur
að rekja til Dalvíkur
eða hafa búið þar.

EGILL EINARSSON krefur þrjú ungmenni
um samtals 3 milljónir í bætur fyrir meiðyrði.

FJÖLMIÐLAR Vísir.is hlaut
íslensku vefverðlaunin sem besti
afþreyingar- og fréttavefur landsins. Besti íslenski vefurinn þótti
hins vegar vera bluelagoon.com
Þá var lemurinn.is valinn besti
bloggvefurinn, skattrann.is
aðgengilegasti vefurinn,
reykjavikruns.is frumlegasti vefurinn og hugsmiðjan.is athyglisverðasti vefurinn, svo nokkur
helstu verðlaunin séu nefnd. Það
eru Samtök vefiðnaðarins, SVEF,
sem standa að verðlaununum.
„Vefurinn er léttur og skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það efni sem leitað
er að,“ segir um Vísi í rökstuðningi
dómnefndar, sem skipuð var fagfólki í vefmálum.
- gb

Málalok hjá Kaupþingi:

52.000

Ríkjandi
vindáttir

TONN af síld hafa

drepist í Kolgrafaﬁrði
síðan í desember.

Útbreiðsla nýdauðrar
síldar þann 4. febrúar.
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Kolgrafafjörður

Grundarfjörður

S N Æ F E L L S N E S

dæmdur til að greiða 62 milljónir í sekt vegna skattsvika.

Valinn besti
fréttavefurinn

NNV

FULLTRÚAR FBI voru hér
á landi í 5 daga og ræddu við
íslenskan pilt án eftirlits íslenskra
yﬁrvalda.

JÓN ÁSGEIR JÓHANNESSON hefur verið

Vísir.is hlaut vefverðlaun:

F TM

Faxaflói

Kolgrafafjörður í gjörgæslu
Víðtækri eftirlitsáætlun vegna síldardauðans í Kolgrafafirði verður hrint í framkvæmd á næstu dögum. Ríkið
leggur sex milljónir króna til verkefnisins. Þverun fjarðarins verður sérstaklega skoðuð í leit að skýringum.
UMHVERFISMÁL Hafrannsóknastofnun, Umhverfisstofnun og
Náttúrustofu Vesturlands hefur
verið falið að framfylgja þríþættri eftirlitsáætlun í Kolgrafafirði á næstu vikum og mánuðum. Eftirlitsáætlunin snýst um
að fylgjast með afdrifum dauðu
síldarinnar í firðinum og áhrifum
hennar á umhverfið, auk þess að
vera grunnur ákvarðana um mótvægisaðgerðir.
Áætlunin er sett á fót í ljósi
þeirra aðstæðna sem hafa skapast
í Kolgrafafirði, en nú er ljóst að
rúmlega 50.000 tonn af síld hafa

drepist þar. Þúsundir tonna af grút
eru í firðinum og Hafró útilokar
ekki frekari fiskdauða á komandi
mánuðum.
Ríkisstjórnin samþykkti í vikunni að veita sex milljónum króna
til eftirlitsverkefnisins.
Í áætluninni kemur fram að
skýringar á fiskdauðanum eru
aðkallandi, en fulltrúar atvinnuog nýsköpunarráðuneytis og
umhverfis- og auðlindaráðuneytis hafa fundað nær daglega frá
því á þriðjudag með forstjórum
og sérfræðingum Hafrannsóknastofnunar og Umhverfisstofnun-

ar. Þá hefur Hafrannsóknastofnun
þegar fundað með Vegagerðinni
vegna athugunar á mögulegum
áhrifum þverunar fjarðarins á
hegðun síldarinnar. Munu sérfræðingar í framhaldinu fara yfir
þær forsendur sem lágu að baki
umhverfismati framkvæmdarinnar á sínum tíma.
Þá hafa sérfræðingar rætt um
hugsanlegar aðgerðir til hreinsunar í firðinum sem gripið verður til ef þörf krefur en ljóst er að
möguleikar til slíkra aðgerða eru
takmarkaðir.
Sérfræðingar munu meta hvort

6 milljónir
settar í eftirlitsáætlun vegna
síldardauðans í Kolgrafaﬁrði.
hægt sé að grípa til forvarnaaðgerða til að koma í veg fyrir að
atburðir sem þessir endurtaki sig
en langur tími getur liðið þangað
til lausn hvað það varðar liggur fyrir, segir í tilkynningu frá
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu.
svavar@frettabladid.is

UMHVERFISSTOFNUN

NÁTTÚRUSTOFA VESTURLANDS

HAFRANNSÓKNASTOFNUN

FJARAN Á litlum kafla í fjörunni vestan megin liggja
þúsundir tonna af rotnandi síld.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FUGLAGER Matarkistan í Kolgrafafirði dregur til sín

NEÐANSJÁVAR Dauð síld á botni Kolgrafafjarðar 18.

fugla í tugþúsunda vís.

desember 2012.

➜ Grútur og niðurbrot síldar í fjöru

➜ Fuglar

Heildaruppgjör
við Al Thani
VIÐSKIPTI Kaupþing hættir málarekstri gegn Sheikh Mohammed
Bin Khalifa Bin Hamad Al Thani
fyrir íslenskum dómstólum, samkvæmt samkomulagi sem tilkynnt
var um á vef Kaupþings í gær.
Kaupþing ætlaði að stefna Al
Thani til að fá endurgreidda þá
tugi milljarða sem hann fékk að
láni haustið 2008. Ekkert verður af
því en þrír fyrrverandi forsvarsmenn Kaupþings hafa verið ákærðir fyrir umboðssvik og markaðsmisnotkun í tengdum málum.
- þj

LEIÐRÉTT
Ranglega var sagt í undirfyrirsögn
fréttar um fíkniefnapróf í Fréttablaðinu
í gær að Elliði Vignisson, bæjarstjóri
í Vestmannaeyjum, óttaðist útkomu
bæjarstarfsmanna úr prófunum. Hið
rétta er, eins og kom fram síðar í fréttinni, að Elliði óttaðist ekki útkomuna.
Beðist er velvirðingar á mistökunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

➜ Botn og ástand sjávar

■ Eftirlit með fjölda, dreifingu og tegundasamsetningu.
■ Eftirlit með grútarblautum fuglum og handsömun eða aflífun þeirra.
Kanna á fimm daga fresti hvort, og þá í hve
miklu magni, vart verður við grútarblauta fugla.
Tíðni ferða verði endurskoðuð m.t.t. niðurstaðna úr grútarathugunum og fjölda blautra
fugla sem sjást. Reiknað er með að skoðað
verði allt í kringum fjörðinn þar sem vegur
liggur nærri sjó en að jafnframt verði valdir
fjórir staðir sem gefa góða yfirsýn yfir fjörðinn
og umhverfið skoðað með kíki frá þeim og
niðurstöður skráðar, þ.e. hvort og þá hvar og
hversu margir grútarblautir fuglar sjást.

■ Útbreiðsla: Kanna útbreiðslu grútar/
dauðrar síldar í fjörunni á tveggja vikna
fresti næstu tvo mánuði. Kanna ástandið vel
frá brú að vestanverðu vel inn fyrir bæinn
Eiði. Skrá hvort grútarblautur fugl sjáist;
grípa til ráðstafana um hreinsun eða aflífun.
■ Niðurbrot síldar í fjöru: Fara í fjöruna
vestanmegin í firðinum vikulega, skoða
ástandið og taka ljósmyndir á sama stað
(og sjávarstaða er sem líkust) til að fylgjast
með breytingum. Skrá ástand fjörunnar og
niðurbrot síldar. Fylgst með lykt daglega á
sama tíma og sama stað ásamt vindátt og
veðurstyrk. Þetta verði gert fram á vor og þá
þörf endurmetin.

MYND/HAFRANNSÓKNASTOFNUN

Farið verður hálfsmánaðarlega á svæðið til
myndatöku við sjávarbotn og til mælinga á
vatnsgæðum. Gert ráð fyrir að í hverri ferð
verði eftirfarandi athugað:
■ Botninn kannaður með myndavélum, m.a. til
að kanna hvort um frekari afföll sé að ræða
og afdrif dauðrar síldar.
■ Mat á magni lifandi síldar innan og utan
brúar. Mælingar á hita, seltu, súrefni og
næringarefnum innan brúar og í völdum
ferðum einnig utan brúar. Þegar líður á vorið
verður jafnframt metið magn og samsetning
svifþörunga.

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi

4

4
m/s
3°

4
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4°

5°

6°

3
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7°

7
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7
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3°
4°

8°

4°

2
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9

Á morgun
Víða 3-8 m/s en strekkingur syðst.

m/s

7°

7°

7

-2°

-1°

m/s

7°
11
m/s

m/s

8°

8°

1°

8

1°

ÚRKOMULÍTIÐ N-TIL Í dag má búast við SA- og A-átt, víða 3-8 m/s en hvessir heldur
sunnan- og austantil er líður á daginn. Á morgun verður úrkoma í fyrramálið S- og V-til
en dregur úr úrkomunni síðdegis. Á mánudag lítur út fyrir ágætisveður ef spáin rætist.
Alicante 13°
Aþena 15°
Basel
6°

Berlín
2°
Billund
-1°
Frankfurt 1°

Friedrichshafen -2°
-1°
Gautaborg
Kaupmannahöfn -1°

Las Palmas 19°
London
5°
Mallorca
10°

New York -1°
Orlando 24°
Ósló
-7°

París
5°
San Francisco 13°
Stokkhólmur 0

2°
Mánudagur
Fremur hæg SA-átt.
Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@365.is
og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Lægri vextir á
óverðtryggðum
íbúðalánum
Nú lækkum við vexti á óverðtryggðum íbúðalánum.
Hægt er að blanda ármögnunarleiðum, verðtryggðum
og óverðtryggðum, með föstum vöxtum og breytilegum.

Óverðtryggð íbúðalán
 Fastir 7,5% vextir til 3 ára eða 7,6%

 Viðbótarlán á hagstæðum kjörum til

til 5 ára*
 Lánshlutfall allt að 70% af markaðsvirði eða verðmati eignar
 Lánstími allt að 40 ár

að hámarki 15 ára fyrir allt að 85%
af markaðsvirði eða verðmæti eignar
 Mun hraðari eignamyndun en á
verðtryggðum lánum

7,5%

Skilmála, vexti og nánari upplýsingar má ﬁnna á landsbankinn.is eða í næsta útibúi Landsbankans.

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

*Fyrir lok fastvaxtatímabils gefst lántökum val um að festa vexti aur á þeim kjörum sem í boði verða eða skipta yﬁr í verðtryggt lán. Ekkert uppgreiðslugjald verður tekið
ákveði viðskiptavinur að breyta láninu. Ef ekkert er valið færist lán yﬁr á breytilega óverðtryggða vexti.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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N䟍R HYUNDAI
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Leiðtogar ESB náðu saman um fjárlagaramma fyrir árin 2014 til 2020:

KEMUR 䞵 䟅VART

BRUSSEL Leiðtogar ESB-ríkjanna

27 náðu í gær samkomulagi um
fjárlagaramma sambandsins fyrir
árin 2014 til 2020, en samkvæmt
honum verður sett útgjaldaþak við
rúma 900 milljarða evra á tímabilinu. Samkomulagið felur í sér
þriggja prósenta niðurskurð frá
yfirstandandi tímabili, en þetta
er fyrsti niðurskurðurinn í framlögum til ESB í 56 ára sögu sambandsins.
Niðurstaða fékkst ekki fyrr
en eftir rúmlega sólarhrings

samningatörn. Skiptar skoðanir
voru milli ríkjanna, en farið var
bil beggja með því að draga úr
útgjöldum, um leið og staðinn var
vörður um niðurgreiðslur til landbúnaðar og uppbyggingu innviða.
Samkomulagið á þó eftir að
fara fyrir Evrópuþingið, en þar
er óánægja með niðurskurðinn.
Herman Van Rompuy, forseti leiðtogaráðs ESB, hvatti þó þingmenn
til að íhuga vandlega mögulegar
afleiðingar þess að samkomulaginu yrði hafnað.
- þj

VÍGREIFUR Hermann Van Rompuy

fagnaði vel eftir að leiðtogar ESB-ríkja
náðu saman um útgjöld sambandsins.
NORDICPHOTOS/AFP

Lofar að Framsókn
muni ekki bregðast

Sparneytinn
d䟚silb䟚ll!

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir að núverandi ríkisstjórn ætti að þakka
Framsóknarflokknum og öðrum fyrir að hafa komið í veg fyrir samninga um
Icesave. Mikilvægasta verkefni næsta kjörtímabils sé að leysa skuldavandann.

Eyðsla 3,8 l/100 km.*

STJÓRNMÁL Sigmundur Davíð

Eyðsla 6,6 l/100 km.

*

5 䞵RA 䞵BYRGÐ - 䟅TAKMARKAÐUR AKSTUR
Fáir bílaframleiðendur treysta bílum sínum jafnvel og
Hyundai sem býður 5 ára ábyrgð og ótakmarkaðan akstur
með öllum nýjum Hyundai bílum.
ÓKEYPIS LÉTTSKOÐUN fyrir Hyundai viðskiptavini.
Viðskiptavinir Hyundai geta komið með bílinn sinn hvenær
sem er í Léttskoðun þeim að kostnaðarlausu.
Opnunartími Hyundai Kauptúni 1(Beint á móti IKEA)
Opið frá kl. 07.45–18.00 virka daga og 10.00–16.00 á laugardögum.

Kaupt䟤ni 1 - 210 Garðabæ
575 1200 - www.hyundai.is
www.facebook.com/hyundai.is

ENNEMM / SÍA / NM56513

Hyundai Santa Fe Comfort - Jeppi ársins 2013
Comfort 2,2 dísil, sjálfskiptur. Verð: 7.650 þús. kr.

* Miðast við blandaðan akstur samkvæmt framleiðanda

Framsókn styrkist í könnunum

30%

20%

10%

30,1%

40%
33,0%

Sparneytinn
d䟚siljeppi!

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

8,6%

Eyðsla 4,1 l/100 km.*

SIGMUNDUR DAVÍÐ GUNNLAUGSSON Fjölmenni hlýddi á ræðu formannsins á

flokksþingi Framsóknarflokksins í gær.

16,2%

Hyundai i30 Classic
1,4 dísil, beinskiptur. Verð: 3.550 þús. kr.

19,5%

Sparneytinn
d䟚silb䟚ll!

Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, segir að meginverkefni flokksins á næsta kjörtímabili verði að „leggja fram
raunhæfar tillögur um hvernig
leysa megi, eða létta mjög, vanda
þeirra sem eru í fjötrum skulda
og vonleysis.“
Hann segir að núverandi ríkisstjórn hafi brugðist þessu fólki, en
það muni framsóknarmenn ekki
gera.
Í ræðu sinni á flokksþingi
flokksins, sem hófst í gær og
stendur fram á sunnudag, ræddi
Sigmundur meðal annars um Icesave-málið og úrskurð EFTAdómstólsins í því máli.
„Í raun ætti ríkisstjórnin að
þakka þeim sem komu í veg
fyrir að henni tækist að gera hin
afdrifaríku mistök,“ sagði hann.
„Og nú þurfum við að læra það
af reynslunni að þegar kemur að
því að verja hagsmuni Íslands, þá
verða allir að standa saman og
hvergi að hvika.“
Hann sagði það enga tilviljun
að Framsóknarflokkurinn hafi
haft forgöngu í baráttunni gegn
Icesave-samningunum, og taldi
jafnframt upp ýmis önnur mál
þar sem flokkurinn hefur staðið
fast á andstöðu sinni gegn áformum stjórnarinnar:
„Allt þetta kjörtímabil hefur
það verið hlutverk okkar framsóknarmanna að verja almannahagsmuni fyrir ríkisstjórn sem
hvað eftir annað hefur reynt að
troða lögum í gegn um Alþingi í
beinni andstöðu við álit sérfræðinga og jafnvel í andstöðu við
þjóðina sjálfa.“
Í dag verður kosið í stöðu formanns, varaformanns og fleiri

17,8%

Hyundai i20
1,1 dísil, beinskiptur. Verð: 2.790 þús. kr.

Fyrsti niðurskurður frá upphafi

0%
Ríkisstjórnin

Framsóknarflokkurinn
hefur bætt við sig fylgi
í skoðanakönnunum
frá því EFTA-dómstóllinn kvað upp úrskurð
sinn í Icesave-málinu.
Samkvæmt nýrri
könnun MMR, sem
gerð var á tímabilinu
31. janúar til 6. febrúar,
sögðu 19,5 prósent
þeirra, sem tóku
afstöðu, að þau myndu
kjósa Framsóknarflokkinn ef gengið yrði
til kosninga í dag.
HEIMILD: MMR

embætta flokksins. Sigmundur
Davíð er einn í framboði til formanns og Sigurður Ingi Jóhannsson alþingismaður er einn í fram-

boði til varaformanns. Kosning
hefst klukkan 13 og um leið
rennur út framboðsfrestur.
gudsteinn@frettabladid.is

Sigurður H. Richter hefur fjallað um Hönnunarkeppni verkfræðinema í 20 ár:

Kominn tími til að aðrir taki við
VÍSINDI „Ég er að verða sjötugur
svo það er alveg kominn tími til
að aðrir taki við keflinu,“ segir
Sigurður H. Richter. Hann stóð
á tímamótum í
gær þegar hann
lét af störfum
sem u msjónarmaður sjónvarpsmynda um
árlega Hönnunarkeppni vélaog iðnaðarverkfræðinema við
SIGURÐUR H.
Háskóla Íslands.
RICHTER
Sigurð þarf
vart að kynna en hann er fyrir
löngu orðinn þjóðþekktur fyrir
sjónvarpsþætti sína Nýjasta tækni
og vísindi, sem voru á dagskrá
Sjónvarpsins í þrjátíu ár.
Sigurður segist hafa frétt af

Hönnunarkeppninni eftir að fyrsta
keppnin var haldin árið 1991.
Honum hafi fundist þetta áhugavert viðfangsefni og fengið leyfi til
að fjalla um næstu keppni í Sjónvarpinu.
Sigurður segir að margt sé eftirminnilegt frá keppni liðinna ára en
það sé erfitt að tína eitthvað sérstakt til. „Á hverju ári er ný þraut
lögð fyrir keppendur og mér hefur
alltaf fundist jafn merkilegt hvað
þeim hefur gengið vel að leysa úr
verkefnunum.“
Margir hafa komið að vinnunni
við sjónvarpsmyndirnar og segir
Sigurður samstarfið hafa verið
farsælt. „Verkfræðinemar eiga
heiður skilinn fyrir að hafa komið
Hönnunarkeppninni á laggirnar.
Keppendur hafa komið með
skemmtilegar og frjóar hugmynd-

SKÖPUNARGLEÐI Fjölmörg lið tóku

þátt í Hönnunarkeppni verkfræðinema í
Háskólabíói í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ir og furðulegustu tæki orðið til.“
Sigurður ætlar að halda áfram
að fylgjast með Hönnunarkeppninni þótt það verði úr fjarlægð. „Þetta er svo skemmtilegt að
ég mun halda áfram að mæta og
fylgjast með.“
- gój
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SALA Á RJÓMABOLLUM HEFST:
Laugardag kl. 9 Skeiffu, Garðabæ og
Eiðistorgi en kl. 10 í öð
ðrum verslunum.
Sunnudag kl. 9 Skeifu
u, Garðabæ og
Eiðistorgi en kl. 12 í öð
ðrum verslunum.

%ROOXYHQGLU
599 kr/stk

7LOE§QDUEROO
OOXU
Rjómabollur (ger) með súkkulaði
ulaði
Rjómabollur (ger) með púnsi
Vatnsdeigsbollur:
Irish coffie og karamella
Rjómabollur með súkkulaði
Bananafylling og karamella
Daim með kaffi og karamellu
WW Piparmyntubolla

Gildir til 10. febrúar á meðan birgðir endast.

1«

50% AFSLÁTTUR
AF RJÓMABOLLUM UM HELGINA
Rjómabollur 199 kr. fullt verð 399 kr.

.£WOX
9DWQVGHLJVPL[
9

6XOWXU

0\OOX
%ROOXJODVV§U

auðveldar bollubaksturinn

mikið úrval

gotterí ofan á

0\OOXEROOXU
gerbollur, vatnsdeigsbollur
litlar og stórar
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Fyrrverandi starfsmaður Lífeyrissjóðs verzlunarmanna ákærður:

Veðjaði með og gegn krónunni

MINNA

ELDSNEYTI
NÝIR SPARNEYTNIR BÍLAR

DÓMSMÁL Sérstakur sak sóknari
hefur gefið út ákæru á hendur
Gunnlaugi Briem, fyrrverandi
starfsmanni Lífeyrissjóðs verzlunarmanna, fyrir að telja ekki fram til
skatts tæplega 600 milljóna hagnað
sinn af framvirkum gjaldeyrissamningum og svíkja þannig undan
tæplega sextíu milljóna króna fjármagnstekjuskatt.
Langflestir samningarnir, sem
alls voru 584, voru með krónur,
en nokkrir með evrur. Þeir voru
gerðir við Glitni og Landsbank-

Litið mjög alvarlegum augum
Lífeyrissjóður verzlunarmanna sendi frá sér yfirlýsingu í gær vegna málsins,
þar sem segir að sjóðurinn, stjórnendur hans eða starfsmenn eigi enga aðild
að málinu, Gunnlaugur hafi ekki notað eignir sjóðsins sér til fjárhagslegs ábata
og athæfi hans hafi ekki rýrt eignir sjóðsins. Hins vegar hafi viðskiptunum
verið haldið leyndum frá stjórnendum og öðrum starfsmönnum, þau séu brot
á verklagsreglum, litin mjög alvarlegum augum og hefðu leitt til uppsagnar
hans hefðu þau uppgötvast. Gunnlaugur hætti hjá sjóðnum sumarið 2009.

ann. Samningarnir voru yfirleitt til
skamms tíma – nokkurra daga í einu
– og Gunnlaugur veðjaði sitt á hvað
á styrkingu og veikingu krónunnar.

Ákæran, sem gefin var út af
Ólafi Þór Haukssyni var þingfest
í Héraðsdómi Reykjavíkur í gærmorgun.
- sh

FER 1.428 KM
NKI
UM TA
Á EIN. blan
daðan akstur
M.v

FORYSTA FLOKKSINS Hanna Birna Kristjánsdóttir tók í gær af öll tvímæli um fyrirætlanir sínar þegar hún lýsti því yfir að hún

RENAULT MEGANE II SPORT TOURER
1.5 dísil, sjálfskiptur. Verð 3.890 þús. kr.

4,2

hygðist sækjast eftir embætti varaformanns á komandi landsfundi Sjálfstæðisflokksins.

Eyðsla:
l/100 km*

VINSÆLASTI
SPORTJEPPIN2N
arstofu 201
Samkv. Umferð

Þykir varla styrkja
stöðu formannsins

SHIFT_

Könnun sýnir mikinn stuðning við Hönnu Birnu Kristjánsdóttur í formannsembætti Sjálfstæðisflokkins. Hún stefnir þó á varaformannsembættið. Stjórnmálafræðingur segir stöðu Bjarna Benediktssonar varla hafa styrkst við þessa könnun.
FRÉTTASKÝRING

urr

Hver er staða Bjarna Benediktssonar
fyrir landsfund Sjálfstæðisflokksins?

NISSAN QASHQAI – 4x4

ENNEMM / SÍA / NM5

Dísil, beinskiptur. Verð 5.090 þús. kr.

4,6

Eyðsla:
l/100 km*

SPARNEYTINN
SUBARU
sínsparnaður
Ný vél, aukinn ben

SUBARU XV – 4x4
4 4
Bensín, sjálfskiptur. Verð 5.590 þús. kr.

6,6

Eyðsla:
l/100 km*

Flest bendir til þess að Bjarni
Benediktsson og Hanna Birna
Kristjánsdóttir muni standa í
fylkingarbrjósti Sjálfstæðisflokksins í komandi alþingiskosningum,
en Hanna Birna tilkynnti í gær
að hún hygðist bjóða sig fram til
embættis varaformanns flokksins
á landsfundinum sem verður haldinn í lok mánaðarins.
Tilkynning Hönnu Birnu kom
sama dag og fjölmiðlar greindu frá
skoðanakönnun sem sýndi að rúm
80 prósent svarenda telja Hönnu
Birnu sterkari formann fyrir Sjálfstæðisflokkinn, en tæp tíu prósent
nefndu Bjarna. Capacent Gallup
gerði könnunina fyrir félagsskap
að nafni Samtök áhugafólks um
stjórnmál, en ekki er vitað hverjir
standa að honum.
Sérstaka athygli vekur að þrír af
hverjum fjórum svarendum sem
segjast myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn, eru á því að Hanna Birna
yrði sterkari formaður fyrir flokkinn en sautján prósent þeirra töldu
Bjarna verða sterkari formann.
Bjarni og Hanna Birna buðu sig
bæði fram til formanns á lands-

Í þágu flokksins og almennings
Hanna Birna tilkynnti í gær að hún gæfi kost á sér í embætti varaformanns Sjálfstæðisflokksins á komandi landsfundi.
„Með framboði mínu vil ég styrkja þá öflugu forystusveit sem Sjálfstæðisflokkurinn býr að um land allt, fá tækifæri til að vinna frekar að þeim
breytingum sem þurfa að verða í stjórnmálum og leggja góðum verkum
lið – í þágu hugsjóna Sjálfstæðisflokksins og hag alls almennings á Íslandi.
Í komandi kosningum skiptir miklu að Sjálfstæðisflokkurinn nái góðum
árangri og stuðli að nauðsynlegum breytingum til að binda enda á þá
kyrrstöðu sem hér hefur hamlað uppbyggingu, framförum og lífskjörum á
síðustu árum. Aðeins með því að koma núverandi ríkisstjórn frá getum við
vænst þess að skattar og skuldir lækki, atvinna aukist og Ísland verði land
tækifæra, lífsgæða og farsælla lausna.“

fundi flokksins haustið 2011, og
hlaut Bjarni þar um 55 prósent
atkvæða.
Eftir sterka útkomu í prófkjöri
flokksins í haust, þar sem hún
hlaut örugga kosningu í leiðtogasæti í Reykjavík fyrir þingkosningarnar, tók Hanna Birna nokkuð
afdráttarlaust fyrir að hún myndi
bjóða sig fram til formanns á
næsta landsfundi.
Staða Bjarna þykir þó hafa
veikst eftir niðurstöðu Icesavemálsins, sökum stuðnings hans við
Buchheit-samninginn í þinginu,
en ólíklegt má þó telja úr þessu
að hann fái mótframboð sem ógni
stöðu hans.
Gunnar Helgi Kristinsson,

prófessor í stjórnmálafræði við
Háskóla Íslands, segir í samtali við Fréttablaðið að könnunin
sé varla til þess að styrkja stöðu
Bjarna í formannsstóli.
„Eðlilegast er að lesa þessa
könnun sem tilraun einhvers hóps
til að stefna Hönnu Birnu í formannsframboð. Könnuninni er
beint gegn Bjarna að einhverju
leyti og styrkir allavega ekki
hans stöðu. Þarna hljóta að vera
að verki einhverjir sem vilja sjá
formannsskipti, en Hanna Birna
hefur nú, með framboði til varaformanns, stöðvað þá atburðarás
og umræðu sem hefði annars getað
farið af stað.“
thorgils@frettabladid.is

Pútín Rússlandsforseti vill hverfa frá því að hafa sumartíma allt árið:

Velkomin í laugardagskaffi!
Reynsluakstur í dag frá kl. 12–16.
Á laugardögum er skemmtilegt að kíkja í
heimsókn, skoða bíla og fá að reynsluaka
þeim nýjustu úr salnum. Allt að 80%
fjármögnun til 84 mánaða frá Ergo.
Verið velkomin til okkar, við tökum vel á móti
ykkur með kaffi og meðlæti.

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

BL Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

Rússar hringla með tímann
RÚSSLAND, AP Dmitrí Medvedev,

forsætisráðherra Rússlands, er
andvígur áformum Vladimírs
Pútín forseta um að hætta við að
hafa sumartíma allt árið, en það
var Medvedev sem tók ákvörðun
um það árið 2011 meðan hann var
forseti.
Harðar deilur hafa verið í Rússlandi undanfarið um sumartímann. Fjölmargar óánægjuraddir
segja ófært að láta þjóðina búa við
myrkur langt fram eftir morgni á
veturna.
Í desember sagði Pútín að með
því að halda fast í sumartímann

gerðu Rússar sjónvarpsáhorfendum í Evrópuríkjum það erfitt að
fylgjast með Vetrarólympíuleikunum í Rússlandi árið 2014.
Pútín segir að ríkisstjórnin hafi
þegar tekið ákvörðun um að breyta
klukkunni aftur, þannig að sumartími verði aðeins á sumrin. Tilskipun um það verði gefin út innan
tíðar.
Pútín tók við forsetaembættinu
á ný í maí síðastliðnum eftir að
hafa verið forsætisráðherra í eitt
kjörtímabil. Medvedev gegndi forsetaembættinu á meðan.
- gb

DMITRÍ MEDVEDEV Breytti klukkunni

fyrir tveimur árum og stendur gegn því
að breyta aftur.
NORDICPHOTOS/AFP

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 62856 02/13
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MAGNÚS JÓHANNESSON, FRAMKVÆMDASTJÓRI NORÐURSKAUTSRÁÐSINS

Mikilvægi norðurslóða eykst sífellt
Áhugi alþjóðasamfélagsins á norðurslóðum eykst ár frá ári. Norðurskautsráðið er í miðri hringiðunni en nýstofnaðri fastaskrifstofu ráðsins
verður stýrt næstu árin af Magnúsi Jóhannessyni, fyrrverandi ráðuneytisstjóra. Hann kannast ekki við kapphlaup þjóða um auðlindir eða
spennu landa á milli á hinu pólitíska sviði. Staða Íslands innan ráðsins er sterk.
Svavar
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Magnús Jóhannesson hefur sagt
skilið við umhverfisráðuneytið
sem hefur verið starfsvettvangur
hans í tvo áratugi, en hann tekur
við framkvæmdastjórastöðu fastaskrifstofu Norðurskautsráðsins á
næstu dögum. Skrifstofan verður
formlega opnuð eftir ráðherrafund
ráðsins í vor og er henni ætlað að
styrkja starf ráðsins og upplýsingagjöf um málefni norðurslóða.
„Ég er fyrsti starfsmaður skrifstofunnar og á næstu vikum mun
ég vinna að því að setja skrifstofuna
á fót, ráða starfsfólk. Það þarf að
hafa hraðar hendur því skrifstofan
þarf að vera orðin starfshæf um
miðjan maí þegar Kanadamenn
taka við formennsku í ráðinu af
Svíum,“ segir Magnús.
Magnús útskýrir að verkefni
næstu missera og ára sé að styðja
við starfsemi ráðsins sem er best
lýst sem þrískiptu. Efsta lagið
eru ráðherrafundirnir sem haldnir eru á tveggja ára fresti, en þar
eiga aðild utanríkisráðherrar landanna átta. Sendiherrar ríkjanna,
auk fulltrúa frumbyggja, skipa
embættismannanefnd sem undirbýr ráðherrafundina. Síðan fjalla
sex vinnunefndir um hin ýmsu mál
og koma sínum niðurstöðum til
embættismannanefndarinnar og
endanlegar ákvarðanir eru teknar
á fundum ráðherranefndarinnar.

Nú í vor er væntanleg ný skýrsla, sem kynnt
verður á ráðherrafundinum í Kiruna í Svíþjóð,
frá einum af undirhópum
Norðurskautsráðsins þar
sem staðfest er að breytingarnar hafa orðið enn
meiri en menn gerðu ráð
fyrir í skýrslunni 2004, sem
þá þótti nokkuð brött.“
byggingu og búnað skipa sem sigla
um norðurslóðir. Vilji er til þess
að í gildi verði sérstakar norðurskautsreglur um siglingar um
svæðið og þá er mikilvægt að hafa
stuðning annarra ríkja, og margir
eru þeirrar skoðunar að það muni
styrkja ráðið að löndum fjölgi sem
hafa áheyrnaraðild að ráðinu, enda
styðji þau við starfsemi og markmið
ráðsins.“
Stakkaskipti
Þegar Magnús er spurður um helstu
álitaefni á vettvangi Norðurskautsráðsins segir hann að hafa beri
hugfast að á síðustu fimmtán árum
hafi vitneskja um norðurslóðir
tekið stakkaskiptum. „Það er búið
að byggja upp mikinn þekkingargrunn. Við stofnun ráðsins þekktu
menn lítið til náttúru svæðisins, svo
tekið sé nærtækt dæmi. Nú er þetta
gjörbreytt og að tryggja sjálfbæra
þróun er eitt af meginmarkmiðum
ráðsins. Ríkin eru því í mun betri
aðstöðu til að taka ákvarðanir til
framtíðar, og tryggja betur sjálfbærni í þróun svæðisins.“
Magnús segir að norðurslóðir

Aukið mikilvægið
MAGNÚS JÓHANNESSON hefur starfað sem ráðuneytisstjóri umhverfisráðuneytisins frá árinu 1992 og var áður siglingamálaÁ ráðstefnu um málefni norðurstjóri frá árinu 1985. Næstu fjögur árin, hið minnsta, mun hann gegna stöðu framkvæmdastjóra fastaskrifstofu Norðurskautsslóða í Tromsö á dögunum, Arctic
ráðsins í Tromsö.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
Frontiers 2013, kom skýrt fram að
mikilvægi svæðisins í alþjóðlegu
tilliti hefur snarvaxið á undanförnum árum. Þungavigtarmenn í
Norðurskautsráðið (Arctic Council) er alþjóðleg
heimi stjórnmála og vísinda undirstofnun og á upphaf sitt að rekja til Ottawa-yfirstrikuðu þetta og mikilvægi fastaN or
lýsingarinnar frá 1996, en Kanadamenn fóru
skrifstofunnar í því tilliti. Undir
Bandaríkin
ðu
með formennsku ráðsins í byrjun. Ráðið er
þetta tekur Magnús. „NorðurAlaska
rh
samstarfsvettvangur þeirra ríkja sem liggja
ei
skautsráðið fjallar um umhverfm
að norðurheimskautssvæðinu. Stofnríkin
ismál, sjálfbæra þróun og þrós
eru sjö auk Íslands; Bandaríkin (Alaska),
unarmál almennt. Allt er þetta
Danmörk (Færeyjar og Grænland),
að taka á sig skýrari mynd
Finnland, Ísland, Kanada, Noregur,
vegna vaxandi athafna
Íshellan meðaltal
Rússland og Svíþjóð. Í ráðinu sitja
manna á svæðinu, og er
1979-2000
Kanada
einnig fastafulltrúar sex frumrétt að nefna siglingar og
byggjasamtaka á svæðinu og
vaxandi ferðamennsku
áheyrnarfulltrúar nokkurra ríkja
á svæðinu með opnun
Íshellan
utan norðurslóða (Bretlands,
siglingaleiða. Það er
Frakklands, Hollands, Póllands,
18. september 2007
mikið að gerast og
Spánar og Þýskalands), auk fullumræður um nýtingu
Í GEGNUM ÍSINN Siglingar
Íshellan
trúa ýmissa samtaka. Aðildarríki á norðurslóðum eru sífellt
auðlinda og breytingRússland
16. september 2012
ráðsins skiptast á að gegna
ar vegna síminnkað aukast, skipin eru stór og
formennsku.
andi íshellu eru áberaðstæður hættulegar. MYND/RANNÍS
90°N
andi,“ segir Magnús
Merkilegt samstarf
Norðvesturleiðin
og bætir við að stór
andrá, megi skýra með ávinningi af
þáttur í starfi skrifAð ráðinu standa átta
nýtingu náttúruauðlinda sem svæðstofunnar verði að uppólíkar þjóðir, en Magnús
ið hefur að geyma. „Ég hef ekki
lýsa almenning á norðtelur enga ástæðu til
orðið var við þessa meintu spennu.
að halda að það valdi
urskautssvæðinu; hvaða
Hagsmunir ríkjanna fara saman.
árekstrum í framtíðinni
breytingar eru að verða
Umhverfisvernd hefur borið hæst
og hvað ráðið er að gera
frekar en á undanförnum
í þessu starfi og það liggur fyrir
til að bregðast við þessbýsna góð kortlagning af náttúru
árum. „Ég tel samstarf
ríkjanna innan Norðurum breytingum. „Eins mun
svæðisins og þeim auðlindum sem
Grænland
starfið snúast um að uppskautsráðsins afar merkilegt.
þar kunna að leynast. En auðvitað
lýsa heiminn því þetta er ekki
Fyrir ekki svo löngu ríkti kalda
má auka við þá þekkingu með aukneinkamál þeirra sem búa á norðstríðið, meðal annars á þessu
um rannsóknum og kortlagningu.“
Norðurleiðin
urslóðum,“ segir Magnús.
svæði og þá var samstarf af þessu
Sterk staða Íslands
tagi óhugsandi. Auðvitað eru ríkin
Finnland
Fjórar milljónir manna
mismunandi og hafa eitthvað misAlmennt eru málsmetandi menn
Ísland
Svíþjóð
Svæðið sem Norðurskautsráðið
munandi áherslur, en þetta er samsammála um að mikilvægi norðurtekur til er mjög stórt. Þar búa um
starfsvettvangur
og
mér
finnst
slóða eigi eftir að aukast; stofnun
Noregur
fastaskrifstofunnar er höfð til
fjórar milljónir manna og miklir
mjög merkilegt hvernig starf ráðsmarks um það. Spurður um hluthagsmunir eru þar fyrir marga;
ins hefur þróast og hversu vel
verk Íslands og hagsmuni Íslendsiglingar, námavinnsla, olía og gas,
það hefur gengið. Ég lít á það sem
svo fátt eitt sé nefnt. Þessir hagsmeginverkefni skrifstofunnar að
inga, svarar Magnús að Ísland hafi
verið virkt í starfi ráðsins frá uppmunir ná til landa sem eiga landameiri en vísinda nefnd Sameinuðu
styrkja þetta samstarf enn frekar.
beri oft á góma í sambandi við
þjóðanna hafði spáð fyrir um. „Í
loftslagsbreytingar. Skýrsla sem
mæri langt frá norðurslóðum og því
Ég hef ekki áhyggjur af þessum
hafi og hafi sett sér metnaðarfulla
vor er væntanleg ný skýrsla, sem
var unnin á vegum ráðsins 2004
er áhugi mikill á að öðlast áheyrnarþætti og held að starfið verði vandastefnu í norðurskautsmálum. „Það
aðild að ráðinu. Spurður um þetta
um loftslagsbreytingar á svæðinu
kynnt verður á ráðherrafundinum í
laust áfram.“
er undir íslenskum stjórnvöldum
komið hvernig því verður fylgt
tekur Magnús dæmi. „Siglingar
vakti mikla athygli. Þar var dregið
Kiruna í Svíþjóð, frá einum af undKapphlaup – eða ekki
eftir, en í dag met ég stöðu landseru alþjóðleg starfsemi og Alþjóðafram að breytingarnar væru mun
irhópum Norðurskautsráðsins þar
siglingamálastofnunin (IMO) setur
meiri en almennt var talið. Niðursem staðfest er að breytingarnar
Kapphlaup um auðlindir ber oft á
ins í samstarfinu sterka. Ég held að
reglur um öryggi siglinga. Norðurgóma í umræðu um norðurslóðstöðu skýrsluhöfunda var tekið með
hafa orðið enn meiri en menn gerðu
svo verði áfram og að Ísland standi
skautsríkin leggja mikla áherslu á
nokkrum efa, enda var þar reiknráð fyrir í skýrslunni 2004, sem þá
ir. Haldið er fram að áhuga stórra
jafnfætis öðrum þjóðum innan ráðsað með að breytingarnar væru
þótti nokkuð brött,“ segir Magnús.
að IMO setji sérstakar reglur um
þjóða, og er Kína oft nefnt í þeirri
ins.“

Norðurskautsráðið (Arctic Council)
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Vnr. 178851072
IMEX haandlaug á
vegg, 366,6x32 cm.

4.990

kr.

Vnr. 01133452
Plastparkket, eik, þriggja
stafa, 1993x1380/6 mm.

Vnr. 154400042
ARMATTURA handlaugartæki með lyftitappa.

2.995

990

kr./m2

kr.

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA

Vnr. 38910030
SMARTY
járnhillur,
138x70x30 cm.

2.995

38 CM

kr.

Vnr. 52237224-5
RONDO loftljós,
30 cm, E27, 60W,
hvítt eða svart.

895

kr.

3.990

kr.

VÖRUR FRÁ EUROPRIS Í BYKO

589

590

kr.

KLÚBB verð

2.390

kr.

kr.

KLÚBB verð

2.990

kr.

Vnr. 40056590
LEIFHEIT PICOSPRAY
moppa, 26 cm.

5.090

kr.

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

kr.

NÝTT BYKO-BLAÐ
ER KOMIÐ ÚT!

BOLLUR

Vnr. 42303619
Hálkusalt, 4 kgg.

Vnr. 42301980
Rúðuvökvi, 4 l.

890

Stútfullt af vörum fyrir geymsluna og heimilið

4 KG

4 LÍTRAR

Vnr. 68393973
LUX PROMO
verkfærabox, 38 cm.

Vnr. 42266100
SOEHNLE PAGE
eldhúsvog.

7.190

kr.

Í BYKO BREIDD
Rjómabolla og kafﬁ eða
saﬁ um helgina á aðeins

149kr.

LAUGARDAG OG SUNNUDAG FRÁ KL. 11:30 -16:00
Tvær bollur á mann á meðan birgðir endast.

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

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.

Vnr. 52240000
WOFI kastari á veegg
eða loft, GU10, 500W.
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SPOTTIÐ

Röng viðbrögð við opnun umræðunnar
um kynferðisbrot gegn börnum:

Að beizla reiðina

S

ú vitundarvakning um kynferðisbrot gegn börnum,
sem átt hefur sér stað undanfarnar vikur, er tvímælalaust af hinu góða og stuðlar væntanlega að
því að í framtíðinni verði slík brot ekki látin liggja í
þagnargildi eins og svo oft hefur gerzt í fortíðinni.
Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir skemmstu, var sagt
frá um það bil einu kynferðisbrotamáli á dag í fjölmiðlum
landsins á þriggja vikna tímabili í janúar. Holskefla af nýjum
kærum hefur komið inn til lögreglunnar. Kynferðisbrotadeild
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og fleiri lögregluembætti eru í gífurlegum
önnum vegna rannsóknar
þessara mála og sama má
segja um embætti ríkissaksóknara. RÚV greindi frá því
í gærkvöldi að hátt í hundrað
Ólafur Þ.
kynferðisbrotamál hefðu verið
Stephensen
kærð það sem af er ári.
Að þögnin um gömul kynolafur@frettabladid.is
ferðisbrotamál skuli hafa verið
rofin á sér þó einnig sína neikvæðu hlið. Reiðin í samfélaginu
hefur sums staðar brotizt fram með dapurlegum afleiðingum.
Ráðizt hefur verið á grunaða kynferðisbrotamenn og á fólk
sem sagði frá kynferðisbrotum. Ásökunum um kynferðisbrot,
á hendur mönnum sem hafa hvorki verið kærðir né dæmdir,
hefur verið dreift á vefsíðum og með öðrum hætti.
Þetta eru viðbrögð sem eiga engan rétt á sér og stuðla ekki
að því að réttlætinu verði fullnægt. Sérfræðingar hafa bent á
að ofbeldisfullar árásir á kynferðisbrotamenn geti til dæmis
orðið til þess að börn veigri sér við að segja frá brotum ættingja eða fjölskylduvina, vegna þess að þau vilji ekki að þeim
verði unnið mein.
Helgi Gunnlaugsson afbrotafræðingur sagði hér í blaðinu á
miðvikudaginn að umræðan um kynferðisbrot gegn börnum
hefði losað um eitthvað í þjóðarsálinni og viðbrögðin væru oft
hömlulaus. „Þar er fólk að fara fram úr sér og gerir einungis
illt verra með því að svara harmleik með öðrum harmleik og
það er dapurlegt að horfa upp á,“ segir Helgi.
Allir sem bera velferð barna fyrir brjósti verða að átta
sig á að eina rétta leiðin til að ná fram réttlæti í málum sem
varða kynferðisofbeldi gegn börnum er hin friðsama leið sem
liggur um opinbert réttarkerfi. Enginn á rétt á að taka lögin í
sínar hendur í þessum málum frekar en öðrum.
Á næstunni er ekki útilokað að fólk fái á tilfinninguna að
kerfið vinni hægt, enda er álagið á því mikið. En þá eiga menn
sízt af öllu að sóa tíma lögreglu, saksóknara og dómstóla með
öðrum ofbeldisverkum sem þurfa líka sína meðferð í kerfinu.
Helgi Gunnlaugsson sagði hér í blaðinu að beizla yrði reiðina
og beina henni í eðlilegan farveg. „Kerfið er kannski illa búið
eins og er en þá verðum við, sem samfélag, að taka á því.
Samfélaginu verður að vera ljóst að kerfið megni að sjá um
þessi mál.“
Þetta er allt rétt. Það væri raunar ekki úr vegi að þar til bær
stjórnvöld kvæðu fastar að orði en þau hafa gert hingað til um
að hið opinbera réttarkerfi verði í stakk búið að taka á kynferðisbrotamálum og að það sé aldrei réttlætanlegt að leita annarra
leiða til að ná réttlætinu fram.

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

Komdu í yoga
Góð slökun, Rétt öndun

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Nýr formaður heldur á tímasprengju

Ý

msum þótti Árni Páll
Árnason, nýr leiðtogi
Samfylkingarinnar, leggja
nokkuð skarpt á brattann
þegar hann notaði þakkarræðuna
á landsfundinum fyrir viku til að
gera upp sakir við arfleifð forvera
síns. En í ljósi aðstæðna var þetta
eðlilegt. Þar kemur tvennt til.
Annað er að leiðtogakjör í stjórnmálaflokki hefur ekki í annan tíma
ráðist meir af pólitískum viðhorfum og minna af persónulegum eiginleikum. Þess hlýtur að sjást stað.
Hitt er að nýr leiðtogi mun sitja
uppi með kosningaúrslitin í vor.
Hann má því engan tíma missa

eigi að takast að
losa flokkinn af
því málefnalega
skeri sem hann
hefur steytt á.
Vandinn er sá
að ekki er víst
að meirihluti
þingflokksins
líti á það sem
mistök að hafa fært flokkinn til
vinstri þó að almennir flokksmenn
geri það eins og formannskjörið
staðfestir. Reyni þingmennirnir
að handjárna formanninn gæti það
svo dregið enn úr trúverðugleikanum og fækkað þingsætunum.

Fyrir ári síðan talaði enginn
flokkur til miðjunnar í stjórnmálunum. Á þeirri stöðu hefur orðið
grundvallarbreyting. Björt framtíð
hefur tekið til sín frjálslynda kjósendur frá Samfylkingu og Framsóknarflokki sem Sjálfstæðisflokkurinn vildi ekki keppa um.
Leiðtogakjörið í Samfylkingunni
þýðir að flokksmenn vilji gera
flokkinn að jafnaðarmannaflokki
á ný og horfa meir til miðjunnar.
Stóra spurningin er svo hvort
landsfundur Sjálfstæðisflokksins
heimilar forystunni að blanda sér
af þunga í baráttuna um miðjuatkvæðin.

Verðbólgan ræðst fyrir kosningar

Ý

msir
h a fa
rétti lega
b e nt á a ð fo r m a ð u r
Samfylkingarinnar verði að
fylgja yfirlýsingum sínum eftir
með nýrri nálgun á því hvernig
ljúka eigi umfjöllun um stjórnarskrármálið og fiskveiðifrumvarpið. Í því sambandi verður að
hafa í huga að ríkisstjórnin hefði
afgreitt þessi mál á fyrsta og öðru
þingi kjörtímabilsins ef hún hefði
vitað hvað hún vildi og haft meirihluta fyrir því í eigin röðum.
Metnaður forsætisráðherra
virðist ekki hafa verið meiri að
því er þessi tvö mál varðar en
að halda þannig á hlutunum að

unnt yrði að kenna Sjálfstæðisflokknum um að þau næðu ekki
fram að ganga. Það hefur tekist. Friðsamleg málalok eru því
ekki nein málefnaleg fórn. Þau
eru miklu fremur lausn því bæði
málin eru farin að hrinda jaðarfylginu frá í ríkum mæli.
Launamálin á Landspítalanum
eru stóra málið sem formaður
Samfylkingarinnar fékk í fangið
á fyrsta degi. Þau eru tifandi tímasprengja. Verði hún ekki aftengd
er óðaverðbólga óhjákvæmileg
afleiðing. Þegar búið er að gera
tímasprengjur virkar þarf snör
handtök ef koma á í veg fyrir

skaða. Spurningunni um verðbólgu eða stöðugleika á næsta
kjörtímabili verður því svarað
fyrir kosningar.
Velferðarráðherra gerði þessa
tímasprengju virka með alveg einstöku pólitísku axarskafti, sem
verður eins og myllusteinn um
hálsinn á ríkisstjórninni meðan
hann víkur ekki. En ábyrgðin
hvílir nú á nýjum formanni. Landspítalinn getur ekki keppt um
starfsfólk við grannlöndin. Það
er staðreynd sem endurspeglar
lélega samkeppnisstöðu þjóðarbúsins og verður ekki breytt án
þess að bæta hana.

Evrupólitíkin í uppnámi

H
Yoga I
- Ertu með stirðan kropp
- Ertu í yﬁrþyngd
- Ertu að ná þér eftir veikindi
- Ertu með vefjagigt
- Ertu komin á efri árin

Yoga II
- Krefjandi yogaæﬁngar
- Aukin liðleiki
- Aukin styrku

Kennt í Sjúkraþjálfaranum Hafnarﬁrði 691 0381 Kristin Björg

ér eru miklir hagsmunir í
húfi fyrir launafólk. Losi
tímasprengja velferðarráðherrans nýja skriðu launahækkana sem ekki byggjast á aukinni
framleiðni ber launafólkið sjálft
kostnaðinn í gegnum verðbólguna.
Aði l a r v i n nu m a rk að a r i ns
hyggjast horfa til Norðurlandanna
við næstu endurnýjun kjarasamninga. Þar ræður samkeppnishæfni
þjóðarbúskaparins mestu um
möguleika á kjarabótum. Verði
tímasprengjan á Landspítalanum
ekki aftengd fer sá góði ásetningur
fyrir lítið.

Það sem meira er: Fari verðbólgan af stað er útséð um að
Ísland eigi kost á því á næsta kjörtímabili að taka ákvörðun um
stöðugan gjaldmiðil. Fyrir Samfylkinguna myndi þetta þýða að
allur trúverðugleiki varðandi
áformin um inngöngu í evrópska
myntbandalagið hyrfi.
Þegar þjóðarsáttin var gerð 1990
kröfðust aðilar vinnumarkaðarins
þess að fjármálaráðherrann, Ólafur Ragnar Grímsson, tæki úr sambandi verðbólgusamninga við opinbera starfsmenn sem hann hafði
sjálfur undirritað skömmu áður.

Fyrir dómi reyndist sú aðgerð að
hluta vera brot á stjórnarskrá. Sá
leikur verður því ekki endurtekinn. Nú þarf því að stemma á að
ósi. En þetta gamla dæmi sýnir
hversu alvarleg hættan er.
Formaður Samfylkingarinnar vill ekki taka sæti í núverandi ríkisstjórn. Það er skynsamlegt mat. En verði tímasprengjan
hins vegar ekki aftengd með öðru
móti þarf hann að endurskoða þá
ákvörðun. Þetta er mikill prófsteinn. Fyrir fram er þó ekki
ástæða til að ætla annað en nýi formaðurinn ráði við hann.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is
MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is DÆGURMÁL: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is

Vilt þú hafa frelsi til að ferðast um landið
og njóta útivistar í íslenskri náttúru?
Nú hafa 13.000 einstaklingar skrifað undir áskorun til
alþingismanna þess efnis að samþykkja ekki frumvarp til
náttúruverndarlaga eins og það liggur nú fyrir þinginu.

Er þitt nafn á listanum?
Kynntu þér málið og skrifaðu undir mótmæli á
www. ferdafrelsi.is
Áhugafólk um ferðafrelsi
Undirskriftirnar verða afhentar forseta Alþingis við þinghúsið á Austurvelli,
þriðjudaginn 12. febrúar, kl.12.30 og allir eru velkomnir. Sýnum samstöðu!

Heimurinn opnast
Borgarlíf
Páskaferð

28. mars – 1. apríl

BILBAO
SPÁNN

Upplifð
Borgin hefuur borgina

sem enginn fæ aðdráttarafl
Ólgandi mannr staðist.
sköpunargleði, líf, ys,
byggingar, min stórfenglegar
kraftur og sp jar, fortíð og
Hvað getur veenna samtímans.
hressand? rið meira

25. - 29. apríl

Lífsgleði og list

1. – 5. maí

RÓM
ÍTALÍA

Sagan býr í hverjum steini

Páskaferð

MADRID
SPÁNN

28. mars – 1. apríl

Nótt sem dag, dag sem nótt

DUBLIN
ÍRLAND

Hið ljúfa líf
KARÍBAHAFIÐ MEÐ ALLURE OF THE SEAS
3. maí – 14. maí

ISTANBÚL, MIÐJARÐAR- OG SVARTAHAF
23. september – 7. október

FRÁ KANADA TIL KALIFORNÍU
23. september – 10. október

ÍSLENSKA / SIA.IS / VIT 62968 02/13

SIGLINGAR

KARÍBAHAFIÐ, PANAMA OG KYRRAHAFIÐ
4. – 22. október

KÍNA PÁSKAFERÐ 20. mars - 3. apríl
BOSTON, CAPE COD OG RHODE ISLAND
25. maí – 1. júní og 31. ágúst – 7. september

SÉRFERÐIR

SVISS, INTERLAKEN 1. – 8. júní og 7. – 14. september
INDLAND OG „LITLA TÍBET“ 24. ágúst – 11. september
AÞENA, KRÍT OG SANTORINI 5. – 20. september

þér með VITA
Frábært úrval
sólarferða, sérferða,
siglinga og borgarferða
Við bjóðum í ár einstaklega fjölbreytta ferðamöguleika til
allra átta, endurnæringu og upplifun fyrir fólk á öllum
aldri. Láttu ekki árið líða án þess að lyfta þér upp.
Kynntu þér málið á vefsíðu okkar, VITA.is, eða líttu inn
á söluskrifstofuna á Suðurlandsbraut 2.

Ferðatímabil 7. júní – 5. september

Sólarlíf
2. - 12 apríl

CAPE COD

MASSACHUSETTS - USA
Strandlíf og góður matur
Verð frá 139.900 kr.

á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn 7.
júní. Gist á Heritage House í 5 nætur
og Hilton Back Bay Boston í 2 nætur.

* Innifalið: Flug ﬂugvallaskattar og gisting.

og 15.000 Vildarpunktar

Verð mv. 2 í tvíbýli 169.900 kr.
*Verð án Vildarpunkta 149.900 kr.

Ferðatímabil 9. júlí - 20. ágúst

MADEIRA

Spennandi golfferð einnig í boði!

PORTÚGAL

Sól og náttúrufegurð
Verð frá 159.900 kr.

á mann m.v. 2 í tvíbýli á Raga hotel í 10 nætur.
Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar, gisting með
morgunverði og íslensk fararstjórn.

*
*Verð án Vildarpunkta 169.900 kr.

og 15.000 Vildarpunktar

ið
Upplifðu sumar andi

Sólarglóð, ástríðunhdistti,resnvdaul r,
öldur, kitlandi sa kyrrð og ró
fjölskyldugaman, í ylvolgu
eða dynjandi fjörort viltu heldur
næturmyrki. Hv i eða eða í
njóta þín á Spán
Massachusetts?

VITA er í eigu Icelandair Group.

SALOU OG TOSSA DE MAR
KATALÓNÍA SPÁNI

Sól og strönd
Verð frá 94.600 kr.

*

og 15.000 Vildarpunktar

á man m.v. 2 fullorðna og tvö börn á Les Dalies
- Salou 9. júlí í viku.
Verð m.v. 2 í tvíbýli 131.700 kr.
*Verð án Vildarpunkta 104.600 kr.

Skráðu þig
í netklúbbinn - VITA.is
VITA
Suðurlandsbraut 2
Sími 570 4444

VITA er lífið
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ORÐ VIKUNNAR
02.02.2013 ➜ 08.02.2013

Jafnaðarstjórn í
fjögur ár: Lýðræðið
í öndvegi

2.482
MÁNUDAGUR 4. FEBRÚAR

Opið bréf til hreppsnefndar
Ölfushrepps
Anna Jóhannsdóttir og Áskell Bjarnason,
eldri borgarar

2.021
ÞRIÐJUDAGUR 5. FEBRÚAR

Illa launað draumastarf
Fríða Margrét E. Þorsteinsdóttir, grunnskólakennari

1.899
MIÐVIKUDAGUR 6. FEBRÚAR

Hvað er nauðgun?
Ragnheiður Bragadóttir, lagaprófessor

679
FIMMTUDAGUR 7. FEBRÚAR

Af meintu einelti og ofbeldi íbúa
í Grafarvogi
Emil Örn Kristjánsson, formaður Félags
sjálfstæðismanna í Grafarvogi

294

UMMÆLI VIKUNNAR

MÁNUDAGUR 4. FEBRÚAR

Ekki einelti
Guðmundur Kjerúlf, deildarstjóri Vinnueftirlitsins

258
MÁNUDAGUR 4. FEBRÚAR

Aldrei aftur Icesave
Guðmundur Andri Thorsson, pistlahöfundur

244
LAUGARDAGUR 2. FEBRÚAR

Óraunsæi Sjálfstæðisﬂokksins í
utanríkismálum
Össur Skarphéðinsson, utanríkisráðherra

Það er ekki hægt að meta neinar
forsendur eða möguleika á
ríkisstjórnarsamstarfi út frá þeirri
fljótandi stöðu sem fylgismælingar
dagsins sýna. Þjóðin velur við kjörborðið.“
Árni Páll Árnason, nýkjörinn formaður Samfylkingarinnar,
spurður um óskastöðu varðandi stjórnarsamstarf eftir
kosningar. Hann sagði vinstri stjórn þó verða fyrsta valkost,
en óljóst sé þó hvað er til vinstri og hvað ekki.

„Þegar kemur að öryggi á sjó og í landi
er klárt að allir þurfa að vera allsgáðir.“
Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum, um uppsögn ellefu sjómanna af þremur skuttogurum fyrirtækisins eftir að þeir
féllu á lyfjapróﬁ.

BYRJENDANÁMSKEIÐ
Í ASHTANGA YOGA – 4. MARS
Kennt verður mánudaga og miðvikudaga
kl. 20:15 – 21.30. Þetta er lokað námskeið og
stendur í fjórar vikur. Skráning: yoga@ yogashala.is

KYNNTU ÞÉR
STUNDASKRÁNA Á NETINU
www.yogashala.is

YOGAKENNARANÁM 2013
HEFST 15 FEBRÚAR

YO G A S H ALA
r ey k j a v i k

Frír prufutími

Markmið okkar er að bjóða upp á öruggt, friðsælt umhverfi
fyrir yoga sem veitir þér innblástur, slökun og gefur þér
góða orku.
Spennandi og góðir tímar hjá okkur; Hlýtt flæði í hádeginu,
yoga nidra, leiddir Ashtanga tímar (1 og 2), Ashtanga Mysore
style, mjúkt Hatha yoga á föstudögum, heitt kraft yogaflæði
á kvöldin og lokað byrjendanámskeið.

Yoga shala // Engjateigur 5 - 104 Rvk // S. 553 0203 // yoga @ yogashala.is // www.yogashala.is

Fylgstu með okkur!

Þegar ríkisstjórn Sam- LÝÐRÆÐI
➜ Við höfum fetað
fylkingarinnar og VG
leiðina til gagnsærra
tók við stjórn landsins 1.
febrúar 2009 þótti brýnt
og opnara þjóðfélags.
að huga vel að mannréttEndurskoðuð uppindum, lýðræðisumbótum
lýsingalög, sem tóku
og umbótum á sjálfu
stjórnkerfinu. Í kjölfar
gildi nýverið, eru
bankahrunsins varð meðal
varða á þeirri leið.
annars að komast til botns
í því hvort og þá hvers Jóhanna
vegna opinberar eftir- Sigurðardóttir
litsstofnanir og stjórn- forsætisráðherra
málin höfðu brugðist með
örlagaríkum afleiðingum. Helstu
og skilvirkari þjónustu. Samhliða
stofnanir samfélagsins voru
hefur stofnunum ríkisins einnig
rúnar trausti og grunsemdir um
fækkað um rúmlega 30 og er nú
spillingu og klíkuskap voru miklfjöldi þeirra um 190.
ar.
Við höfum fetað leiðina til
gagnsærra og opnara þjóðfélags.
Breyttir og betri siðir
Endurskoðuð upplýsingalög, sem
Um misbeitingu valdsins eru til
tóku gildi nýverið, eru varða á
þeirri leið. Þau ná nú einnig til
ágæt dæmi. Árið 2003 voru samþykkt umdeild lög sem veittu
upplýsingagjafar fyrirtækja sem
þingmönnum, ráðherrum, foreru að meirihluta í opinberri
seta Íslands, dómurum og æðstu
eigu eins og t.d. Landsvirkjun.
embættismönnum forréttindi um
Breytingarnar auðvelda jafnframt
lífeyrisgreiðslur. Þau veittu rýmri
almenningi að óska upplýsinga
réttindi en almenningur nýtur til
og fá greið svör við spurningum.
þess að hverfa frá störfum áður en
Meginatriðið er að við höfum fulltilskyldum eftirlaunaaldri er náð.
an vilja til þess að mæta kröfum
Jafnframt gátu ofangreindir hópar
um greiðan aðgang almennings að
haldið fullum lífeyrisréttindum
upplýsingum, enda er það einn af
þótt svo að þeir gegndu samtímis
hornsteinum lýðræðisins.
öðrum störfum fyrir hið opinbera.
Mannréttindi
Eitt af fyrstu verkum ríkisstjórnarflokkanna var að fella
Vorið 2010 var ákveðið með lögum
þessi lög úr gildi.
að greiða sanngirnisbætur fyrir
Meðal siðmenntaðra þjóða þykir
misgjörðir á stofnunum og heimeðlilegt og sjálfsagt að upplýsingar
ilum fyrir börn. Lögin kveða á um
um fjárframlög til stjórnmálabætur allt að 6 milljónum króna
flokka og frambjóðenda séu opintil handa einstaklingum sem urðu
berar og öllum aðgengilegar. Þessi
fyrir varanlegum skaða vegna
háttur er hafður á meðal annars til
illrar meðferðar eða ofbeldis á tilað koma í veg fyrir dulin áhrifateknum stofnunum eða heimilum.
kaup auðmanna sem ógnað geta
Stórt skref í réttindabaráttu
lýðræðinu. Ísland hafði dregið
samkynhneigðra var tekið árið
lappirnar í þessum efnum til árs2010 þegar Alþingi samþykkti að
ins 2006 þegar ný lög um fjármál
ein hjúskaparlög skyldu gilda um
stjórnmálaflokka voru loks samallra, burtséð frá kyni eða kynþykkt. Fljótlega eftir fjármálahneigð. Óhætt er að segja að Ísland
hrunið gekkst núverandi ríkishafi nú skipað sér í fremstu röð að
stjórn fyrir því að fjárframlög til
því er réttindi samkynhneigðra
stjórnmálaflokka og frambjóðenda
varðar.
yrðu gerð opinber aftur til ársins
Nefna má að í fyrra voru samþykkt lög sem bæta réttarstöðu
2005. Það leiddi meðal annars í ljós
transfólks, þ.e. fólks sem á við
há framlög föllnu bankanna til einstakra stjórnmálaflokka og framkynáttunarvanda að stríða.
bjóðenda.
Íslenskt táknmál er nú móðurmál þeirra sem ekki hafa næga
Margar aðgerðir af þessum
heyrn til að tileinka sér íslenska
toga láta ekki mikið yfir sér en
tungu til daglegra samskipta.
fela þó í sér miklar umbætur og
Þetta var lögfest fyrir að verða
heilbrigðari og gagnsærri stjórntveimur árum og er nú íslenskt
sýslu. Á yfirstandandi kjörtímabili
hafa verið innleiddar siða reglur
táknmál fyrsta mál heyrnarlausra,
fyrir ráðherra og starfsmenn
heyrnarskertra og daufblindra.
Stjórnarráðs Íslands. Tilgangur
Fleira má nefna sem snertir
þeirra er að auka traust á stjórnmannréttindi. Unnið er að endursýslunni og veita leiðsögn um
skoðun laga um hælisleitendur og
réttindi útlendinga hér á landi.
hvers konar háttalag hæfir starfsmönnum hennar og æðstu stjórnRéttindagæsla fyrir fatlaða
hefur verið leidd í lög. Þeir eiga
endum.
nú meðal annars rétt á persónuMeð breytingum á lögum og
reglum hefur dregið úr hættu á
legum talsmanni sem gætir hagsmuna þeirra.
að geðþótti ráði við embættisveitingar. Óheimilt er nú að skipa í
Staða stjórnarskrármálsins
dómaraembætti mann sem dómnefnd hefur ekki talið hæfastan
Frá árinu 2009 hafa umræður á
Alþingi um stjórnarskrána tekið
meðal umsækjenda. Hæfisnefndir
meiri tíma en flest önnur mál í
fjalla nú auk þess um allar
sögu lýðveldisins. Vinnan utan
ráðningar æðstu stjórnenda innan
Stjórnarráðs Íslands.
þingsins frá þjóðfundi til þjóðaratkvæðagreiðslu er einnig gríðarFaglegri stjórnun
leg um mikilvæg atriði frumvarpsÍ tíð núverandi ríkisstjórnar hefur
ins sem stjórnlagaráð skilaði af
verið ráðist í umfangsmestu breytsér.
ingar á Stjórnarráðinu í sögu lýðÖnnur umræða um þetta mikilveldisins. Þessar breytingar voru
væga mál er þegar hafin og
Alþingi hefur allar forsendur til
meðal annars gerðar í kjölfar
að leiða málið til lykta með farábendinga í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.
sælum hætti. Ég vona að úthaldið
Ráðuneytum hefur verið fækkbresti ekki á lokasprettinum þegar
að úr 12 í 8 og breytingar samfara
mikið ríður á að allir, sem stutt
fækkuninni eiga að skila faglegri
hafa málið á Alþingi, standi saman.

Save the Children á Íslandi
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Boð og bókarskrif
Ég fer í matarboð hjá tengdaforeldrum
mínum í kvöld en ætla síðan í hóf hjá KSÍ
á morgun. Þess á milli ætla ég að horfa á
Eggert spila fótbolta og skrifa bók.

Vilborg Arna,
Gissurardóttir, pólfari

Egill Einarsson, einkaþjálfari

Auður Ingibjörg Konráðsdóttir, heilsukokkur

Á Kærleikunum

Heldur heilsuhelgi

Í afmæli til mömmu

Ég fer í mat hjá foreldrum
mínum og svo ætla ég að
taka þátt í Kærleikunum á
morgun en þeir eru hluti af
Vetrarhátíðinni.

Ég er byrjaður að skera
niður fyrir sumarið og nú er
heilsuhelgi hjá mér þar sem
ég borða bara nautalund,
eggjahvítur og kjúkling.

Ég ætla að heimsækja
móður mína, sem á afmæli á
morgun, á Hvolsvöll. Annars
er ég að þróa uppskriftir fyrir
næstu bók.

Allir sungu með í Póllandi
Sigríður Björg
Tómasdóttir
sigridur@frettabladid.is

Hljómsveitin
Bloodgroup sendi
frá sér sína þriðju
plötu nú í vikunni,
Tracing Echoes. Janus
Rasmussen og Sunna
Þórisdóttir söngvarar
sveitarinnar segja
Evróputúr á döfinni í
apríl.

J

anus Rasmussen og Sunna
Þórisdóttir taka boði um kaffi
fegins hendi þegar þau mæta
til fundar við blaðamann
Fréttablaðsins að morgni
föstudags. „Við vorum að æfa til
klukkan fimm í nótt í stúdíóinu
okkar, við erum spila á opnunarkvöldinu á Volta í kvöld [í gærkvöldi],“ upplýsa þau. „Við erum
líka alltaf mjög lengi að finna út úr
því og ákveða hvernig við ætlum
að spila lögin okkar á tónleikum.
Tónlistin okkar er raftónlist og
ekkert augljóst hvernig á að flytja
lögin læf,“ segir Janus. „Við gætum
náttúrulega bara stungið disk í og
mæmað,“ segir Sunna og hlær. „En
við myndum samt aldrei gera það,
það væri hrikalega leiðinlegt.“
Á leið í tónleikaferð
Aðdáendur sveitarinnar fengu að
heyra nokkur af nýju lögunum af
plötunni Tracing Echoes á Airwaves síðastliðið haust en gefst
færi á að heyra meira á tónleikum Bloodgroup á Sónar-tónlistarhátíðinni sem haldin verður næstu
helgi og svo verða útgáfutónleikar
í Reykjavík og á Akureyri í mars.
Þá tekur mánaðartónleikaferð um
Evrópu við. „Við tökum rosalegan túr í Evrópu í apríl, það verður spennandi,“ segir Sunna sem
er orðin ýmsu vön en eftir að hún
gekk til liðs við Bloodgroup tók við
mesta tónleikaár sveitarinnar.
„Við fórum

SÖNGVARAR BLOODGROUP Janus og Sunna og félagar þeirra í Bloodgroup ætla að fylgja nýútkominni plötu úr hlaði með tónleikum hér á landi og erlendis.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

til nær 30 landa 2011, þar af 15 í
mánaðarlangri Evrópuferð. Það
var frekar mikið,“ segir hún. „Við
stoppuðum varla nema til að taka
bensín.“ Var þetta mikið djamm eða
bara puð? „Við vorum nokkuð öflug
í því svona fyrri hluta tónleikaferðarinnar 2011 en svo sáum við bara
að þetta gekk ekki. Maður hefur
ekkert úthald í að djamma og spila
í margar vikur,“ segir Janus.
Unnu plötuna hratt
Hvar er svo skemmtilegast að
spila? „Pólland er í miklu uppáhaldi hjá okkur. Við höfum spilað víða þar, en þegar við gerðum
það fyrst árið 2011 komumst við að
því að þar áttum við stóran

aðdáendahóp. Það kunnu allir lögin
og við fengum ótrúlega góð viðbrögð og þakkir fyrir tónleikana,“
segir Sunna. Eftir langa tónleikahrinu sem teygði sig yfir á árið
2012 tóku liðsmenn þá ákvörðun að
setja saman nýja plötu. „Við unnum
hana frekar hratt þegar við tókum
okkur til, byrjuðum í maí og kláruðum hana í haust.“ Þau segja lögin
unnin í mikilli samvinnu hljómsveitarmeðlima en hana skipa auk
Janusar og Sunnu þeir Hallur og
Ragnar Láki Jónssynir sem stofnuðu sveitina með Janusi og systur
sinni Lilju.
Hætti í skóla fyrir Bloodgroup
Sunna var svo kölluð til árið 2011

en þá var hún í MH og söngnámi í
FÍH. „Þeir hringdu í mig og buðu
að prófa að syngja með sér. Ég
lærði þrjú lög fyrir æfingu daginn eftir og það gekk mjög vel. Ég
hafði einmitt verið að hugsa um
það hversu mikið mig langaði til
að breyta til og stökk á þetta tækifæri, hætti í skólanum og fór í tónleikaferðalag.“
Sunna var átján þegar þetta
var og ákvörðunin mætti fullum
skilningi foreldra hennar. „Pabbi,
Þórir Baldursson, hætti í skóla til
að sinna tónlistinni þannig að hann
skildi þetta vel.“ Einu vandræðin
sem ungur aldur hefur skapað
henni er snúin staða á tónleikaferð
í Bandaríkjunum.

„Þegar við vorum að spila í LA
þá mátti ég ekki vera með strákunum í sándtékkinu og svo þegar
við vorum að spila var mér fylgt
inn bara rétt í þann mund sem
tónleikarnir voru að byrja og svo
send út strax að þeim loknum,“
rifjar Sunna upp en 21 árs aldurstakmark er á vínveitingastaði í
Bandaríkjunum.
Janus, sem er 25 ára, flutti til
Íslands frá Færeyjum sautján ára
gamall, en hann ákvað ungur að
verða tónlistarmaður. „Ég lærði
smá á gítar en fannst það ekki
gaman, ég vildi bara vera í rokkinu,“ segir Janus sem vinnur í dag
sem pródúsent meðfram eigin tónlistarsköpun.

Vinsælasta samloka í heimi
Nokkrir Bandaríkjamenn segjast hafa gert fyrsta hamborgarann um aldamótin 1900.
Vinsælasta samloka í heimi er sú sem
við köllum hamborgara í daglegu
tali. Hún samanstendur af kjöthleifi,
grænmeti, osti og sósum innan í
brauði sem skorið hefur verið í tvennt
þversum. Aðeins þessi einfalda lýsing
hljómar gómsæt.
Hugtakið „hamborgari“ er komið
frá þýsku borginni Hamborg, þaðan
sem margir Þjóðverjar fluttu yfir

1921

White Castle í Kansas var
fyrsta veitingahúsakeðjan
sem setti hamborgarann
á matseðil sinn árið 1921.

1940

Atlantshafið til Bandaríkjanna um
aldamótin á seinni hluta nítjándu
aldar. Í föðurlandinu höfðu þessir
nýju Bandaríkjamenn kynnst vinsælli
steik sem oftast var kölluð „hamborgarsteik“ eftir borginni þýsku. Hugtakið hamborgari hefur verið notað
um samlokuna sem við þekkjum í dag
sem hamborgara síðan 1912.
Við þekkjum einnig fleiri hugtök

Fyrsta McDonald‘s veitingahúsið í Kaliforníu sérhæfði
sig í að gera hamborgara
hratt og örugglega.

68
milljón
viðskiptavinir

yfir hamborgara eins og stuttu útgáfuna „borgara“, sem notað hefur verið
síðan um 1930 og „ostborgara“ síðan
um 1940.
Enginn hefur hins vegar fært sönnur á hvar hamborgarinn var fyrst
gerður. Nokkrir bandarískir karlar
sögðust hafa fundið hann upp en þeir
eiga allir sameiginlegt að hafa gert
tilkallið um aldamótin 1900.
- bþh

McDonald‘s veitingahúsakeðjan
þjónustar að jafnaði 68 milljón manns
á hverjum degi á rúmlega 34.000
veitingastöðum um allan heim.

Kræsingar & kostakjör











Jurtarjóm
mi Meggle
250ml
Kötlu
Kö
l glassúr
l ú
Vatnsdeigsmix

229 kr/stk

289 kr/pk

Freyju suðusúkkulaðu 200 gr.

Sveitasultur 400g

215 kr/pk

Verð frá

349

kr/stk

Rjómasprauta hvít Easy whip
verð áður 7
7.798
798

5.998 kr/stk

259 kr/stk
Ms rjómi 1/4 l

227 kr/stk
ISI Kolsýruhylki f.
rjómasprautur 10 stk.
verð áður 998

798 kr/pk

Tilboðin gilda 7. - 11. feb.
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Í FEBRÚAR

AMERÍSKIR
DAGAR

RBO
OR TOWN
La-z-boy
oy stóll.
oy
Svart,
t, ljjó
t,
óst eða brú
rúnt lleð
eður
eð
ur..
ur
B:80
80
0 D:85 H:10
04 ccm
m.



VERÐ:
RÐ
Ð: 12
129.
9.99
99
90

ALLIR
IR LA
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VERÐ FRÁ 84.900 KR
KR.

MEST SELDI
HÆGINDASTÓLL
Í HEIMI




139.990
VERÐ: 174.990

127.990
VERÐ: 159.990

99.990
VERÐ: 124.990

Hinn eini sanni!
LA-Z-BOY er hágæða vörumerki, þar sem
þægindi, notagildi og ending fara saman.
Upplifðu hvíld á nýjan hátt og færðu
þægindi inn á þitt heimili með LA-Z-BOY.
LA-Z-BOY er eini stóllinn í heiminum sem
hefur 18 mismunandi hægindastillingar.
LA-Z-BOY er skrásett vörumerki og fæst

PINNACLE La-z-boy stóll.
Svart, ljóst eða brúnt leður.
B:80 D:85 H:104 cm.

ASPEN
N La-z-boyy sstóll. Svart,
vínrautt, brúnt
nt eða ljóst
ljós
óst leður.
B:80 D:85 H:1102 cm.

NORMAN
AN La-z-boy stó
stóll.
Brúnt áklæði.
B:74 D:70 H:103 cm.

H Ú S G A G N A H Ö L L I N  Ǧ   Ã     Û  Ą   ȝ ț  Ǧ        Ã   Ǧ   Ã    Ƞ Ƞ ȣ  Ȝ Ȝ ț ț  O P I Ð

eingöngu í Húsgagnahöllinni.
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HÚSGAGNAHÖLLIN – fyrir lifandi heimili!

 AMERÍSKIR

DAGAR!

NÚNA

70.000
KR. AFSLÁTTUR

12
MÁNAÐA
VAXTALAUS
SÓFALÁN

LARAMIE Hornsóﬁ.
Brúnt microﬁber.
D: 95 H: 95 L: 250x250 cm.

379.990
VERÐ: 449.990
90

NÚNA

NÚNA

20.000
KR. AFSLÁTTUR

70.000
KR. AFSLÁTTUR

2 SÆTA
T

LARAMIE sófasett microﬁber
áklæði. Stóll: B: 111 H: 95 B: 95
2 sæta sóﬁ B:170 D:95 H:95 cm.
3 sæta B:220 D:95 H:95 cm.

2 SÆTA
T

3 SÆT
TA

MIDLLAND
A
tungusóﬁ
microﬁber áklæði.
microﬁb
B:280
280 D:175/97
D:1
D:175
H:95 cm.

STÓLL
Ó

179.990 189.990
89..990 149.990
VERÐ: 199.990

VERÐ: 209.990

VERÐ: 419.990
419 990

NÚNA

VERÐ: 169.990

60.000
KR. AFSLÁTTUR

STÓ
T LL

129.990

SÓFI

VERÐ: 169.990

NÚNA

40.000
KR. AFSLÁTTUR

2 SÆT
SÆTA
T

15
159.990

3 SÆ
SÆT
TA

3 SÆTA
T
TRAVI
A S Sófasett. Slitsterkt áklæði.
Stóll: B: 112 B: 95 2ja sæta sóﬁ B:170 D:95 cm.
3ja sæta B:225 D:95 H:80 cm.

STÓLL

399.990 259.990

VERÐ: 199.990

VERÐ: 459.990

189.990

VERÐ: 299.990

BROMLEY sófasett brúnt leður. Stóll: B: 111 H: 95 B: 95
2 sæta sóﬁ B:170 D:95 H:95 cm. 3 sæta B:220 D:95 H:95 ccm.

VERÐ: 229.990

NÚNA

40.000
KR. AFSLÁTTUR
STÓLL

KR. 790 DÓSIN
ÖRUGGT OG UMHVERFISVÆNT. Real Flame arinn-eldsneyti
í dós.
d Real Flame gelið er snarkandi og róandi á köldum vetrardö
ögum. Sótar ekki. Logar í þrjár klukkustundir.

NÚNA

30.000

KASSI 24 DÓSIR 15% AFSLÁTTUR KR. 16.116
K

KR. AFSLÁTTUR

ELIISE

69.990
FULLT VERÐ 99.990
CHATE
A AU

ARINN CHATEAU
Litur: Expresso. Stærð:
B:104 D:30 H:95,5 cm

ARINN ELISE
Mahogany og antik hvítur.
B:93 D:28 H:78 cm

99.990
VERÐ: 129.990

0% VEXTIR ǂ

ïÛýĄ¡¡ĄȜȝ¡Ą
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MEÐALALDUR SPRAUTUFÍKLA HÆKKAR
MEÐALALDUR SPRAUTUFÍKLA Á VOGI
SÁÁ hefur ekki geﬁð út nýrri tölur
frá Vogi en þær fyrir 2009, en
Þórarinn Tyrﬁngsson yﬁrlæknir,
segir að þróunin undanfarin þrjú
ár bendi til þess að meðalaldur
sprautufíkla sé nú enn hærri en
hann var árið 2009.

33,4

33,7

33,9
ára

30,2

HIV SMIT MEÐAL SPRAUTUFÍKLA

2007

2006

514
349

32,7

2008

487
339

31,9
2009

31,2

30,1

INNRITANIR OG FJÖLDI SPRAUTUFÍKLA Á VOGI

524
342

30,5
Innritanir á Vog vegna
sprautufíknar

Fjöldi sprautufíkla
á Vogi

1.786 er heildarfjöldi greindra sprautufíkla
á Vogi á árunum 1991–2009. Þar af eru 535
konur og 1.252 karlar.
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Fjórðungur HIV smitaðra einstaklinga
sem koma reglulega á göngudeild
smitsjúkdóma á Landspítalann eru
2008
sprautufíklar. Þetta hlutfall hefur
2009
hækkað jafnt og þétt undanfarin ár og
er hærra en í sambærilegum deildum í
2010
Skandinavíu.
2011
Aldrei hafa sprautufíklar verið jafn2012
stór hluti þeirra sem greinast með
AF 300 HIV SMITUÐUM
HIV og árið 2011. Í fyrra virðist sem
FRÁ ÁRINU 1983 ER 61 FÍKILL nýgengi smita meðal sprautufíkla sé að
dala, en 20 einstaklingar greindust á
Sprautufíklar Aðrir
árinu með HIV, þar af sex sprautufíklar.
Einn greindist með alnæmi á lokastigi. Haraldur Briem, sóttvarnarlæknir segir erfitt að meta hvers vegna smitum meðal fíkla sé að fækka, en
bendir á að líklegast hafi verið um hópsýkingu að ræða á árunum 2010
til 2012. Hann telur að nálaskiptaþjónusta geti skipt sköpum.
2007

Flestir sprautufíklar
á aldrinum 35 til 45
Meðalaldur sprautufíkla hefur hækkað hratt. Fleiri heilbrigðisvandamál hrjá
eldri fíkla. Þótt færri virðist ákveða að byrja að sprauta sig minnkar hópurinn
ekki. Talið er að allt að 700 fíklar séu á landinu. Sumir eru komnir yfir sextugt.
Sunna
Valgerðardóttir
sunna@frettabladid.is

M
➜ Hættulegasta leiðin til vímu
Áhrifaríkasta og þar með hættulegasta leiðin til að koma
vímuefnum til heilans er að sprauta efnum í æð. Við það
eykst þéttni vímuefnanna, viðtaka heilans hraðast og verkunin margfaldast, sem gerir vímuna mun sterkari en ef efnin
eru reykt, gleypt eða sogin upp í nefið. Á vefsíðu SÁÁ segir
að neytendur líki vímunni við kynferðislega fullnægingu.
Sprautufíklar eru að jafnaði bæði líkamlega og andlega
veikari en aðrir vímuefnafíklar. Fíknin er þrálátari og erfiðari
viðfangs og líkamlegir fylgikvillar og dauðsföll af völdum of
stórra skammta eru mun algengari en hjá öðrum fíklum. Af
þeim sökum eru sprautufíklar tíðir gestir á bráðamóttökum
og almennum deildum sjúkrahúsa og er kostnaður vegna
þjónustu til þeirra mikill ár hvert. HIV og lifrarbólga C eru
alvarlegustu sjúkdómarnir sem herja á hópinn.
Úr ársskýrslu SÁÁ

➜ Nálaskipti borga sig í krónum talið
Elías Sæbjörn Eyþórsson
kemst að þeirri niðurstöðu
í BS-verkefni sínu í heilbrigðisvísindum við Háskóla
Íslands árið 2011 að nálaskiptaþjónusta á Íslandi sé
kostnaðarhagkvæm forvörn fyrir samfélagið gegn útbreiðslu
HIV meðal sprautufíkla. Samkvæmt niðurstöðum Elíasar er
hægt að koma í veg fyrir 4,5 HIV-smit með slíkri þjónustu og
bjarga 7,4 lífárum á tímabilinu.
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin skilgreinir aðgerð hagkvæma
ef hún skilar einu lífsgæðavegnu lífári undir þrefaldri vergri
landsframleiðslu á einstakling, og samkvæmt útreikningum
Elíasar er kostnaðurinn innan þeirra marka á tímabilinu
2011 til 2020.

➜ Læknadópi fylgir „gæðastimpill“
Svala Jóhannsdóttir, fyrrverandi starfskona Konukots,
segir að ein meginástæða
þess að læknadóp sé svo
vinsælt sé „gæðastimpillinn“
sem fylgi því. „Fólk veit
hvað það er að fá og getur
fullvissað sig um að ekki sé
búið að þynna efnið út, jafnvel með eitri, eins og er oft
raunin,“ segir hún. „Þegar þú
kaupir eina töflu af ritalíni
veistu hversu mikið virkt efni þú færð. Þegar þú sprautar þig
með götuefni veistu í raun ekkert um innihald efnisins. Þú
gætir „óverdósað“ og þú gætir verið enn í fráhvörfum.“

eðalaldur íslenskra
spraut ufí k la hefu r
hækkað mikið undanfarin ár. Hópurinn hefur
ekki minnkað þrátt fyrir
að dregið hafi úr fjölda
þeirra sem byrja að nota sprautur. Talið
er að á bilinu 500 til 700 sprautufíklar
séu á Íslandi í dag, langflestir á höfuðborgarsvæðinu.
Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir
á Vogi, segir hækkandi aldur hópsins
verulegt áhyggjuefni.
„Aldurinn er það sem er alvarlegt í
þessu. Meðalaldur sprautufíkla heldur
áfram að hækka sem þýðir að fleiri
eru sýktir af lifrarbólgu, með hjartaskemmdir og alvarlegar sýkingar. Hópurinn er þyngri til að fást við fyrir
heilbrigðisþjónustuna,“ segir hann.
„Landspítalinn segir að hópurinn sé að
stækka vegna þess að hann er að eldast
og veikjast.“
Þórarinn þekkir til fólks sem hefur
sprautað sig reglulega allt frá árinu
1980, þótt svo langur tími sé fátíður.
Sumir komnir yfir sextugt
Þór Gíslason, verkefnastjóri Frú Ragnheiðar, tekur undir áhyggjur Þórarins.
„Meginþorri þessa hóps er á bilinu
35 til 45 ára. Og það er í raun undarlegt
hversu margir eru enn eldri, á bilinu 45
til 55 ára. Svo tínast til okkar einstaklingar sem eru komnir yfir sextugt,“
segir hann. Magnús Gottfreðsson, sérfræðingur á smitsjúkdómadeild LSH,
segir þetta rétt þótt hópurinn sé vissulega mjög breiður með tilliti til aldursdreifingar.
„Þetta er áhyggjuefni og flækir málin
þegar fólk er með mörg önnur heilsufarsvandamál í farteskinu,“ segir hann.
350 sprautufíklar árlega á Vog
Mjög erfitt er að festa hendur á nákvæman fjölda virkra sprautufíkla á landinu.
Tæplega 1.800 einstaklingar hafa sótt
meðferð á Vogi vegna sprautufíknar frá
árinu 1991 en að jafnaði koma þangað

HÆTTULEGASTA LEIÐIN

Áhrifaríkasta leið til vímu
er að sprauta efnum í æð,
sem gerir hana jafnframt
þá hættulegustu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

um 350 sprautufíklar ár hvert. Forsvarsmenn meðferðarheimilisins telja að um
500 til 700 sprautufíklar séu á landinu,
eins og áður sagði, sem nota efnin þó
mismikið. Sjúkrabíllinn Frú Ragnheiður
hefur þjónustað 262 sprautufíkla síðan í
byrjun árs 2011. Í öllum tilvikum er um
að ræða mjög virka fíkla.
Þór Gíslason, verkefnastjóri Frú
Ragnheiðar, telur að fjöldi þeirra sem
notar sprautur daglega sé á bilinu 230 til
250. Hópurinn sem sprautar sig sjaldnar
sé svo mun stærri.

Erfitt að nota úti á landi
Að sögn Þórs er alvarleg sprautufíkn
mestmegnis bundin við Reykjavík og
höfuðborgarsvæðið.
„Við höfum heyrt af hópum sem eru að
sprauta sig í Hafnarfirði, útjaðri Reykjavíkur og á Akureyri,“ segir hann. „En
þegar þú ert í svona mikilli neyslu þá
er þér ekki vært í smærri samfélögum.
Í borgarsamfélaginu eru fleiri úrræði,
betra að fela sig og meira framboð á
efnum. Fólk er ekki eins opinbert þar
og í smærri bæjum.“

Gagnrýnir stjórnvöld fyrir metnaðarleysi
„Ég er mjög fylgjandi starfi Frú Ragnheiðar og hef verið hvatamaður þess að þar
yrði faglega staðið að málum og reynt að styðja það eftir föngum,“ segir Magnús
Gottfreðsson, sérfræðingur á smitsjúkdómadeild LSH og prófessor í smitsjúkdómum
við læknadeild HÍ. Magnús segir það umhugsunarefni að heilbrigðisþjónusta eins og
sú sem starfrækt er hjá Rauða krossinum, sem varðar lýðheilsu og fíklana sjálfa, sé í
svo miklum mæli starfrækt af góðgerðarsamtökum.
„Þetta lýsir ákveðnu metnaðarleysi í málaflokknum, að yfirvöld heilbrigðismála reiði
sig svo mjög á hjálparsamtök og starf sjálfboðaliða. Er eðlilegt að þegar samfélag er
með jafn flókinn og viðkvæman málaflokk og þessi lýðheilsuvá sannanlega er, að velviljuðum góðgerðarsamtökum sé einfaldlega falið að sjá um það? Ég er ekki að gagnrýna það frábæra starf sem er unnið hjá Frú Ragnheiði en hvar værum við stödd án
þeirra?“ segir hann. „Ég einfaldlega set spurningarmerki við að þessu mikilvæga verkefni sé einfaldlega útvistað og svo á að treyst á að þeir aðilar sinni þessu. Ég velti fyrir
mér hvort yfirvöld brygðust við á sama hátt ef annar þjóðfélagshópur ætti í hlut?“

Ég velti fyrir
mér hvort yfirvöld brygðust við
á sama hátt ef
annar þjóðfélagshópur ætti
í hlut?“
Magnús Gottfreðsson
sérfræðingur á smitsjúkdómadeild LSH
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SKAÐAMINNKUNARVERKEFNIÐ FRÚ RAGNHEIÐUR

56

einstaklingar nýttu sér þjónustu
bílsins í fyrsta sinn árið 2012. Ætla
má að um 40 til 50 sprautufíklar nýti sér
þjónustu Frú Ragnheiðar reglulega, það er
tvisvar til fjórum sinnum í mánuði.

85%

heimsókna
í bílinn eru
vegna sprautu- og nálaskipta.

15,2

milljónum hefur
verið varið í rekstur
skaðaminnkunarverkefnis Rauða
krossins á tímabilinu október 2009
til september 2012.

6,5

8,8

49.000

81.000

milljónir hafa
fengist í styrki
utan samtakanna.

milljónir er
heildarkostnaður Rauða krossins
við rekstur Frú Ragnheiðar
á þessum þremur árum.

ÁHÖLD SEM FRÚ RAGNHEIÐUR HEFUR GEFIÐ

760
nálabox

2.000
skeiðar

4.000
smokkar

45.900
sprautudælur

sprittpúðar

nálar

FJÖLDI HEIMSÓKNA Í BÍLINN
2011 206 einstaklingar

1042 heimsóknir

2012 262 einstaklingar

1356 heimsóknir
1345 karlmenn

1048 konur
SAMTALS 2398 HEIMSÓKNIR, 2011 OG 2012

Virðing fyrir fíklum lífsnauðsyn
Sjúkrabíllinn Frú Ragnheiður er fyrsta skaðaminnkunarverkefnið á landinu. Sjálfboðaliðar sjá alfarið um verkefnið.
Blaðakona slóst í för með bílnum kalt fimmtudagskvöld og kynnti sér starfsemina.

U

m fimmtíu sprautufíklar nýta sér reglulega nálaskiptaþjónustu sjúkrabílsins
Frú Ragnheiðar. Síðustu þrjú ár hafa 262
fíkniefnaneytendur leitað til þeirra
sjálfboðaliða sem starfa í bílnum,
fengið þar hreinar nálar, klúta og
nálabox en einnig aðhlynningu,
spjall og ráðleggingar.
Verkefnið er rekið af
Reykjavíkurdeild Rauða krossins
með það að markmiði að minnka
skaðann sem hlýst af alvarlegri
fíkniefnaneyslu í samfélaginu.
Hugtakið skaðaminnkun hefur enn
ekki mikið verið rætt innan hins
opinbera heilbrigðiskerfis hér á
landi en það er komið mun lengra
víða erlendis. Frú Ragnheiður er
fyrsta yfirlýsta skaðaminnkunarverkefnið á Íslandi. Hún keyrir á
milli Hlemms, Granda og Gistiskýlisins fimm kvöld í viku og
veitir fíklum þjónustu.
Langflestir í ritalíni
Nær allir sem nýta sér þjónustu
Frú Ragnheiðar koma þangað í
þeim tilgangi að fá nýjar sprautur og sprautunálar. Langstærsti
kúnnahópur bílsins sprautar sig
með ritalíni en einnig er nokkuð
um amfetamín, morfín og kókaín. Ritalín hefur svipaða örvandi
virkni og amfetamín en víman
varir stutt svo margir sprauta
því í æð oft á dag. Dæmi eru um
að langt leiddir fíklar sprauti sig
með rítalíni allt að tíu til tuttugu
sinnum á degi hverjum þegar fjárhagur og heilsa leyfir.
Svala Jóhannsdóttir hefur
starfað fyrir Rauða krossinn um
árabil og segir bráðnauðsynlegt
að innleiða skaðaminnkun sem
hugmyndafræði frekar inn í samfélagið.
„Þetta er svo brýnt fyrir hópinn
sem er hvað verst staddur og sá
hópur er einfaldlega mjög stór,“
segir hún. „Samfélagið segir okkur
að allir eigi að vera edrú en fólk
verður að átta sig á því að það er
óraunhæf krafa. Vímuefnaneysla

hefur fylgt manninum frá upphafi
og mun sennilega alltaf gera það.
Sumir hafa verið í neyslu marga
áratugi og vilja bara ekki hætta.
Og það verður að virða það líka.“

Hvað myndir þú gera ef
þú sæir alkahólista drekka
úr brotnu glasi?“

Lokað augum fyrir staðreyndum
Ísabella Björnsdóttir starfar einnig
sem sjálfboðaliði með Frú Ragnheiði. Hún hefur nýlokið MA-námi í
félagsráðgjöf þar sem hún skrifaði
lokaritgerð um skaðaminnkun.
„Sumum finnst hræðilegt að láta
fólk fá sprautur og gagnrýna þetta
fyrirkomulag. En þetta verður allt
öðruvísi þegar þú ert í kominn
návígi við fíkla sem eru á þessum
stað. Svo er auðvitað augunum enn
lokað fyrir því að það séu raunverulega til sprautufíklar í samfélaginu,“ segir hún.
Svala tekur undir þetta og segir
úrræðin vera til staðar þó það
vanti heildræna stefnu á skaðaminnkun.
Efnin aldrei tekin af konunum
„Það er til að mynda bannað að
nota efni innanhúss í Konukoti sem
getur gert þeim sem eru háðar
morfíni mjög erfitt fyrir. Konurnar fara út, fárveikar, um leið og
þær vakna og standa í kuldanum
á meðan þær fá sér. Neyslurými
gæti minnkað skaðann af því,
sem og mörgu öðru,“ segir hún,
en bætir við að nálaskiptaþjónusta sé í Konukoti og það hafi skipt
sköpum þegar því var komið á.
Efnin eru aldrei tekin af konunum
þegar þær koma inn, heldur eru
þau geymd á meðan þær dvelja
innandyra. „Efnin eru aldrei tekin
því það er ekki einu sinni hægt að
ímynda sér hvað þessar konur hafa
stundum þurft að ganga í gegnum
til að ná í þau,“ segir Svala.
Áfengisfráhvörfin eru verst
Að sögn Ísabellu og Svölu eru
slæm áfengisfráhvörf verri en fráhvörf af ólöglegum fíkniefnum.
„Öll fráhvörf eru mjög slæm en
áfengisfráhvörfin eru langverst.
Þau eru einu fráhvörfin sem geta
leitt fólk til dauða ein og sér,“ segir

Svala Jóhannsdóttir
sjálfboðaliði hjá Frú Ragnheiði

Svala. Ísabella tekur undir það
og konurnar tvær telja að íslensk
heilbrigðisyfirvöld ættu að taka
starfsemi erlendra landa sér til
fyrirmyndar í þeim efnum. „Það
getur verið óhugnanlegt að vera
með konur í áfengisfráhvörfum.
Þær vakna um morguninn og byrja
strax að skjálfa en oft þurfa þær
bara að fá nokkra sopa og þá jafnast þær út,“ segir Ísabella. „Þá
geta þær farið að hugsa um sig,
kannski fengið sér að borða, þrifið
sig, lesið blaðið og því um líkt,“
bætir Svala við. Þannig sé verið að
vinna með mikla áfengissjúklinga
víða erlendis og segja konurnar
slíka starfsemi vanta hér á landi.
Aðstoða ekki við neysluna
Svala og Ísabella hafa aldrei hjálpað fíkli að sprauta sig. „Við reynum að leiðbeina fólki um örugga
sprautunotkun. Ein gagnrýnin á
skaðaminnkun er sú hugmynd að
svona þjónusta komi í veg fyrir
bindindi. En það er akkúrat ekki
þannig. Ef einstaklingurinn vill
aðstoð og stuðning við að ná edrúmennsku stendur það alveg 110
prósent til boða. Þetta snýst um að
virða sjálfsákvörðunarrétt fólks,“
segir Svala.
Hún segir að þrátt fyrir aukna
umræðu finni hún enn fyrir miklum fordómum innan kerfisins
sem einkennist af vanþekkingu
á skaðaminnkun sem hugmyndafræði. Það sé lítið rætt um fræðin,
bæði innan kerfisins og við notendur. Nauðsynlegt sé að losna við
tabúið og hefja samtal um málin.
Hún hefur borið ákveðna spurningu undir fólk til að freista þess
að láta það skilja skaðaminnkun
betur: „Hvað myndir þú gera ef þú
sæir alkóhólista drekka úr brotnu
glasi?“

➜ Vilja neyslurými hingað
Neyslurými (e. drug consumption rooms) eru staðir þar sem sprautufíklar
geta notað vímuefni í hreinu og áhættulausu umhverfi undir eftirliti
þjálfaðs starfsfólks. Neyslurými eru starfrækt í samstarfi við löggæslu svo
neytendur eru ekki handteknir fyrir neyslu ólöglegra vímuefna, er kemur
fram í MA-ritgerð Ísabellu Björnsdóttur, Skaðaminnkun á Íslandi - viðhorf
og þekking.
„Mér er kunnugt um að þetta hafi tíðkast erlendis um nokkra hríð og ég
hef heyrt mína kollega tala um þetta með ánægju. Þeir segja að þetta hafi
gert lífið einfaldara fyrir alla aðila,“ segir sérfræðingur á smitsjúkdómadeild LSH, Magnús Gottfreðsson. Á undanförnum áratugum hafa verið
sett upp yfir 90 neyslurými víðs vegar í Danmörku, Noregi, Sviss, Hollandi,
Þýskalandi, Spáni, Lúxemborg, Kanada og Ástralíu. Svala og Ísabella segja
báðar að slíkt sé bráðnauðsynlegt heilbrigðisúrræði hér á landi og hvetja
yfirvöld til að efna til umræðu um slíka möguleika.

➜ Markmiðið að fólk haldi lífi
„Markmið okkar er að þetta fólk haldi lífi og bæti heilsufar sitt. Þannig má
með einföldum og ódýrum úrræðum draga úr skaðsemi fyrir einstaklinginn, fjölskyldu hans og samfélagið allt,“ segir Þór Gíslason, verkefnastjóri
Frú Ragnheiðar. „Tilgangurinn er að ná til jaðarhópa samfélagsins, svo
sem útigangsfólks, heimilislausra og fíkla, og bjóða þeim skaðaminnkandi
þjónustu og almenna heilsuvernd án fordóma og kvaða.“ Með því er hægt
að draga úr skaðsemi lifnaðarhátta jaðarhópa, eins og sýkingum í sárum
og útbreiðslu lifrarbólgu C og HIV, með því að auðvelda þeim aðgengi
að sárameðferð, hreinum nálum og sprautum og almennri fræðslu um
skaðaminnkun.
Sjúkrabíllinn var tekinn í notkun í febrúar árið 2011 og þá jókst aðsókn
hópsins í þjónustuna til muna. Áður hafði hún verið starfrækt úr hjólhýsi.

Þrír sprautufíklar segja sögu sína
Lenti í hjólastól eftir sýkingu í mjaðmabeini
Eva er 34 ára og hefur sprautað sig með rítalíni í æð í mörg ár. Hún
býr ásamt kærasta sínum í smáhýsunum á Granda sem starfrækt
eru á vegum Reykjavíkurborgar. Eva hefur nýtt sér þjónustu Frú
Ragnheiðar fjórum sinnum og ber starfsfólkinu vel söguna.
Eva kemur inn með fullan dall af notuðum sprautum sem starfsfólkið tekur á móti. Hún fær nálar og sprautudælur fyrir sig og félaga
sína og fær afhentar um hundrað nálar af þremur stærðum. Hún er
ekki í vafa um hvað hún vill og er afar skýr með stærðir á nálum.
„Ég nota bara rítalín og kannabis. Ég drekk ekki, það gerir mig
alveg ruglaða,“ segir Eva. Hún hefur verið lengi í neyslu og segist
vera dugleg að nota sótthreinsunarklúta áður en hún stingur sig. Það
lærði hún af biturri reynslu.
„Ég var einu sinni í hjólastól í þrjá og hálfan mánuð eftir að hafa
fengið sýkingu í mjaðmarbeinið sem leiddi upp í litla heila. En ég
stakk af burt frá sjúkrahúsinu á endanum og fór upp á Akranes til að
redda mér ritalíni. Ég var með legg í æð af sjúkrahúsinu svo maður
var fljótur að skjóta þessu. En auðvitað var ég í lífshættu.“

Notar gramm á dag á sjötugsaldri
Guðni, 61 árs, kemur upp í bílinn í síðara stoppi
hans við Hlemm. Hann notar amfetamín og byrjar
á því að spyrja viðstadda í léttum tón hvort einhver eigi efni. Hann notar um það bil
gramm af efni á dag, sprautað
í æð, og að hans sögn kostar
amfetamín á bilinu fimm
til tíu þúsund krónur.
Verðið fer eftir gæðum.
Hann segist myndu nota
opinbert neyslurými ef
þörf væri á. Þá þyrfti
hann ekki að standa á
Klambratúni eða við
Sundhöll Reykjavíkur að
sprauta sig í æð. Hann fékk 80
nálar og klúta.

„Áttu ritalín?“
Sigrún er 41 árs og býr í smáhýsunum á Granda. Hún notar
mest rítalín og áfengi. Þegar hún er spurð af starfsfólki Frú
Ragnheiðar hvað megi bjóða henni svarar hún hlæjandi um
hæl: „Áttu rítalín?“.
Sigrún fær nálar, klúta og dælur og
leiðbeiningar um hvernig öruggast sé að
sprauta sig. „Ég kann það,“ segir hún
ákveðin. Svo lýsir hún aðferðinni
í smáatriðum svo ekki fari
á milli mála að kunnáttan
sé fyrir hendi. Sigrún er
kvödd með tilmælum um
að hún ætti að finna sér
nýjan heimilislækni og er
hvött til að drífa sig í það
sem fyrst.
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*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

FRÍHAFNARDAGAR
Dagana 7. - 11. febrúar
afnemum við virðisaukaskatt*
af öllum snyrtivörum.
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HELSTU SKREF Í FERLI EYÞÓRS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

Lék Riff
Raff í
uppfærslu
Leikfélags
Akureyrar
á Rocky
Horror

Lék Jesú í uppfærslu VMA og
MA á Jesus Christ
Superstar
Sigraði í Söngkeppni framhaldsskólanna fyrir hönd
VMA með lagið
Framtíð biður
Tók þátt í uppfærslu á Óliver
Twist með Leikfélagi Akureyrar

2010

Sigraði í raunveruleikaþáttunum
Bandið hans Bubba

2013

Lék Berger
í uppfærslu
Silfurtunglsins á Hárinu

Sigraði Söngvakeppnina og keppir
fyrir Íslands hönd í
Eurovision
Lék Maríus
í uppfærslu
Þjóðleikhússins á
Vesalingunum

Gekk til liðs við hljómsveitina
Todmobile

Faðirinn og rokkarinn nánir vinir
Eyþór Ingi Gunnlaugsson söng sig inn í hjörtu landsmanna þegar hann ﬂutti lagið Ég á líf í Söngvakeppninni og sigraði með yﬁrburðum. Eyþór Ingi sem hefur troðið upp síðan hann var lítill pjakkur segist hafa gert tvær misheppnaðar tilraunir til að læra tónlist.
Tinna Rós
Steinsdóttir
tinnaros@frettabladid.is

F

rá því í leikskóla hef ég
verið voða upptekinn að
því að verða leikari eða
söngvari. Sem krakki
horfði ég mikið á myndir með Elvis Presley og
söng lögin hans svo á leikskólanum
á mjög bjagaðri ensku. Það eru til
skemmtileg fjölskyldumyndbönd
frá minni barnæsku þar sem ég
syng til dæmis Amonsjúka, sem
átti að vera All Suit Up, og reyndi
að kenna foreldrum mínum að
hreyfa sig eins og Elvis,“ segir
Eyþór Ingi og hlær.
Fjölskyldufaðirinn Eyþór Ingi
Gunnlaugsson er fæddur á Dalvík árið 1989. Hann ólst þar upp
en býr nú í Kópavoginum og er
í fullri dagvinnu sem pabbi. Á
kvöldin klæðir hann sig svo oftar
en ekki í rokkgallann og skemmtir
fólki með frábærri söngröddinni.
„Ég hef verið að koma fram frá
því ég var smá pjakkur, þá annaðhvort með harmonikkuna eða
sem Ladda-eftirherma og ég hef
alltaf fengið mikinn stuðning.
Afi er duglegur að rifja það upp
þegar ég var með honum í hesthúsinu og karlarnir í kring komu
í kaffi. Þá vippaði ég mér upp á
einn heybaggann og söng fyrir þá.
Mamma og pabbi leyfðu mér líka
oft að skemmta þeim sem komu í
heimsókn. Svo var ég algjör límheili þegar ég var yngri og þuldi
til dæmis upp heilu þættina af
Heilsubælinu fyrir gesti og gangandi,“ rifjar hann upp.
Feimni hrjáði hann því ekki á
sínum yngri árum en hann segir
hana hafa ágerst með árunum.
„Það er alltaf ákveðið óöryggi í
mér. Ég er stundum á barmi þess
að kasta upp úr stressi áður en ég
kem fram en það lagast yfirleitt
um leið og ég kem á sviðið því þar
líður mér svo vel.“
Eyþór hélt til Akureyrar árið
2006, hóf nám í VMA og sigraði
Söngkeppni framhaldsskólanna
fyrir hönd skólans árið 2007. „Ég
lullaðist í gegnum eina önn, tók
þátt í keppninni og hætti svo eiginlega strax eftir hana,“ segir
Eyþór sem að eigin sögn hefur
aldrei verið mikill námsmaður,
enda með bullandi athyglisbrest
og mikla lesblindu. „Ég hef samt
gert tvær misheppnaðar tilraunir
til að læra tónlist,“ segir hann og
rifjar upp fyrri tilraunina.
„Afi minn er mikill músíkant og
getur gripið í flest hljóðfæri, þrátt
fyrir að hafa aldrei lært á eitt einasta. Hann var alltaf tuðandi yfir
því að geta ekki lesið nótur svo
ég ákvað að læra á harmonikku
svo ég gæti kennt honum það. Það
gekk ekki alveg sem skyldi því ég
fylgdist aldrei með nótunum heldur spilaði bara eftir eyranu,“ segir
hann hlæjandi.
„Það er klárt mál að ég hef
tóneyrað frá afa. Mömmu finnst
reyndar voðalega gaman að syngja
og pabbi getur blístrað heilu lögin
eins og verið sé að spila þau á
flautu, sem ég skil ekki því sjálf-

HEFUR TÓNEYRAÐ FRÁ AFA SÍNUM Eyþór Ingi hefur aldrei verið mikill námsmaður. Hann hefur gert tvær misheppnaðar

tilraunir til að leggja stund á nám í tónlist en hefur að mestu kennt sér sjálfur. Tóneyrað segist hann hafa frá afa sínum sem
hefur aldrei lært á neitt hljóðfæri en getur þó gripið í þau flest.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI

ur get ég ekki blístrað. Ég hef samt
aldrei heyrt pabba syngja en langar mikið til þess.“
Þrátt fyrir að vera ekkert lærður í tónlist syngur Eyþór eins og
fagmaður og spilar á bæði gítar
og píanó. Kunnáttuna segir hann
hafa komið með reynslunni. „Ég er
rosalega meðvitaður um það sem
ég geri og hef áttað mig á hlutunum smám saman,“ segir hann.
Syngur stelpurnar í svefn
Eyþór hefur verið í sambúð með
Soffíu Ósk Guðmundsdóttur í tæp
þrjú ár, en þau kynntust árið 2008.
„Við hittumst fyrst kvöldið sem
ég vann Bandið hans Bubba en þá
óskaði hún mér bara til hamingju
og var svo horfin. Fyrir tilviljun
rakst ég svo á hana aftur stuttu
seinna og þaðan leiddi eitt af
öðru,“ segir hann glottandi en þau
eiga nú dótturina Elvu Marín sem
er rúmlega eins árs. Þar fyrir utan
á Soffía, sem er sjö árum eldri en
Eyþór, dæturnar Báru Katrínu og
Kristínu Emmu úr fyrra sambandi
og búa þær hjá þeim.
Eyþór tekur föðurhlutverkið
mjög alvarlega og segist oft syngja
stelpurnar í svefn. „Það hentar mér augljóslega mun betur en
að lesa fyrir þær,“ segir hann og
hlær. Hann segir fjölskyldumanninn Eyþór og rokkarann Eyþór
vera mjög nána. „Nú til dags snýst
rokkið svo mikið um það að vera
heiðarlegur og samkvæmur sjálfum sér. Rokkarar þurfa ekki lengur að ganga um í leðurbuxum, vera
uppdópaðir og líma húsgögnin sín
á hvolf, það er bara liðin tíð,“ segir
hann.
„Starstruck“ að hitta Ladda
Eyþór kom fyrst fyrir augu
almennings þegar hann tók þátt í
raunveruleikaþáttunum Bandinu
hans Bubba árið 2008. Skemmst
er að minnast þess í einum þættinum þegar Bubbi bað Eyþór Inga að

Vissi að Friðrik Ómar færi í Eurovision
Söngvarinn og Eurovision-farinn Friðrik Ómar
Hjörleifsson er Dalvíkingur, rétt eins og Eyþór. Hann
útskrifaðist úr grunnskólanum á Dalvík og fór þá
beint að kenna tónmennt í skólanum. „Hann var
bara 16 ára þegar hann byrjaði að kenna mér tónmennt og ég man alltaf eftir atviki þar sem hann
lét okkur teikna myndir í frjálsum tíma. Ég teiknaði
mynd af honum á sviði og skrifaði þar fyrir ofan
Friðrik Ómar í Eurovision eftir nokkur ár. Ég man
að hann tók við myndinni og hló. Ég veit ekki hvað
það var en ég gerði bara alltaf ráð fyrir því að hann
myndi taka þátt í þessari keppni,“ segir Eyþór sem
hefur ekki verið eldri en 10 ára þegar atvikið átti sér
stað.
Þeir eru góðir vinir í dag og það var til að mynda
hugmynd Friðriks Ómars að Eyþór myndi skipta
um jakka áður en hann steig á svið í einvíginu í
Söngvakeppninni um síðustu helgi. Þeir komu fram
saman á Freddie Mercury-heiðurstónleikunum í
fyrra auk þess sem hljómsveitin Dalvík All-Star
hefur tvisvar komið fram, en hún samanstendur af
Eyþóri Inga, Friðriki Ómari, Matta Matt og Begga
Kára. „Friðrik er einn skemmtilegasti trommari
sem ég hef nokkru sinni spilað með,“ segir Eyþór.

gera sér þann eina greiða að taka
aldrei þátt í Eurovision. Eyþór
hlær við þegar þetta er rifjað
upp. „Hann átti svo sjálfur lag í
keppninni eftir þetta svo hann er
örugglega ekkert of reiður. Hann
er í það minnsta ekki enn búinn
að hringja og skamma mig,“ segir
hann hlæjandi. Eyþór var í fyrstu
áhugalítill um að vera með í þáttunum en lét sannfærast af Bubba.
Hann sér ekki eftir því í dag því
þeir voru mikill stökkpallur.
Í framhaldi af þáttunum fékk
Eyþór alls kyns tilboð og segir
stærstu stund ferilsins hafa komið
árið 2011 þegar honum bauðst
að vinna með átrúnaðargoðinu,
Ladda. „Þegar ég las með Ladda
inn á teiknimyndina Lorex rættist einn af þessum æskudraumum sem maður bjóst aldrei við að
myndu rætast. Laddi er hetjan mín
og ég hef aldrei orðið eins „star-

struck“ og þegar ég hitti hann.
Hann er algjör sérfræðingur,“
segir hann. Draumurinn fullkomnaðist svo þegar þeir stóðu
saman á sviði í Vesalingunum það
sama ár.
Eurovision aldrei á planinu
„Ég horfði alltaf á Eurovision sem
pjakkur og á mín uppáhaldslög
eins og hver annar,“ segir Eyþór
og nefnir þar sem dæmi norska
framlagið In My Dreams sem Wig
Wam keppti með 2005 og sænska
sigurvegarann frá því í fyrra,
Loreen. Í mestu uppáhaldi hjá
honum er þó lagið My Star sem
Lettarnir í BrainStorm fluttu í
keppninni árið 2000. „Það var
alveg brilliant. Söngvarinn leit út
alveg eins og ungur Mick Jagger
og var ægilega spastískur,“ segir
hann.
Eyþór segist aldrei haft neitt á

MIKILL FJÖLSKYLDUMAÐUR Eyþór og
Soffía Ósk kynntust árið 2008 og hafa
verið í sambúð í tæp þrjú ár. Þau eiga
saman eina eins árs dóttur, Elvu Marín,
auk þess sem Soffía á tvær dætur úr
fyrra sambandi, Báru Katrínu 9 ára og
Kristínu Emmu 6 ára. Þær fagna hér
á sviðinu með parinu eftir að Eyþór
sigraði söngvakeppnina síðastliðinn
laugardag.
MYND/VALGEIR MAGNÚSSON

móti Eurovision þrátt fyrir áhugaleysi á þátttöku hingað til. „Þetta
var aldrei á planinu en ég er
ofboðslega þakklátur fyrir þetta
tækifæri. Þetta er strax orðið
mikið ævintýri og ég efast ekki um
að ég eigi eftir að búa að þessari
reynslu til æviloka,“ segir hann.
Þrátt fyrir að vera sjálfur blautur á bak við eyrun þegar kemur að
keppninni er hann undir leiðsögn
tveggja reyndustu Eurovisionkappa okkar Íslendinga, Örlygs
Smára og Péturs Arnar. Það hlýtur
að vera mikill styrkur? „Já, heldur
betur. Þeir þekkja allt sem varðar keppnina, sem er frábært. Svo
skemmir ekki fyrir hvað þeir eru
skemmtilegir líka,“ segir Eyþór.
Að vanda hefur mikil umræða
spunnist um lagið Ég á líf eftir að
það sigraði Söngvakeppnina um
síðustu helgi. Eyþór hefur ekki
farið varhluta af þeirri umræðu
en segir þátttökuna samt sem áður
hafa verið þess virði. „Þegar öllu
er á botninn hvolft erum við sáttir
við það sem við erum að gera. Ég
hafði alveg búið mig undir einhver
leiðindi en það kemur manni samt
alltaf á óvart hvað sumir eru fljótir
að stökkva til og lyfta kyndlinum
á loft út af fárán legustu hlutum.
Við einbeitum okkur að jákvæðu
viðbrögðunum sem hafa verið svo
langtum fleiri en þau neikvæðu.
Það er fjöldi fólks sem tengir við
lagið og það er það sem skiptir
okkur máli,“ segir hann.
Skila á lokaútgáfu fyrir keppnina
í Malmö um miðjan mars. Eyþór
segir ekki vera búið að taka neinar
ákvarðanir um breytingar en hann
geti þó staðfest að hárið verði ekki
klippt. „Allt annað er opið,“ segir
hann og hlær.
Það eru því spennandi tímar
fram undan hjá þessum unga og
hæfileikaríka manni sem lofar því
þó að hann sé hvergi nærri hættur.
„Ég er langt í frá búinn að toppa í
lífinu, ég er rétt að byrja.“

10 ltr

Innimálning 10 ltr.
Gljástig 10
7119963

4.995 kr

LÁGT VERÐ
FYRIR ALLA
Toppa og bitasett
40 stk 1/4”.
5052515

Sturtutæki
Vali, hitastýrt

4.995 kr

7910102

9.990 kr

Stingsög
Power Plus, 350 W

Juðari
Power Plus, 135 W
2009223

5245207

2.195 kr

1.995 kr
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Fermingardagar
na
í Blómavali um helgina

Þvottavél
Bomann 5 kg. 1000 sn
1805438

59.900 kr

Pantið áritaðar servíettur, kerti
og sálmabækur um helgina á
frábærum afslætti.
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Þótt stjórnmálamenn tali stundum um þjóðar vilja er
veruleikinn vitaskuld flóknari en svo að íbúar þessa
lands myndi órofa heild sem er sammála í einu og
öllu. Fréttablaðið réðst engu að síður í óvísindalega
könnun og rýndi í þjóðarpúlsa, skoðanakannanir og rannsóknir og reyndi að greina
hvaða viðhorf meirihluti landsmanna fylkir
sér á bak við og hvað einkenni hinn dæmigerða Íslending.
gaf bók í jólagjöf

Hinn dæmigerði
Íslendingur...
styrkir
góðgerðarmálefni

fer oftar en
einu sinni í
bíó á ári

býr á höfuðborgarsvæðinu

treystir Landhelgisgæslunni,
lögreglunni, Háskólanum og
heilbrigðiskerfinu best af
stofnunum samfélagsins
er ánægður
með líf sitt
er yfir
kjörþyngd

styður ekki
ríkisstjórnina
er ekki heldur
ánægður með
stjórnarandstöðuna

er á Facebook
er andvígur aðild Íslands að ESB
er líklegastur til að vilja ljúka
aðildarviðræðum við ESB

er hlynntur
aðskilnaði
ríkis og kirkju
borðar ekki
skötu

vill halda í krónuna
vill afnám verðtryggingar
er líklegastur til að geta með naumindum
náð endum saman
ferðaðist innanlands en fór ekki
til útlanda í fyrra
hefur meiri samúð með málstað
Palestínu en Ísraels í deilunum fyrir
botni Miðjarðarhafs
er ekki bjartsýnn á friðarhorfur í
heiminum

er skráður í
þjóðkirkjuna
er trúaður en
smám saman
að ganga af
trúnni
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KEPPNISLIÐ MJÖLNIS
SIGHVATUR MAGNÚS HELGASON hóf æfingar í Mjölni
árið 2006. Hann er margfaldur Íslandsmeistari í BJJ og
Norðurlandameistari. Auk þess
hefur hann unnið fleiri mót
erlendis. Sighvatur er með
brúnt belti í BJJ.

DIEGO BJÖRN VALENCIA
hóf æfingar í Mjölni 2010. Hann
er með svart belti í karate og
margfaldur Íslandsmeistari.
Hann á einn áhugamannabardaga að baki. Þá rotaði
hann andstæðinginn en
var dæmdur úr leik fyrir
að ganga of vasklega
fram. Diego Björn er með
blátt belti í BJJ.

ÞRÁINN KOLBEINSSON
hóf æfingar í Mjölni árið
2008. Hann er margfaldur
Íslandsmeistari í BJJ. Auk
þess hefur hann sigrað á
sterkum mótum eins og
Gracie Invitational og opna
danska meistaramótinu.
Þráinn er með brúnt belti í
BJJ.
HRÓLFUR ÓLAFSSON
hóf æfingar í Mjölni 2008.
Hann á einn áhugamannabardaga að
baki sem hann
vann. Hann
er með blátt
belti í BJJ.

ÁRNI ÍSAKSSON er atvinnumaður í MMA og núverandi Cage
Contender veltivigtarmeistari.
Hann er með MMA-metið 12-40 og vann meðal annars PRO
FC-beltið árið 2010. Árni er
með fjólublátt belti í brasilísku
jiu-jitsu. Næsti bardagi Árna er í
Cage Contender þann 23.
febrúar.
AXEL KRISTINSSON hefur æft
bardagaíþróttir í rúm átta ár.
Hann hóf æfingar í Mjölni
árið 2009 meðfram því
að æfa júdó. Axel er
margfaldur Íslandsmeistari, bæði í júdó
og BJJ.

BJARKI ÞÓR PÁLSSON
hóf æfingar í Mjölni árið
2010. Hann á einn áhugamannabardaga í MMA
að baki sem hann vann.
Næsti bardagi Bjarka
Þórs verður í Cage
Contender þann 23.
febrúar. Bjarki er
með blátt belti í BJJ.
Brynjólfur Ingvarsson hefur æft
blandaðar bardagalistir í nokkur
ár en hóf æfingar í Mjölni árið
2011. Hann á einn áhugamannabardaga að baki sem
hann vann. Brynjólfur Ingvarsson er með blátt belti í BJJ.
*Þetta er aðeins hluti
af keppnisliði Mjölnis.
MYNDIR/JÓN VIÐAR ARNÞÓRSSON

Bjart yfir heimi bardaganna
John Kavanagh er aðalþjálfari íþróttafélagsins Mjölnis. Hann hefur verið viðriðinn blandaðar bardagalistir um árabil og er
afar hrifinn af landi og þjóð. Hann býst við miklu af Gunnari Nelson og segir framtíðina bjarta hjá íslenskum bardagaköppum.
Kristján
Hjálmarsson
kristjan@frettabladid.is

Þ

etta verður mjög áhugaverður bardagi því Santiago er langreyndasti
bardagamaðurinn sem Gunni
hefur mætt. Ég held að Gunni eigi
eftir að læra mikið á þessum bardaga, óháð því hvernig hann fer,“
segir John Kavanagh, aðalþjálfari bardagaíþróttaklúbbsins Mjölnis.
Gunnar Nelson mætir Jorge Santiago
frá Brasilíu í öðrum bardaga sínum í
UFC-keppninni á laugardaginn eftir viku.
Santiago er án efa erfiðasti andstæðingurinn sem Gunnar hefur mætt til þessa enda
margreyndur í íþróttinni.
„Santiago fékk svarta beltið í brasilísku
jiu-jitsu áður en Gunni hafði heyrt af íþróttinni svo hann hefur verið viðloðandi greinina í mjög langan tíma. Santiago er mjög
góður alhliða íþróttamaður, bæði í kick-boxinu og gólfglímunni. Það verður gaman að
sjá Gunna mæta honum því hann er verðugur andstæðingur.“
Afar reyndur
Gunnar átti upphaflega að mæta Justin
„Fasthand“ Edwards en hann dró sig úr
keppni og Santiago hljóp í skarðið. „Ef þú
berð Edwards og Santiago saman er þetta
allt annar leikur. Santiago er miklu betri.
Hann hefur barist í Evrópu, Japan, Ameríku
og Brasilíu. Hann hefur mætt afar hæfileikaríkum mönnum sem eru mjög hátt
skrifaðir í íþróttinni. Á ferli sínum hefur
hann bara tapað fyrir mjög góðum og
stórum millivigtarmönnum. Nú keppir hann
hins vegar í veltivigt, sem er léttari flokkur,
og ég held að hann hafi ekki tapað bardaga í
þeirri vigt. Santiago er auk þess bara 32 ára
og menn eru yfirleitt að toppa á þeim aldri.“
Kavanagh segir erfitt að segja til um
hvernig bardaginn eigi eftir að þróast, jafnvel þótt bæði Gunnar og Santiago séu báðir
með svarta beltið í brasilísku jiu-jitsu. „Það
er alltaf erfitt að segja til um það. Ég legg
yfirleitt ekki upp með plan með strákunum
mínum því þau eru fín þangað til þú ert
sleginn og þá fýkur það út um gluggann.
Við æfum frekar ólíkar aðstæður sem geta
komið upp þannig að hvernig sem bardaginn
þróast verður Gunni tilbúinn.“
En heldur þú að Gunni vinni? „Að sjálfsögðu.“
Ótrúleg þróun í MMA
John hefur æft blandaðar bardagalistir í
ein átján ár eða um helming ævi sinnar.
„Ég hafði alltaf áhuga á bardagaíþróttum
og prófaði nokkrar en fann mig aldrei sérstaklega. Ég sá svo UFC í sjónvarpinu, þar
sem léttir brasilískir bardagamenn létu
íþróttina líta svo auðveldlega út, og varð
strax hrifinn. Það sem meira er virtist
enginn slasast illa því þetta voru kannski
nokkur högg en svo náðu þeir uppgjafatökum og unnu. Þetta hreif mig strax. Ég held
að ég hafi séð UFC-bardagann á föstudegi
og strax daginn eftir vorum við félagarnir
farnir að æfa íþróttina. Við vissum að vísu
ekki hvað við vorum að gera og þannig var
það fyrstu tvö árin. Það var enginn að kenna
MMA eða brasilískt jiu-jitsu á þeim tíma svo
okkur fór hægt fram. Nú geta menn fengið

LÆRISVEINNINN OG ÞJÁLFARINN John Kavanagh sést hér á æfingu með Gunnari Nelson en þeir hafa æft stíft undanfarnar vikur fyrir komandi bardaga í UFC.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

bestu mögulegu kennslu sem hægt er, til
dæmis hér í Mjölni. Menn eru jafnvel að fá
bláa beltið á nokkrum mánuðum nú en það
tók mig einhver sex til sjö ár. Það er ótrúlegt að fylgjast með þróuninni. Ég verð að
vísu að viðurkenna að ég er svolítið afbrýðisamur út í þá,“ segir hann og hlær.
Hrifinn af landi og þjóð
John hefur búið á Íslandi síðan í ágúst og er
afar hrifinn af landi og þjóð. „Ég er mjög
hrifinn af andrúmsloftinu hér í Mjölni, það
er mjög svipað og í æfingasalnum heima
í Dublin. Mjölnir er með eina stærstu
æfingaaðstöðu fyrir blandaðar bardagalistir í heiminum. Ég hef farið víða um heim
og heimsótt marga bardagaíþróttaklúbba
en aðstaðan þar jafnast á engan hátt við þá
sem Mjölnir býr yfir. Þeir sem koma hingað
inn halda að svona líti allir bardagaíþróttaklúbbar út en svo er ekki. Bara anddyrið hér
er stærra en húsnæðið sem flestir bardagaklúbbar sem ég hef komið í búa yfir. Andrúmsloftið og æfingaaðferðirnar hjá Mjölni
eru líka betri en hjá langflestum klúbbum.
Það ríkir mikil fjölskyldustemning hér,
þetta er eins og að vera með fjölskyldunni
þinni nema þú mátt kýla þá sem eru í henni,“
segir hann og hlær.
Hann segist ánægður með hugarfar
Íslendinganna sem æfa blandaðar bardagalistir. „Þeir sem æfa hér líta á þetta sem lífsstíl – þeir æfa eða hugsa um íþróttina frá
því að þeir vakna og þar til þeir fara að sofa.
Sumir kalla þetta þráhyggju en ég held að

fólkið elski bara það sem það er að gera. Þú
þarft að leggja mikið á þig til að verða góður
í íþróttinni og þú leggur ekki svona mikið á
þig nema mikil ástríða liggi að baki.“
Samstarf við Írland
John hefur fengið nokkra félaga sína frá
Írlandi til æfinga í Mjölni en þar má meðal
annars nefna Conor McGregor og Cathal
Pendred. McGregor vann léttivigtarbelti
Cage Warriors á gamlársdag og er nýbúinn
að skrifa undir samning við UFC. Pendred
undirbýr sig nú á fullu fyrir titilbardaga í
Cage Warriors í mars.
„Ég reyni að fá tvo til þrjá bardagakappa,
sem allir eru atvinnumenn, í heimsókn
reglulega. Bæði þeir og Mjölnismenn hafa
gott af því að breyta til og reyna sig með
nýjum æfingafélögum.“
Bardagakappar úr Mjölni hafa einnig
heimsótt félag Johns í Dublin og vonast
hann til að framhald verði á samstarfinu.
„Íslendingar og Írar virðast líka eiga skap
saman og það hefur alltaf verið auðvelt fyrir
þá að aðlagast aðstæðum.“
Bjart fram undan
Gunnar Nelson og Árni Ísaksson eru
þekktustu íslensku bardagakapparnir en
að sögn Johns munu fleiri eiga eftir að láta
að sér kveða í náinni framtíð. „Það eru
margir mjög góðir glímumenn hérna sem
og áhugamenn í MMA. Á næstu árum munu
þeir skapa sér nafn í þessum heimi. Bjarki
Þór [Pálsson] mun berjast sama kvöld og

Það ríkir mikil fjölskyldustemning hér, þetta er eins og að
vera með fjölskyldunni þinni nema
þú mátt kýla þá sem eru í henni.
Árni í Cage Contender í lok mánaðarins og
ég er mjög spenntur yfir honum. Honum
hefur farið mikið fram á síðustu mánuðum,“
segir John. „Það eru margir mjög efnilegir
hér í Mjölni og ég bíð spenntur eftir því að
sjá hvernig þeir eiga eftir að vaxa og öðlast
reynslu.“
Kostnaðarsöm íþrótt
En hvernig sérðu MMA og Mjölni þróast á
Íslandi á næstu árum? „Eins og ég sagði eiga
margir góðir bardagakappar eftir að koma
fram á næstu árum. En þetta er svolítið
öðruvísi hér en til dæmis á Írlandi. Þar eru
MMA-bardagar allar helgar svo bardagakapparnir eru fljótir að verða sér úti um
reynslu án mikils kostnaðar. Ef strákarnir
hér ætla að ná sér í smá reynslu, til dæmis
með áhugamannabardaga, fylgir því mikill
kostnaður, flug, hótel og allt það. Ég held
engu að síður að mjög góðir og hæfileikaríkir íslenskir bardagakappar eigi eftir að
líta dagsins ljós á næstu árum.“

visir.is
Myndir frá æﬁngum Gunnars Nelson
má ﬁnna á Vísi.is

isnic
Internet á Íslandi hf.

NÝIR OG
SPENNANDI

Verð frá

kr.119.100
– innifalið í 10 nætur

FERÐA

MÖGULEIKAR
N

ú er um að gera að tryggja sér sæti því margar
ferðir eru þegar uppseldar! Góða ferð!

Costa
del Sol
Frábært verð
Griego Mar
Frá kr. 119.100
– allt innifalið
í 10 nætur
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna
og 2 börn, 2-11 ára, í herbergi.
Netverð m.v. 2 fullorðna
í herbergi kr. 142.500 á mann.
10. júní í 10 nætur.

Verð frá

Verð frá

kr. 136.900

kr. 89.600

ENNEMM / SIA • NM56305

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

í 14 nætur

Krít

í 7 nætur

Almeria

Frábært verð

Frábært verð

Omega
Frá kr. 136.700

Bahia Serena
Frá kr. 89.600

í 14 nætur

í 7 nætur

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna
og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð með
einu svefnherbergi. Netverð m.v.
2 fullorðna í studio kr. 159.100 á
mann. 30. maí í 14 nætur.

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna
og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð með
einu svefnherbergi. Netverð m.v.
2 fullorðna í íbúð kr. 109.400 á
mann. 11. júní í 7 nætur.

Búdapest og Balatonvatnið
18. maí - 27. maí
Fararstjóri: Judit Rán Esztergál

Netverð á mann:
Kr. 189.900 á mann í tvíbýli.
Innifalið:Flug til og frá Budapest, skattar, gisting í 4
nætur á 4* hóteli í Budapest m/morgunverð. Fimm
nætur á 3* hóteli í Balatonfüred með hálfu fæði, Akstur
til og frá flugveli og milli áfangastaða.
Kynnisferðir: 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26. maí.
Fararstjórn Judit Rán Esztergál.
Ekki innifalið: Hádegisverðir, drykkir, aðgangseyrir
á söfn, tónleika og aðrar kynnisferðir en þær sem
tilgreindar eru ofan.
ATH: þessi ferð hentar síður þeim sem eiga erfitt með
gang.
Verð ferðar er miðað við lágmarksþátttöku 20 manns.

Sérferðir
Kúba
24. apríl - 7. maí

Innifalið: Flug, skattar, gisting í 1 nótt í Brighton /
morgunverður , 6 nætur í Havana / morgunverður
og 5 nætur í Varadero / allt innifalið. Akstur til og frá
flugvelli og á milli áfangastaða. Tvær kynnisferðir í
Havana Íslensk fararstjórn miðað við lágmarksþátttöku
20 manns
Ekki innifalið: Ferðamannaáritun til Kúbu 4.900.- á
mann og brottfararskattur á Kúbu.

Fararstjóri: Borgþór Kjærnested

Netverð kr. 453.900.- á mann í tvíbýli
Innifalið:Flug, skattar, gisting á 3* hóteli á Kastrup
flugvelli. Gisting, hálft fæði og kynnisferðir samkvæmt
ferðatilhögun í Ísrael. Fararstjórn miðað við lágmarks
þátttöku 15 manns.
Ekki innifalið: Akstur til / frá hóteli á Kastrup flugvelli.
Hádegisverðir. Aðgangseyrir á önnur söfn en tilgreind
eru í ferðalýsingu, siglingar, tónleikar og aðrar
kynnisferðir. Klafurinn til Masada virkisins.
Allar nánari upplýsingar um ferðina veitir Borgþór S.
Kjærnested, farsími: 898-0359

Innifalið: Flug, skattar, gisting á 3* hóteli með
morgunverðarhlaðborði. Fjórir kvöldverðir. Akstur
til og frá flugvelli og íslensk fararstjórn miðað við
lágmarksþátttöku 15 manns.
Ekki innifalið: Bátsferðir, valfrjálsar kynnisferðir,
aðgangseyrir að söfnum, kláfum og annað sem ekki er
tilgreint að ofan.

Netverð á mann 5* / 4 * hótel
kr. 179.900 á mann í tvíbýli.
Netverð á mann 4*/3* hótel
kr. 169.900 á mann í tvíbýli.

Á biblíuslóðum í landinu helga
20. mars - 3. apríl
Madeira
2.-12. apríl

Cinque Terre Ítalía
25. maí - 1. júní – uppselt
1. - 8. júni – 4 sæti laus
26. ágúst - 2. sept. – 4 sæti laus
2. - 10. sept. – 8 nátta ferð
- aukaferð
Netverð á mann í tvíbýli:
219.700 júni ferð
225.500 ágúst ferð
239.900 september ferð

Portoroz og Ljubljana
3.-9. júlí

Netverð kr 355.900 á mann í tvíbýli.

Gönguferðir 2013

Innifalið: Flug, skattar, gisting í Portoroz í 4 nætur
/ hálft fæði innifalið. Gisting í 2 nætur í Ljubljana /
morgunverður innifalinn. Akstur til og frá flugvelli
og á milli áfangastaða. Íslensk fararstjórn miðað við
lágmarksþátttöku 20 manns.
Ekki innifalið: Bátsferðir, kynnisferðir, aðgangseyrir að
söfnum og annað sem ekki er tilgreint að ofan.

Netverð kr. 249.900 á mann í tvíbýli /
Hotel Madeira Regency Palace
Innifalið:Flug, skattar, gisting á 4* hóteli með hálfu
fæði í 10 nætur, 5 kynnisferðir, akstur til og frá flugvelli
og íslensk fararstjórn. Miðað við lágmarksþátttöku 20
manns.

Sértilboð:
Netverð kr. 179.900 á mann í tvíbýli /
Hotel Four Views Monumental
Innifalið: Flug, skattar, gisting á 3*+ hóteli með
morgunverð í 10 nætur, akstur til og frá flugvelli og
íslensk fararstjórn. Miðað við lágmarksþátttöku 20
manns.

Gönguferð á Tenerife
3.-11. apríl
Netverð kr 194.900 á mann í tvíbýli
Innifalið: Flug, skattar, gisting á 3* hóteli með hálfu
fæði. Akstur til og frá flugvelli. Gönguferðir samkvæmt
ferðalýsingu og íslensk fararstjórn miðað við
lágmarksþátttöku 15 manns.
Ekki innifalið: Bátsferðir, valfrjálsar kynnisferðir,
aðgangseyrir að söfnum, kláfum og annað sem ekki er
tilgreint að ofan.

Siglingar
með Costa Cruises
Heimsferðir eru umboðsaðili Costa Cruises á Íslandi.
Costa Cruises býður glæsileg lúxusskip sem sigla vítt
og breytt um heiminn.
Áfangastaðirnir eru fjölbreyttir og spennandi og það
ásamt góðum aðbúnað á skipunum gerir siglingar
með Costa Cruises að sannkölluðu ævintýri.

Nánari upplýsingar á netsíðu okkar

www.heimsferdir.is

Stökktu til

Stökktu til

27. febrúar

19. febrúar í viku

Tenerife

Kanarí

Frá aðeins

Frá aðeins

kr. 109.900

kr. 69.900

– allt innifalið í 7 nætur
Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð á allra síðustu
sætunum 27. febrúar til Tenerife.
Þú bókar flugsæti og gistingu og 3 dögum fyrir
brottför færðu að vita hvar þú gistir.

Kr. 109.900

– allt innifalið

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð á mann í tvíbýli, allt innifalið kr. 139.900.

Skráðu þig í netklúbb Heimsferða á heimsferdir.is

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Akureyri, sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Nú bjóðum við síðustu sætin í sólina á
Kanaríeyjum þann 19. febrúar á frábæru tilboði.
Þú bókar flugsæti og þremur dögum fyrir brottför færðu að vita hvar þú gistir.

Kr. 69.900
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 1 barn í búð í
7 nætur. Netverð á mann í tvíbýli kr. 84.800
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LÆKJARGATA 2 „Sigfús Eymundsson, fyrsti ljósmyndarinn í Reykjavík, bjó þarna og var með ljósmyndastofu á annarri hæð. Þar byggði hann svalir þar sem bara var hægt að koma fyrir einni myndavél á þrífæti og tók
þaðan margar merkar myndir. Sams konar svalir voru byggðar á nýju endurbygginguna, en einni hæð ofar,“ segir Guðmundur.

AÐALSTRÆTI 2 „Þegar ég man eftir mér var Ingólfsapótek í þessu húsi,“ rifjar Guðmundur upp. „Árið 1986 var Geysir þarna með sína verslun, en þar var sú regla í gildi að allt sem var til sölu í búðinni skyldi vera til
sýnis í glugganum. Frægur maður, Gunnar Sigurðsson, stillti vörunum upp og fólk gat horft lengi í Geysisgluggana.“

Í Kvosinni
kvartöld síðar
Á sýningunni Kvosin – 1986 & 2011 má sjá myndir sem ljósmyndarinn Guðmundur Ingólfsson tók í miðbæ Reykjavíkur á
200 ára afmæli borgarinnar og af sömu stöðum 25 árum síðar.
Kjartan
Guðmundsson
kjartan@frettabladid.is

É

g hef alltaf verið að snuðra í miðbænum og ljósmynda það sem
mér finnst fyndið og furðulegt,“
segir ljósmyndarinn Guðmundur
Ingólfsson. Á sýningunni Kvosin
– 1986 & 2011, sem stendur yfir
til 12. maí í Ljósmyndasafni Reykjavíkur,
má sjá myndir sem Guðmundur tók með
25 ára millibili í miðbæ Reykjavíkur.
Byrjaði sem bók
Sýningin er samstarfsverkefni Ljósmyndasafnsins og Minjasafns Reykjavíkur og
byggir á myndum sem Guðmundur tók
fyrst árið 1986 í tilefni af 200 ára afmæli
borgarinnar. Á þeim tíma sat Guðmundur
í stjórn Torfusamtakanna, sem tóku að sér
að ljúka við húsakönnun sem hafin var á
vegum borgaryfirvalda. „Guðný Gerður
Gunnarsdóttir borgarminjavörður lagði
til alla forvinnu varðandi þessa húsakönnun. Hjörleifur Stefánsson arkitekt skrifaði
texta og ég tók myndir fyrir bókina Kvosin, sem við gáfum út árið 1987 og er enn
viðurkennt uppflettirit um miðbæinn fyrir

þá sem fást við húsafriðun,“ segir Guðmundur um tilurð upphaflegu myndanna.
Árið 2011, 25 árum síðar, hitti Guðmundur Guðný Gerði og minjavörðurinn
benti ljósmyndaranum á að Reykjavík væri
orðin 225 ára og ekki væri vitlaus hugmynd að endurtaka leikinn. „Þetta er nokkuð mikil vinna því ég ljósmyndaði hvert
einasta hús í Kvosinni, frá Lækjargötu að
Aðalstræti, eða Reykjavík eins og hún var
allra fyrst,“ útskýrir Guðmundur og tekur
fram að allar þær myndir komist fráleitt
fyrir á sýningunni í Ljósmyndasafninu,
sem telur 54 myndir frá 1986 og fimmtíu
myndir frá 2011.

HALLÆRISPLANIÐ

Heilmargt hefur breyst
Hann segir viðtökurnar við sýningunni
hafa verið góðar. „Fólk hefur gaman af
þessu því þetta er sýning sem hægt er að
gleyma sér á. Sumir muna vel eftir þessum tíma og svo eru aðrir sem muna hann
tæplega og finnst gaman að rifja upp.
Margir gera sér grein fyrir því að þótt fátt
virðist hafa breyst í fljótu bragði þá hefur
heilmargt breyst, margt til hins verra en
ótrúlega margt til hins betra. Einn helsti
kosturinn við ljósmyndina er sá að það er
engin mynd svo ómerkileg að hún batni
ekki með tímanum.“

„Planið sem loksins
stendur undir nafni,
því þarna hefur aldrei
ríkt eins mikið hallæri
og nú. Ef ekki væri
fyrir hjólabretta- og
mótorhjólafólkið væri
þarna ansi fátt,“ segir
Guðmundur og hlær.
„Mótorhjólafólkið
hefur elst, þótt ekki sé
sama fólkið á báðum
myndunum. Þeir sem
leyfa sér að hafa áhuga
á mótorhjólum eru eldri
nú en árið 1986.“

–
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Krónan Krónan
Krónan
Árbæ Bíldshöfða Breiðholti

Myllu bolluglassúr

kr.
stk.

Verð áður 1198 kr. kg
Krónu saltkjöt, 1. fl.

GJAFKAORT

kr.
stk.

Verð áður 255 kr. stk.
Pepsi Max, 2 l

Gjafakort Krónunnar fæst
á www.kronan.is

Krónan
Krónan
Hvaleyrarbraut Lindum

Krónan
Mosfellsbæ

Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Reykjavíkurvegi Akranesi Reyðarfirði Selfossi Vestmannaeyjum
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Vill dansa
nakinn
áttræður
Árni Pétur Guðjónsson segist vera á seinna
blómgunartímabilinu sem leikari enda sjaldan
verið meira áberandi í íslenskri leiklist. Leikur
aðalhlutverk í sjónvarpsþáttunum Hæ Gosa og
eitt aðalhlutverka í Segðu mér satt sem frumsýnt var í Kúlunni í fyrrakvöld.
Friðrika
Benónýsdóttir
fridrikab@frettabladid.is

É

g var nú ekkert ákveðinn
í því hvað ég vildi verða
þegar ég fór í inntökuprófið í Statens Teaterskole í Kaupmannahöfn enda var ég bara að
aðstoða Signýju Páls við atriðið
hennar í inntökuprófinu. Það endaði samt þannig að ég komst inn
en ekki hún, en hún varð seinna
leikhússtjóri á Akureyri. Ég var
ekki lengi í skólanum, var rekinn
eftir eitt ár. Þetta var á hippaárunum og ég þurfti auðvitað að prófa
allt sem hægt var að prófa, mætti
50% í skólann og hafði nákvæmlega engan áhuga á þessu. Ég hafði
verið formaður Herranætur í MR
og í kringum það stúss fékk ég eiginlega ógeð á hefðbundinni leiklist.
Það var hluti af uppreisn æskuáranna sem gekk út á það að vera á
móti öllum borgaralegum hefðum
þannig að ríkisleiklistarskóli tilheyrði auðvitað að vissu leyti óvinunum. Ég var búinn að fá þrjár
viðvaranir en ákvað samt síðasta
kvöldið að vera frekar með kommúnunni minni en mæta í skólann.
Morguninn eftir var mér sagt að
taka dótið mitt, ég gæti svo komið
aftur þegar ég væri búinn að taka
mig saman í andlitinu. Ég náttúrulega dansaði út á götu æpandi „Ég
er frjáls, ég er frjáls!“ en ég hef
oft séð eftir þessu síðan.“
Brottreksturinn mikið áfall
Leiklistarferillinn tók samt ekki
enda þarna, heldur stofnaði Árni
Pétur leiklistarhóp sem hét Kraka
og sýndi víða um Danmörku. Í
millitíðinni hafði hann þó komið
heim og reynt að stofna frjálsan leikhóp sem hafði aðstöðu á
bílaverkstæði í Hveragerði en sá
draumur gekk ekki upp og hann
hélt til Danmerkur á ný í þeim tilgangi að stunda leiklistarkennaranám. Eftir áralanga dvöl í Danmörku og öfluga starfsemi með
Kröku hélt hann heim til Íslands
á ný og hóf nám við Leiklistarskólann. „Ég sá að það var erfitt að
komast inn í bransann hér heima
eftir allan þennan tíma úti og tók
tvö ár í Leiklistarskólanum sem
endur- og framhaldsmenntun.
Ég þótti nokkuð gamall þegar ég
útskrifaðist, 34 ára, en ég var vel
tengdur inn í leiklistarheiminn hér
enda höfðu margir af þeim sem
voru að reyna að gera nýja hluti
komið út og leikið með Kröku um
tíma. Ég vann mikið með Gíó, Guðjóni Pedersen, og fyrsta sýningin
sem kom okkur báðum á kortið var
Kontrabassinn sem við settum upp
í bakhúsi við Kjörgarð.“
Eftir þá sýningu var Árni Pétur
fastráðinn við Borgarleikhúsið þar
sem hann var þangað til honum
var sagt upp árið 2000.
Hvernig upplifun var það að
vera sparkað úr leikhúsinu? „Það
var rosalegt áfall en ég var reyndar orðinn mjög latur leikari, var
eiginlega búinn að missa áhugann. Þótt það sé þægilegt að fá
föst laun verður leikari að fá að

minnsta kosti eitt hlutverk á ári
sem hann svitnar yfir og hugsar:
ég get þetta aldrei. Það er alveg
nauðsynleg ögrun. Þetta gerðist
ekki hjá mér síðustu árin í Borgarleikhúsinu þannig að ég var bara
kominn með inniskóna inn í búningsherbergi. Eftir á að hyggja var
þetta rosalega gott fyrir mig en ég
tók þetta mjög nærri mér, upplifði
mikla höfnun. Brottrekstur leikara er alltaf erfiður, hann missir
ekki bara vinnuna heldur virðingu og félagsleg tengsl og svo er
þetta blásið upp í blöðunum þannig
að ég hrundi eiginlega alveg. Ég
bjó einn, var nýskilinn og bara
lamaðist hálfpartinn. Það sem hélt
mér gangandi var hugsunin um
að passa að ónæmiskerfið hryndi
ekki. Ég byrjaði að taka vítamín,
fór í líkamsrækt, fór að skoða andleg málefni og almennt að vinna
með sjálfan mig. Ég er búddisti
og þar er talað um að helvíti hafi
bæði jákvæða og neikvæða hlið
því þegar þú ert kominn á botninn
spyrnirðu þér upp. Þú getur auðvitað valið að liggja á botninum og
marinerast en það er ekki minn
stíll. Smátt og smátt fékk ég lífsviljann aftur og byrjaði að vinna
með frjálsum leikhópum sem endaði með því að ég fór að leika með
Vesturporti í Rómeó og Júlíu. Það
var stórkostlegt ævintýri, maður
var að vinna í London marga mánuði á ári og á endalausum ferðalögum. Svo hefur þetta bara hlaðið
utan á sig og ég hef eiginlega
aldrei haft meira að gera.“
Seinni blómgunin
Er það ekki óvenjulegt að vera
að blómstra sem leikari rúmlega
sextugur? „Nei, eiginlega ekki. Ég
bjóst samt reyndar við að þetta
myndi gerast seinna. Í Noh-leikhúsinu japanska er talað um seinni
blómgun en hún á sér yfirleitt ekki
stað fyrr en skömmu áður en dauðinn sækir þig. Fyrri blómgunin
er auðvitað þegar þú ert ungur og
fagur leikari eins og ég var einu
sinni, standandi fremst á sviðinu
með bláu augun fljótandi í tárum.
Svo kemur tímabilið þegar þú eldist og upplifir það að alveg sama
hvað þú gerir á sviðinu þá fylgja
augu áhorfenda unga hæfileikalausa stráknum við hliðina á þér.
Þú sérð að áhorfendur vilja horfa
á æskuna, eins og fólk vill horfa
á lömb eða folöld, það er kraftur
æskunnar sem er mest spennandi.
Fertugi leikarinn verður bara að
taka því og halda áfram að vinna.
Þá nær hann því sem kallast seinni
blómgun eins og við sjáum oft
hjá eldri leikurum sem allt í einu
springa út. Þetta er að gerast hjá
mér núna einfaldlega vegna þess
að það er skortur á leikurum á
mínum aldri. Ég held líka að unga
fólkið hugsi til mín þegar það vantar eldri mann í sýningar því ég
hef alltaf sagt já þegar ungir leikstjórar hringja í mig og biðja mig
að vera með í einhverju spennandi.
Oftast er það í litlum verkefnum
sem ekkert er borgað fyrir en það
skilar sér seinna. Þegar Gísli Örn
hringdi í mig og bað mig að vera
með í Rómeó og Júlíu átti hann
ekki von á að þetta yrðu nema tíu
sýningar sem myndu ekki skila

BLÓMGAST Árni Pétur segist verða spenntari fyrir sjálfum sér sem leikara með árunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Baráttan í fjölskyldunni
Ég er algjörlega heillaðar af því sem
kallað er „dysfunctional“ fjölskyldur.
Held þær séu það flestar reyndar.
Segðu mér satt fjallar um eina slíka,
baráttuna um athygli hinna fjölskyldumeðlimanna, öll hlutverkin sem við
leikum innan fjölskyldunnar, allar
sögurnar sem eru aldrei sagðar, lygina.
Þetta eru allt hlutir sem við erum öll
alltaf að fást við og mér finnst það
spennandi.
Á ungdómsárum mínum var bókin
Sanity, Madness and the Family eftir
R.D. Laing mikið lesin og við höfðum
róttækar hugmyndir um að breyta
þessu staðnaða fjölskylduformi.
Reyndum það með kommúnunum
en einhvern veginn komum við alltaf
aftur að þessu hefðbundna fjölskylduformi, sennilega af því að það er það
sem við búum við á mótunarárunum.“

neinum launum en sýningarnar
urðu 450.“
Dansa nakinn á áttræðisafmælinu
Þú ert mjög duglegur að taka þátt
í framsæknum sýningum með
ungu fólki, er aldrei óþægilegt að
vera „gamli maðurinn“ í hópnum?
„Þegar ég var að vinna með Vesturporti í London voru öll hin þrjátíu árum yngri en ég. Það var helst
þegar pabbi þeirra og mamma
komu í heimsókn sem ég gat rætt
við fólk á mínum aldri. Það er mjög
algengt að ég sé langelstur í leikhópnum, sem er fínt, gaman og
ögrandi en stundum erfitt. Þess
vegna er svo gaman að vinna með

FJÖLSKYLDAN Árni í hlutverki sínu í Segðu mér satt ásamt Ragnheiði

Steindórsdóttur sem leikur konu hans og Sveini Ólafi Gunnarssyni sem leikur
son þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ragnheiði Steindórs núna í Segðu
mér satt. Við höfum ekki leikið
saman síðan í Lýsiströtu á Herranótt árið 1970. Það er annars konar
ögrun. En ég verð bara spenntari
fyrir sjálfum mér sem leikara eftir
því sem ég eldist. Draumur minn
er að vera með gott leikhús um áttrætt. Jafnvel fara til Japans og
læra butoh og gerast butoh-dansari
í ellinni. Ég hef alltaf verið heillaður af dansi. Þegar ég var krakki
var ég sídansandi og langaði
óskaplega að læra ballett. Þegar
ég var fimm, sex ára töluðu pabbi
og mamma við mann sem seinna
varð áhrifamaður í íslensku leikhúsi og spurðu í hvaða ballettskóla

væri best að senda strákinn. Viðkomandi svaraði um hæl að það
mættu þau alls ekki gera því þá
yrði drengurinn sódómískur. Ég
held því fram að þessi maður hafi
eyðilagt glæsilegan feril minn sem
ballettdansara.“
En hvaða hlutverk ætlarðu að
leika í leikhúsinu þínu þarna um
áttrætt? „Lér konungur er algjört
möst, ég verð að taka hann. Og
Lafði Macbeth. Svo hugsa ég að
þetta verði bara alls konar danssýningar. Hef sagt frá því áður að
draumurinn er að dansa nakinn á
ákveðnum akri á Spáni á áttræðisafmælinu. Ég býst við að ég verði
að standa við það.“

Konfúsíusarstofnunin Norðurljós

Drekinn kveður og snákurinn tekur við
Nýtt ár gengur í garð á
morgun, sunnudaginn 10.
febrúar, samkvæmt fornu
tímatali Kínverja. Ári drekans
lýkur og ár snáksins tekur
við. Nýárshátíð Kínverja er
stærsta hátíð þeirra og í Kína
er hún kölluð Vorhátíðin. Hún
fylgir tungldagatalinu og er
því ekki alltaf á sama tíma. Í
ár er 10. febrúar nýársdagur
en á næsta ári verður hann 31.
janúar. Kínverska nýárið er
ekki einungis haldið hátíðlegt
í Kína, heldur einnig í löndum
þar sem margir Kínverjar
búa, til að mynda í Indónesíu,
Malasíu og Tælandi. Komu
nýja ársins er einnig fagnað af
krafti víðs vegar í kínverskum
hverfum um allan heim
Hér á landi verður einnig
haldið upp á áramótin,
því Konfúsíusarstofnunin
Norðurljós við Háskóla
Íslands stendur fyrir
nýársfagnaði á Háskólatorgi
á morgun eins og lesa má um
á bls.2.
Byggð á fornum goðsögnum
Kínverska nýárshátíðin er
byggð á fornum goðsögnum.

Samkvæmt þeim háðu
þorpsbúar blóðuga baráttu
við goðsagnaveruna Nian í
hvert skipti sem nýtt ár gekk
í garð, að því er fram kemur
á Wikipedia. Nian skelfdi
þorpsbúa með því að éta
húsdýr þeirra, uppskeru og
jafnvel börn. Þorpsbúarnir
tóku upp á því að færa Nian
matarfórnir sem þeir skildu
eftir fyrir utan dyr sínar, í
þeirri von að Nian myndi
ekki ráðast á þá ef þeir gæfu
verunni að borða.
Hræddist rauða litinn
Eitt sinn tóku þorpsbúarnir
eftir því að Nian hopaði
undan og virtist hræðast litla
stúlku sem klædd var í rauð
föt. Þeir drógu þá ályktun að
Nian hræddist rauða litinn
og tóku upp á því að skreyta
hús sín með rauðum luktum
og veggteppum. Einnig
notuðust þorpsbúarnir við
Áugelda til að hræða veruna
ógurlegu á brott og eftir það
lét Nian ekki sjá sig í þorpinu.
Alla tíð síðan hefur rauði
liturinn verið mjög áberandi
þegar Kínverjar fagna

Útgefandi: Konfúsíusarstofnunin
Norðurljós, Háskóla Íslands
Greinaskrif og ljósmyndun:
Meistaranemar í blaðaog fréttamennsku við
Háskóla Íslands
Umbrot: Stefán Drengsson

nýju ári. Margir Kínverjar,
sérstaklega námsmenn og
farandverkafólk, ferðast
til heimabæja sinna fyrir
hátíðarhöldin. Þetta er sá
tími árs sem hvað mest álag
er á lestarkerÀnu í Kína og
erÀtt getur reynst að næla
sér í miða til að ferðast heim.
Hátíðarhöldin standa oftast
yÀr í um það bil viku, en í
raun stendur hátíðin sjálf
yÀr í 1 daga. Nýárshátíðin
er fjölskylduhátíð sem
gengur mikið út á mat og
drykk. Sumir trúa því að það
boði ógæfu að nota hnífa
eða kveikja elda á sjálfan
nýársdag, og því er maturinn
oft undirbúinn daginn áður.
Fjölskyldan safnast saman
Á gamlárskvöld safnast
fjölskyldan saman, oft heima
hjá þeim elsta í fjölskyldunni,
og borðar hátíðarkvöldverð,
sem oftast inniheldur kjúkling
og svínakjöt. Fiskur er
jafnframt hafður á borðum
þar sem Kínverjar telja að með
því að borða Àsk verði árið
fengsælt fyrir fjölskylduna. Í
Norður Kína eru hveitibögglar

(e. dumplings) ómissandi
og tekur öll fjölskyldan þátt
í gerð þeirra. Soðkökur eru
vinsælar í Suður Kína, en það
getur verið býsna tímafrekt að
útbúa þær.
Fæla burt illa anda
Hefðirnar sem tengjast
nýárshátíð Kínverja eru mjög
margar. Flugeldar eru til
að mynda mjög áberandi á
meðan hátíðin stendur yÀr
og eru þeir jafnan sprengdir
alla 1 dagana, jafnt nótt sem
dag. Þeir hafa fylgt hátíðinni
lengi og samkvæmt hjátrúnni
fæla þeir burt illa anda.
Flugeldum getur auðvitað
alltaf fylgt nokkur hætta og
hafa yÀrvöld sumra þéttbýlla
svæði, líkt og í Bejing og
Hong Kong, ákveðið að banna
notkun þeirra. Þess í stað eru
oft haldnar tilkomumiklar
Áugeldasýningar.
Peningaumslög
Hefð er einnig fyrir
svokölluðum rauðum
umslögum á meðan hátíðinni
stendur. Í þeim eru oftast
peningar, gjaÀr frá hjónum og

eldra fólki til þeirra yngri og
ógiftu. Þá er hefð fyrir annars
konar gjöfum á milli vina,
en þær eru alla jafna minni,
til dæmis ávextir, kökur eða
sælgæti. Þessar gjaÀr er oft
hægt að kaupa á mörkuðum
sem spretta upp eins og
gorkúlur í bæjum og borgum
í kringum nýárshátíðina.
Þar má gjarnan líka kaupa
Áugelda, leikföng, blóm og
föt. Margir Kínverjar klæðast
einmitt nýjum fötum þegar
nýja árið gengur í garð og þá
er rauði liturinn oft áberandi.
Flugeldar og plómutré
Nýárshátíð Kínverja er fyrst
og fremst fjölskylduhátíð
þar sem fjölskyldan kemur
saman og nýtur samvistanna.
Þeir borða góðan mat, gefa
gjaÀr og sprengja gjarnan
Áugelda. Á sumum stöðum er
hefð fyrir því að fjölskyldan
kaupi sér saman plómutré á
mörkuðunum, og minnir sú
hefð um margt á jólatrjáakaup
fjölskyldna í hinum vestræna
heima.
-Magnús Örn Þórðarson

Kínverska ekki
jafn erfið og
fólk heldur.
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Viljum efla starfið utan háskólans
„Það er margt nýtt og
spennandi að fara í gang á
þessu ári,” segir Magnús
Björnsson, forstöðumaður
Konfúsíusarstofnunarinnar
Norðurljósa, sem starfrækt
er í samstarÀ +áskóla
Íslands, kínverska
menntamálaráðuneytisins og
Ningbo háskóla.

„Við ætlum að auka framboð
á kínverskunámskeiðum og
svo ætlum við að bjóða þeim
sem hafa lært kínversku upp
á að fara í hálfs mánaðar ferð
til Kína. Fólk þarf einungis að
borga fargjöldin fram og til
baka en gisting, fæði og ferðir
innanlands í Kína verður í
boði stofnunarinnar. Þetta er
í boði bæði fyrir nemendur
í kínverskum fræðum við
Háskóla Íslands og þá
sem hafa tekið námskeið í
kínversku við Endurmenntun
HÍ. Farið verður í heimsókn í
Ningbo háskóla í samnefndri
borg og svo gefst tækifæri til
að fara til 6hanghaí og Áeiri
borga,“ segir Magnús.
Konfúsíusarstofnanir eru
kenndar við kínverska
heimspekinginn Konfúsíus
og starfa víða um heim. Sú
fyrsta var sett á fót árið 2004

að kínversku frumkvæði en
í dag er starfandi á fjórða
hundrað Konfúsíusarstofnanir
í nærri 100 löndum. Íslenska
Konfúsíusarstofnunin
Norðurljós var stofnuð 2008.
Stofnanirnar eiga það allar
sameiginlegt að tengjast
háskólum víðsvegar um heim
en starfa einnig í tengslum
við atvinnulíÀð og ýmsa
aðila í samfélaginu. Markmið
þeirra er að auka kennslu
í kínversku og fræðslu um
kínverska menningu.
Kínverska í leikskólum
Magnús segir að hingað til
haÀ starf Norðurljósa einkum
falist í að kenna kínersku og
útvega efni til að kennslunnar.
Einnig haÀ töluverð áhersla
verið lögð á að eÁa samræður
á akademískum grundvelli
um málefni er varða Kína.
„Við erum líka að vinna að
því að koma okkur meira
út fyrir háskólann og bjóða
upp á kennslu í kínversku
á Áeiri stöðum og á neðri
skólastigum. Fordæmi eru
fyrir því hjá nágrannalöndum,
til dæmis á Norðurlöndunum
og Írlandi þar sem verið
er að kenna kínversku í
grunnskólum og jafnvel á
leikskólastigi.“
Flókin tákn
Konfúsíusastofnunin hefur
einnig verið í samstarÀ
við kínverska samfélagið á
Íslandi, til dæmis með því
að kenna börnum aðÁuttra
Kínverja að lesa og skrifa
kínversk tákn. „Þetta er

Í tilefni kínverska nýársins verður hátíðardagskrá á Háskólatorgi frá 14-17 á sunnudaginn.

nýbyrjað í tilraunaskyni
og hefur reynst mjög vel.
Kínverjar sem búa hérna
kenna börnum sínum yÀrleitt
að tala kínversku en það
er oft Áóknara að kenna
þeim táknin. Næsta skref
er að bjóða upp á námskeið
í samstarÀ við Íslenska
ættleiðingu sem verður fyrir
börn sem eru ættleidd frá
Kína,“ segir Magnús.
7enJMast atvinnulíÀnu
Nýlega hóf stofnunin samstarf
við Viðskiptafræðideild HÍ
um nám í viðskiptakínversku.
„Þannig vonumst við
til þess að tengjast
atvinnulíÀnu betur. É þessi
ári stendur til að skrifa undir
fríverslunarsamning á milli

Íslands og Kína og því eru
miklir möguleikar á að auka
viðskiptatengsl okkar við
Kína. Til að það gangi betur
vantar okkur að eÁa þekkingu
á kínversku og kínverskum
hefðum.“ Þá stendur til
að koma á samstarÀ við
Ferðamálaskóla Íslands um
námskeið fyrir ferðaþjónustuaðila í kínversku og móttöku
kínverskra ferðamanna.
Magnús telur þetta mikilvægan lið í að auka þjónustu
við kínverska ferðamenn sem
fjölgar ört á ári hverju.
Í tilefni kínverska nýársins
ætlar Konfúsíusarstofnun
Norðurljós að bjóða
landsmönnum upp á
fjölbreytta og skemmtilega
dagskrá á kínverskum

menningardegi þann 10.
febrúar nk. Hátíðin er í haldin
í samstarÀ við Heilsudrekann
og Áeiri aðila. Hún verður á
Háskólatorgi frá kl. 14:00 til
17:00 og eru allir velkomnir.
Fjölbreytt dagskrá
„Við erum svo heppin að í
ár lenda áramótin á helgi
og getum því haldið upp
á nýárið á nýársdeginum
sjálfum. Það verður boðið
upp á drekadans, kínverska
tónlist og bardagalist,
taichi, kínverskan mat, te,
skrautskrift og margt Áeira.
Yngstu kynslóðinni verður
líka boðið að læra að syngja
kínversk lög,“ segir Magnús.
-Hrafnhildur Jóhannesdóttir

Heppnin fylgir ári snáksins
Á Íslandi ætlar Xin Shi,
rúmlega fertug kínversk kona,
að fagna nýju kínversku ári.
Það hefur hún gert svo lengi
sem hún man eftir sér, og
hættir því ekki þótt hún sé
komin á hjara veraldar. Þegar
hún var lítil stúlka í Kína voru
það gjaÀrnar sem heilluðu en
einnig drekasýningar á götum
úti og Áugeldar sem lýstu
upp himininn mörg kvöld í
röð. Spenningurinn var mikill
hjá börnunum. „Svo fengum
við alltaf ný föt og máttum
borða fullt af nammi,“ segir
hún. „Við fengum líka alltaf
smá aur, sem átti að færa
okkur gæfu á nýju ári,“ segir
Xin. „Á Íslandi ætlum við
að halda upp á nýja árið með
kínverskum vinum, allir
koma með veislurétti en það
er mikið borðað af kjöti og
góðum mat,“ segir hún.

Xin Shi fagnar nýju ári um helgina.

Mynd: Ásdís Ásgeirsdóttir

Langt að heiman
Ár snáksins hefst 10. febrúar
og þá verða veisluhöld í 1
daga í Kína og víða annars
staðar um heim þar sem
Kínverjar búa. Um 300

Kínverjar búa á Íslandi sem
láta ekki sitt eftir liggja. Xin
Shi er langt frá heimkynnum
sínum, Yitong í norðaustur
hluta Kína, „litlum“ 400
þúsund manna bæ. Hún
kynntist íslenskum manni
sínum, Magnúsi Björnssyni, í
háskóla þarlendis. Á Íslandi
hafa þau búið síðan 200
og eiga nú sjö ára dreng og
tæplega fjögurra ára stúlku.
Börnin tala íslensku og
kínversku jöfnum höndum og
bera bæði kínversk og íslensk
nöfn. Xin vinnur sem túlkur
fyrir kínverska ferðamenn
sem hingað koma, á vegum
kínverskrar ferðaskrifstofu, en
háannatíminn er yÀr sumarið.
Fædd á ári hundsins
Xin Shi hlakkar mjög til
hátíðarhaldanna hér á landi.
Hátíðin er ekki trúarlegs eðlis,
útskýrir hún, heldur frekar
eldgömul hefð og er einnig
til að fagna vorinu. „Þetta
verður gott ár og áhugavert,
ár snáksins, alla vega fyrir
suma,“ segir hún. „Ég er
fædd á ári hundsins, svo

ég verð heppin í ár,“ segir
hún og hlær, en samkvæmt
kínverskri stjörnuspeki boðar
ár snáksins gott fyrir þá sem
fæddir eru á ári hundsins
Nýja kínverska árið er
fjölskylduhátíð og venja að
fólk ferðast langar leiðir til að
vera með ættingjum sínum og
fagna. Fólk tekur sér frí, oft í
marga daga, og veisluhöldin
standa yÀr með tilheyrandi
kræsingum. Soðnir
hveitibögglar fylltir með
kjöti og grænmeti er vinsæll
veislumatur. „Maturinn
fyrsta kvöldið er til heiðurs
forfeðrum okkar,“ segir Xin,
„en Áugeldasýningarnar eiga
að reka burt alla óheppni, hún
á ekki að fylgja okkur inn í
nýja árið.“ Í Kína er dansað
á götum úti og litríkir drekar
liðast um strætin. Hér á landi
verða Kínverjar og Íslendingar
að láta sér nægja hátíðahöldin
í Háskóla Íslands þann 10.
febrúar, sem eru á vegum
Konfúsíusarstofnunarinnar
hér á landi.
-Ásdís Ásgeirsdóttir
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Kínverskunámið kom
skemmtilega á óvart
„Mér Ànnst kínverska vera
mun auðveldara tungumál
heldur en franska,“ segir
Ellen Gunnarsdóttir nemi í
kínversku við Menntaskólann
við Hamrahlíð. Námið kom
henni skemmtilega á óvart því
hún bjóst við mun Áóknari
málfræði. „Helsti munurinn á
íslensku og kínversku er sá að
í Kína eru ekki notuð öll þessu
litlu orð eins og í íslenskunni,
sem er mjög sniðugt,“ segir
Ellen.
Fallegt mál
Tungumálið er mjög fallegt
að hennar mati og hún hefur
lært mjög mikið á stuttum
tíma. Alls eru þrír kínverskir
áfangar kenndir við skólann
en Ellen lauk við fyrsta
áfangann í fyrra. Hún hefur
einnig lært um kínverska
menningu í náminu og langar
mikið til að ferðast til Kína.

Ekki bara
námskeið
heldur líka
ferðalag

„Kínverska hefur verið
kennd í MH með hléum frá
því á áttunda áratuginum
en samfellt frá árinu
2011 í samstarÀ við
Konfúsíusarstofnun,“ segir
Lárus H. Bjarnason rektor við
MH. Hann telur hagnýtt að
læra kínverska tungu því það
opni glugga að kínverskum
menningarsvæðum sem
séu orðin ansi stór í
heimsþorpinu.
Góður grunnur
„Auðvitað verður fólk ekki
altalandi í kínversku eftir
þetta nám hjá okkur en þetta
gefur þeim góðan grunn fyrir
framtíðina,“ segir Lárus.
Hann veit ekki til þess að
kínverska sé kennd við
aðra framhaldsskóla hér á
landi og er mjög þakklátur
Konfúsíusarstofnun fyrir
samstarÀð. Lárus telur

Lárus H. Bjarnason rektor MH og Ellen Gunnarsdóttir kínverskunemi.

jafnframt mikilvægt að bjóða
ungu fólki upp á fjölbreytta
tungumálakennslu. Námið
henti vel öllum þeim sem
hafa hug á samskiptum við
kínverska menningarsvæðið

og einnig þeim sem stefni á að
læra kínversku eða asísk fræði
við Háskóla Íslands.
-Hildur G. Kristjánsdóttir
og Jón Heiðar Gunnarsson

Þekking á kínverskri
menningu mikilvæg

Erlingur Þórir Egilsson.

Mynd: Hrafnhildur Jóhannesdóttir

Spennandi tækifæri
bíða að námi loknu
Síðan haustið 2011 hefur
Háskóli Íslands boðið upp á
120 og 180 eininga fræðilegt
BA nám í viðskiptatengdri
kínversku þar sem
sameinaðar eru námsleiðir
í kínversku og í markaðsog alþjóðaviðskiptum.
Nemendur geta valið að taka
eitt ár við kínverskan háskóla
til að auka færni sína enn
frekar. Erlingur Þórir Egilsson
er nemi í viðskiptatengdri
kínversku. Hann hefur nú
lokið einni önn og segir
að námið leggist vel í sig.
Það gangi ágætlega að læra
tungumálið en það sé á sama
tíma mjög krefjandi enda haÀ
hann aldrei lært kínversku
áður. Hann segir þó að það sé
gott að vera með kínverskan
kennara, „það hjálpar manni
að komast inn í málið,“ en
kennt er á kínversku og
ensku. Erlingur segir námið
og tækifærin sem bíða að
námi loknu vera spennandi
og helsti hvatinn að því að
hann hóf þetta nám. Hann

gerir ráð fyrir að það verði
næg atvinna fyrir fólk með
þessa menntun enda séu
viðskiptatengsl við Kína að
sækja í sig veðrið hér á landi
sem og víða annarstaðar og
bætir við: ,,Við erum með
stórfyrirtæki hér á landi sem
þurfa á kínverskumælandi
fólki að halda, bæði CCP
og Marel eru með mikið af
viðskiptum á Kínamarkaði
og það er aldrei verra að
vera með fólk í vinnu sem
talar tungumálið.“ Hann
segir jafnframt að í raun
séu um þrjár leiðir í boði
fyrir þá sem klára þetta
nám og vilji nýta það í
atvinnuskyni. ,,Það er að fara
út og vinna á alþjóðlegum
markaði eða á Kínamarkaði
sjálfum, vinna hér heima
hjá fyrirtækjum með tengsl
við Kína eða stofna sín eigin
viðskiptatengsl og nýta þar
þá þekkingu og færni sem
námið hefur veitt.“

„Það eru forréttindi að geta átt
viðskipti í Kína,“ segir Davíð
7orÀ Ðlafsson, einn eiganda
Hotels of Iceland og Húsaco.
Davíð hefur um 8 ára farsæla
reynslu af viðskiptum við
Kínverja og ber landi og þjóð
vel söguna. Hann tekur þó
fram að markaðurinn sé ekki
auðveldur né aðgengilegur
fyrir Íslendinga. Menning
og viðskiptasiðferði séu
ólík vestrænum gildum og
viðmiðum og því nauðsynlegt
að kynna sér vel markaðinn
áður en sótt sé á ný mið í
austri. „Öll samningagerð er
til að mynda mun ítarlegri
og tímafrekari en það sem
við þekkjum hér á Íslandi,“
segir Davíð og bætir við að
það sé auðvelt fyrir fólk sem
kann ekki tungumálið né
inn á viðskiptaumhverÀð
í Kína að missa af góðum
viðskiptatækifærum vegna
þessa. Rekstur Hotels
of Iceland og Húsaco er
að miklu leyti í höndum
kínversks meðeigenda

Davíðs, Randal Zhang.
„Það er ótvíræður kostur
að hafa heimamann innan
handar sem getur túlkað öll
samskipti og samninga yÀr
á ensku ef maður er sjálfur
ekki sleipur í tungumálinu,“
segir Davíð. „Aðgengi að
kínverskukennslu er sífellt
að batna hér á landi. Ég get
vel hugsað mér að skella mér
í kínverskunám einhvern
tímann.“
Starfsmenn fá frí
Skrifstofa Hotels of Iceland og
Húsaco í Kína verður lokuð í
kringum kínversku áramótin.
Allir starfsmenn fyrirtækisins,
sem eru átta talsins, fá tveggja
vikna frí. „Það er hefð fyrir
að gefa fólki frí í kringum
áramótin. Þetta er stærsta
hátíð ársins og heimamenn
halda hressilega uppá hana,“
segir Davíð. Starfsmennirnir
nýta fríið vel, fara á
heimaslóðir og heimsækja
ættingja og vini.
-María Skúladóttir

-Jónína Sif Eyþórsdóttir

Davíð 7orÀ og Randal Zhang kínverskur meðeigandi hans.

Fólk hvaðanæva að úr
samfélaginu hefur lagt stund
á kínversku mállýskuna
mandarín við Endurmenntun
Háskóla Íslands. Frá því
um haustið 2008 hefur
Endurmenntun, í samstarÀ
við Konfúsíusarstofnun, boðið
almenningi upp á hagnýt og
stutt námskeið í kínversku.
Námskeiðin eru á dagskrá á
hverju misseri, Àmm vikur í
senn og kennd tvisvar í viku.
Konfúsíusarstofnun
fær reglulega kínverska
sendikennara til að kenna
við Háskóla Íslands og sinna
þeir þá einnig kennslunni hjá
Endurmenntun sem fram fer
á ensku. „Það er mikilvægt
fyrir Endurmenntun að geta
boðið nemendum upp á færa
og reynslumikla, kínverska
kennara,“ segir Jóhanna
Rútsdóttir, sérfræðingur hjá
Endurmenntun.

Jóhanna bendir á gildi þess
að kennararnir séu að kenna
sitt móðurmál auk þess sem
nemendur geti upplifað
sterkari tengsl við land og
þjóð þegar heimamaður sér
um kennsluna. Tæplega
tvöhundruð manns
hafa setið byrjenda- og
framhaldsnámskeið í
kínversku hjá Endurmenntun.
Kynjahlutfall nemenda er
nokkuð jafnt að sögn Jóhönnu
en nemendur námskeiðanna
hafa verið allt frá 16 ára
aldri að áttræðisaldri. Það er
ekki bara tungumálið sem
heillar heldur líka kínverskur
menningarheimur.
Vaxandi áhugi
„Við hjá Endurmenntun
Ànnum fyrir va[andi
áhuga á viðfangsefnum
sem tengjast Kína,“ segir
Jóhanna og nefnir sem dæmi
vel sótt menningartengd
námskeið Endurmenntunar
um kínverskan samtíma,
heimspeki, viðskiptahætti,
list og táknfræði svo
eitthvað sé nefnt. Þar opnast
þátttakendum sýn inn í
framandi heim, „það hafa
ekki allir tök á því að ferðast
um heiminn en á námskeiðum
sem þessum býðst fólki
skemmtilegt ferðalag í
kennslustofunni.“
-Kristín Björk Jónsdóttir

4

ANNA MJÖLL Á ROSENBERG
Söngkonan Anna Mjöll heldur tónleika á Rosenberg í
kvöld kl. 21.00 ásamt bandaríska söngvaranum Luca
Ellis. Hann hefur starfað með þekktustu tónlistarmönnum í Los Angeles og komið víða fram. Anna
Mjöll er virt djasssöngkona í englaborginni.

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

Öll skólastig – Reyndir kennarar
Nemendaþjónustan sf

www.namsadstod.is

s. 557 9233
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EKKI FRJÓSA ÚTI,
SJÓÐHEIT ÚTSALA,
AÐEINS ÞESSA HELGI.
Kápur og kápupeysur 6990, buxur
5990 pils, blússur 3990, skart 5002500. Leggings 1990-2990. Bolir,
náttkjólar herrapeysur og svo
margt ﬂeira.
Ekki springa úr hlátri, þetta er bara
fyndið verð. Þú vilt ekki missa af þessu.

500 kr karfan á staðnum.
OPIÐ
laugardag 9. feb. 13-17
sunnudag 10. feb.13-15

LOGY ehf.

Lyngháls 10 • sími 661 2580
(húsið við hlið Heiðrúnar, ÁTVR að neðanverðu) – AÐEINS ÞESSA HELGI

TANNHVÍTTUN Guðný
Ævarsdóttir tannfræðingur notar GUM-vörurnar með góðum árangri.
MYND/GVA

HVÍTARI TENNUR
ICECARE KYNNIR Með Gum Original White-munnskoli og -tannkremi verða
tennurnar hvítari. Vörurnar innihalda flúor, veita vörn, hreinsa bletti og
óhreinindi og innihalda ekki skaðleg bleikiefni.

G

um Original White-munnskol og
-tannkrem hreinsa af bletti og
óhreinindi, vernda tennurnar og
þær má nota að staðaldri. Guðný Ævarsdóttir tannfræðingur hefur notað
Gum-vörurnar í mörg ár á tannlæknastofunni Brostu. „Ég get mælt heilshugar með Gum-vörunum. Vörulínan er virkilega breið og
á
góð og í henni má fá allt frá
tannburstum og Soft Picks-tannstönglum til tannhvítt-unarefna. Þeir hjá Gum
eru fljótir að tileinka sér
nýjungar og þeir fylgja
þörfum fólks, sem er
virkilega gott í þessum
geira,“ segir Guðný.

GÓÐ HREINSUN
Gum Original
White-tannhvíttunarvörurnar hreinsa af bletti
og óhreinindi og tennurn-

ar fá sinn upprunalega lit en vörurnar
innihalda flúor. Þær skaða ekki almenna
tannheilsu og þær innihalda ekki bleikiefni sem geta skaðað náttúrulega vörn
tannanna. „Hvíttunarlínan, Original
White, er mjög góð því hún virkar vel
en leiðir samt sem áður ekki til tannkuls
og slípimassinn er agnarsmár svo hann
ris
rispar
ekki upp glerunginn eins og oft
v
vill verða þegar notuð eru
h
hvíttunartannkrem. Guðný
n
nefnir einnig að Original
W
White-línan viðheldur árangri
e
eftir lýsingarmeðferð á tannlæ
læknastofu. „Soft Picks-tannst
stönglarnir eru mitt uppáh
áhald því þeir komast vel á
m
milli tannanna, þeir innihalda
en
engan vír og eru ríkir af flúor.
Fr
Frábærir einnota tannstönglar
se
sem virka eins og millitannbu
burstar en þá er hægt að hafa
ív
veskinu eða heima fyrir framan sjónvarpið,“ segir Guðný.

Vissir þú að vöðvabólga og stirðleiki geta
verið einkenni á D vítamín skorti !
DLUX1000LYI`S[PUNHYRLUU[+]x[HTxUxT\UUóHMVYTP
Tryggir hámarksnýtingu !

3

mánaða
skammtur

Af hverju D Lux 1000?
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Eins og náttúran hafði í hyggju
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D vítamín til daglegra nota
Hentar öllum aldri
Náttúrulegt piparmyntubragð
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magnaða
sólarvítamínið
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FALLEGT BROS
Guðný mælir með tannvörunum frá Gum og
einkum Soft Picks-tannstönglunum.

ÁRANGUR
Hvíttunarvörurnar
innihalda sérstaka blöndu sem
er varin einkaleyfi
en hún hreinsar
betur en bleikiefni.
Vörurnar fást í
flestum apótekum,
Hagkaupum og
Fjarðarkaupum og
á Femin.is.
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ÉYH[WLURJEHU
Hin sívinsælu ræktunarnámskeið okkar eru hafin

Ræktun ávaxtatrjáa, 2 kvöld
Q Mánud. 11. og 18. feb. kl. 19:30 - 22:00
Verð kr. 12.800.-

Ræktun berjarunna
Q Mánud. 11. feb. kl. 17:00 - 19:00
Verð kr. 4.500.-

Leiðbeinandi

Skráning

QJón Guðmundsson

QSkráning og nánari upplýsingar eru

garðyrkjufræðingur

í síma 578 4800, á heimasíðu okkar
www.rit.is og á netfang rit@rit.is

Staðsetning námskeiða

QÁ höfuðborgarsvæðinu verða námskeiðin haldin í sal
á þriðju hæð hjá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands,
íþróttamiðstöðinni í Laugardal, Hús 2, Engjavegi 6.
Námskeið verða einnig haldin víða um land,
fylgist með á Facebook eða heimasíðum okkar,
www.rit.is og www.groandinn.is

Fossheiði 1
800 Selfoss
Sími 578 4800

0DWMXUWLURJNU\GG
Hin sívinsælu ræktunarnámskeið okkar eru hafin

Matjurtaræktun, tvö kvöld
Q Fimmtud. 14. og 21. feb kl. 19:30 - 22:00
Verð kr. 12.800.-

Kryddjurtaræktun
Q Fimmtud. 14. feb. kl. 17:00 - 19:00.
Verð kr. 4.500.-

Leiðbeinendur

Skráning

QAuður I Ottesen

QSkráning og nánari upplýsingar eru

garðyrkjufræðingur

QJón Guðmundsson

í síma 578 4800, á heimasíðu okkar
www.rit.is og á netfang rit@rit.is

garðyrkjufræðingur

Staðsetning námskeiða

QÁ höfuðborgarsvæðinu verða námskeiðin haldin í sal
á þriðju hæð hjá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands,
íþróttamiðstöðinni í Laugardal, Hús 2, Engjavegi 6.
Námskeið verða einnig haldin víða um land,
fylgist með á Facebook eða heimasíðum okkar,
www.rit.is og www.groandinn.is

Fossheiði 1
800 Selfoss
Sími 578 4800

Við ﬂytjum þér góðar fréttir
365 miðlar treysta okkur fyrir
öruggri dreiﬁngu á Fréttablaðinu
Póstdreiﬁng | Suðurhraun 1 | 210 Garðabær | Sími 585 8300 | www.postdreiﬁng.is

LÍFSGLÖÐ Oddný segir lærdómsríkt og krefjandi að vera borgarfulltrúi en að vinnan og samstarfsfólkið sé ávallt skemmtilegt.
MYND/GVA

SKOTIN Í REYKJAVÍK
HÁLFFULLT GLAS Oddnýju Sturludóttur borgarfulltrúa þykir gaman að vera á
fartinni um helgar en er á sama tíma krafin um lasanja og kósíheit heima.

E

nginn er góður í öllu. Ég
er engin ofurkona en held
stundum að ég geti orðið
það. Ég las nýlega uppörvandi
speki um að engin gæti orðið fullkomin móðir en að til væru milljón
leiðir í áttina að því að verða góð
móðir. Ég hef vissulega yndi af því
að hugsa um börnin en er glötuð
húsmóðir. Ég horfi í undrun á konur sem eru hugdjarfar í eldhúsinu,
búa til exótískt hummus og sitja
við hannyrðir að auki. Ég reyni það
ekki einu sinni en hef ekki heldur
minnimáttarkennd yfir því. Ég
kemst klakklaust frá eldamennsku
en hef þó meira gaman af því að
vera boðið í mat og er skemmtilegur gestur sem getur haldið uppi
stuðinu og auk þess spilað á píanó
á móti,“ segir Oddný kát og skýjum
ofar á leið þvert yfir Ísland.
„Helgin er óvenjuleg því borgarstjórn í heild sinni, með manni
og mús, flýgur nú í fyrsta sinn til
fundar við bæjarstjórn Akureyrar.
Það er skemmtileg nýlunda og ég
hlakka mikið til því Akureyri er
uppáhaldsstaðurinn minn fyrir
utan Reykjavík,“ segir Oddný sem
líkast til tekur sundsprett og kíkir
á Bautann og Bláu könnuna eins og
hún gerir alltaf nyrðra.

DAGLEGUR SÖKNUÐUR
„Ég er með Reykjavík á heilanum.
Ég hef verið skotin í henni síðan
ég komst til vits og ára, skrifað
um hana bók og verið á kafi í tónlistarsenunni sem er svo merkileg í
Reykjavík. Ég hef því staðið í samfélagslegri baráttu fyrir Reykjavík síðan ég var stelpa,“ útskýrir
Oddný sem er píanókennari að
mennt en sá fljótt að píanókennsla
yrði ekki farsæl blanda með fullu
starfi í borgarstjórn.
„Ég sakna þess á hverjum degi
að vera píanókennari og tel ekkert
starf jafnast á við kennarastarfið.
Í því er maður svo lánsamur eiga
daglegt samneyti við yndisleg börn
og unglinga, sjá þau taka framför-

ÁSTFANGIN
„Ég er einstæð en ekki á
lausu. Kærastinn er doktor
í jarðeðlisfræði við háskóla í
fjarlægu landi.“

um, finna traust þeirra og spjalla
um heima og geima. Sú endurgjöf
er óheyrilega dýrmætur fylgifiskur
kennarastarfsins sem fá störf komast í hálfkvisti við.”
Oddný segir pólitík hafa orðið
hlutskipti sitt eftir að hún þýddi
bókina Móðir í hjáverkum 2005.
„Bókin fjallar um veruleika
kvenna sem stunda krefjandi starf
samhliða uppeldi lítilla barna. Ég
var þá sjálf á bólakafi í uppeldi
smábarna en fór víða í tengslum
við bókina og uppgötvaði eftirspurn eftir rödd minni,“ segir
Oddný sem verið hefur með kenndir til stjórnmála alla tíð.
„Ég var mjög virkur unglingur
í minni félagsmiðstöð og hvött til
mótunar og þróunar unglingalýðræðis í hverfinu. Þá voru foreldrar
mínir og margir kennarar góðar
fyrirmyndir og fljótt blundaði í mér
að gefa til baka það sem mér var
gefið. Skrefið við að fara í prófkjör og á endanum í borgarstjórn
var því ekki svo súrrealískt og mér
þótti spennandi að komast hinum
megin við borðið og hafa áhrif á
uppvöxt í borginni.“

VILL HJARTSLÁTT LÍFSINS
Oddný er uppalin í Árbæ sem hún
hefur enn sterkar taugar til.
„Síðan ég byrjaði í menntaskóla
hef ég þó búið í 101 og alltaf liðið
vel. Þar kann ég vel við fjölbreytileika mannlífsins og að börnin
gangi í skóla sem einkennist af
margbreytileika og eykur þeim
víðsýni. Ég er svo sérvitur að vilja
helst ekki nota bíl og þar hentar
miðbærinn vel. Mér finnst líka gott

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

að búa í miklu nábýli við nágranna
mína á meðan öðrum finnst gott
að búa í einbýli með háu limgerði
og stórum skjólveggjum í kring. Ég
vil finna hjartslátt lífsins í kringum
mig, geta spilað á píanó og fengið
vinkonurnar heim til að sitja fram
eftir því það er hluti af því að vera
til.“

EINSTÆÐ EN EKKI Á LAUSU
Oddný er einstæð tveggja barna
móðir. „Ég er einstæð en ekki á
lausu. Kærastinn er doktor í jarðeðlisfræði við háskóla í fjarlægu
landi og auðvitað vona ég að hann
sé á heimleið. Við erum geysilega
nútímalegt par sem hittist stundum
á Íslandi og stundum í útlöndum,“
segir Oddný sem skiptir jafnt forræði og umgengni barnanna við
barnsföður sinn.
„Þegar ég er barnlaus hitti ég
vinkonur og fer á kaffihús en ég er
mikil félagsvera og þarf stundum
að minna mig á að það sé í góðu
lagi líka að vera heima og gera ekki
neitt,“ segir Oddný.
„Það er gaman að vera ég og
glasið alltaf hálffullt. Mér finnst
gaman að vera á fartinni en heima
er líka mikil eftirspurn eftir klassískum kósíheitum um helgar; að
vera í náttfötunum, elda lasanja,
poppa og horfa á góða mynd. Það
er fastur liður og auðvitað allra
bestu stundirnar enda börnin minn
uppáhaldsfélagsskapur.“
Þegar Oddný kemur heim bíða
börnin og dagskrá Vetrarhátíðar.
„Við börnin erum miklir spilanördar og spilum nú gjarnan gamla
Matador með Víðimel, Loftleiðum
og Almennum tryggingum. Við endum því örugglega í Ráðhúsinu þar
sem Spilavinir verða með skemmtilega dagskrá. Að þessu sinni mæla
þeir með spilum þar sem lygi,
blekkingar og svindl ráða ríkjum
og það hljómar vel. Við sonur minn
getum verið bíræfnir svindlarar
og ætlum að fá útrás fyrir það allt
■ thordis@365.is
saman.“

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

val íþróttamannsins
Fæst í Sportlíf í Glæsibæ, Holtagörðum
og á vefverslun www.Sportlif.is
PurePharma er
alþjóðlegt fyrirtæki
upprunalega frá
Danmörku - sem
framleiðir einungis
fáar vísindalega
sannaðar vörur sem
hafa áhrif á bætta
heilsu.

Markmið:
Að veita bestu og öﬂugustu fáanlegu fæðubótarefnin á markaðnum.
Fyrirtækið
PurePharma var stofnað í þeim eina tilgangi að framleiða bestu mögulegu
fæðubótarefnin sem hafa áhrif á bætta heilsu.
Allar vörurnar eru byggðar á: einfaldleika, gegnsæi og árangri.
Þetta eru ástæðurnar fyrir því að feiri og ﬂeiri af bestu íþróttarmönnum
heims hafa snúið sér að vörum PurePharma.
Finnið út hverjir það eru á www.sportlif.is

Fæst einnig í Hagkaup á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri
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MESSAÐ Í HÖRPU
TÖLVUR OG TÆKNI Almenningi gefst tækifæri til að kynna sér marga
spennandi hluti á UTmessunni í Hörpu í dag.

E

STÖÐ 2 SUNNUDAGSKVÖLD

21.40

THE FOLLOWING

Magnaður spennuþáttur sem hefur slegið í gegn. Kevin
Bacon eltist við illmenni sem alræmdur fjöldamorðingi
stjórnar úr fangelsisklefanum sínum.

inn stærsti viðburður ársins í
tölvugeiranum verður haldinn
nú um helgina þegar UTmessan
fer fram í Hörpu. Þetta er þriðja árið
í röð sem viðburðurinn er haldinn.
Í gær fór fram ráðstefna fagfólks en
í dag verður sýning tölvu- og tæknifyrirtækja opin almenningi og kostar
ekkert inn. Arnheiður Guðmundsdóttir,
framkvæmdastjóri UTmessunnar, segir
dagskrána ekki síst miða að því að sýna
almenningi hversu stór og umfangsmikil
atvinnugreinin er orðin hér á landi.
„Öll helstu tölvu- og tæknifyrirtæki landsins taka þátt og kynna með
ýmsum hætti hvað tölvuiðnaðurinn
snýst um. Dagurinn gengur ekki síst
út á að sýna almenningi að það er fullt
af skemmtilegu fólki, spennandi fyrirtækjum og fjölbreyttum verkefnum í
tölvugeiranum. Fyrirtækin eru með
sýningarbása og sýna ólíka hluti, verða
með leiki og gjafir.“
Auk þess verða fjölmargir skemmtilegir viðburðir í gangi á sama tíma
að sögn Arnheiðar. „Örmessa verður

haldin í Kaldalóni þar sem stuttir fyrirlestrar um tölvutækni verða haldnir.
Einnig verður APPmessa sem er keppni
um flottasta app-ið. Þar munum við
keyra á skjá allan daginn myndbönd
með hugmyndunum og svo verða úrslitin kynnt í lok dags.“
Einn mest spennandi viðburðurinn er
þó, að sögn Arnheiðar, DUST 514-orrustur á vegum tölvuleikjafyrirtækisins CCP
sem verður í Norðurljósum. „Um er að
ræða nýjasta tölvuleikinn frá CCP og er
hann sá fyrsti í heiminum sem tengist
öðrum tölvuleik, EVE Online-tölvuleiknum. Allir geta prófað en 32 tölvur verða
í Norðurljósasal Hörpu.“
Af öðrum viðburðum dagsins nefnir
Arnheiður „Hackathon“ þar sem forritarar hittast til að vinna markvisst saman að þróun nýrra lausna og hugmynda.
Gestum verður boðið að spila leikinn
Minecraft með örsmáum Raspberry Pitölvum, fá að kynnast hvernig hægt er
að búa til tónlist og listaverk með tölvum auk þess sem gestum gefst tækifæri
til að læra forritun af börnum.

NÝR HEIMUR
Arnheiður Guðmundsdóttir er framkvæmdastjóri messunnar.
MYND/GVA

FRÍTT INN
Dagskráin hefst kl.
10 í dag og stendur yfir til kl. 16.
Ókeypis verður í
bílakjallara Hörpu
á meðan viðburðurinn stendur yfir.
Nánari upplýsingar
má finna á www.
utmessan.is.

FERÐAMENN FLYKKJAST
TIL LILLEHAMMER
Mafíósinn Frank fór til Lillehammer í Noregi er hann fékk vitnavernd í New
York í sjónvarpsþáttunum Lilyhammer. Nú vilja fleiri skoða þennan litla bæ.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is
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Steve Van Zandt, eða Little Steven,
gítarleikari Bruce Springsteen, leikur
aðalhlutverkið í sjónvarpsþáttunum
Lilyhammer sem RÚV sýnir á þriðjudagskvöldum. Steve fer þar með hlutverk Franks Tagliano, mafíósa frá New
York sem fær vitnavernd og flytur til
Lillehammer í Noregi. Áður var Little
Steven þekktur sem mafíósi í þáttaröðinni Sopranos.
Lilyhammer-þættirnir slógu áhorfsmet í Noregi á síðasta ári en þeir hafa
nú verið seldir til meira en eitt hundrað
landa. Nú er verið að kvikmynda aðra
þáttaröð þessara vinsælu þátta í Lillehammer en samfara vinsældum hefur
ferðamannastraumur þangað aukist um
rúm 20%.
Í stað þess að vera á tónleikaferðalagi um Ástralíu með Springsteen eyðir
Little Steven nú dögunum við tökur í
norska bænum Lillehammer en þær
munu standa fram í mars. Leikarinn
telur Norðmenn flókna persónuleika.
„Það eru bæði mótsagnir og þversagn-

ir í þessu samfélagi sem mér þykja
heillandi,“ segir Steve. Hann óskaði
eftir auknu fjármagni í gerð seinni
þáttaraðarinnar og fékk. Ákveðið hefur
verið að veita 62 milljónir norskra
króna í verkefnið sem er næstum
helmingi meira en fékkst í fyrri þáttaröðina. Norska ríkissjónvarpið fékk
Netflix til liðs við sig og þarf því ekki
eitt að standa að fjármögnun. Bærinn
Lillehammer er þekktur fyrir Vetrarólympíuleikana árið 1994.

FLOTTUR
Leikarinn og tónlistarmaðurinn Steve Van
Zandt dregur ferðamenn
til Lillehammer í Noregi.

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

Leitað er eftir starfsmanni á slökkvitækjadeild Securitas til að sinna fjölbreyttum verkefnum
tengdum handslökkvibúnaði og sjálfvirkum slökkvikerfum.

Hvaleyrarskóli

Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

· Uppsetning á slökkvitækjum og öðrum
handslökkvibúnaði.

· ðnmenntun sem nþtist í starĈ.

· Reglubundið eftirlit og önnur þjónusta
við handslökkvibúnað.

· Reynsla og/eða þekking á slökkvibúnaði æskileg.

· Uppsetning og eftirlit á sjálfvirkum
slökkvikerfum.

· Almenn tölvukunnátta.

· Hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði.
· Ökuréttindi og hreint sakavottorð er skilyrði.

· Önnur tilfallandi verkefni.

Hvaleyrarskóli auglýsir eftir þroskaþjálfa (75%) við ﬁmm
ára deild sem starfrækt er í skólanum skólaárið 2012-2013.

Nánari upplýsingar veita Helgi Arnarson, skólastjóri í síma
664-5893, netfang: helgi@hvaleyrarskoli.is og Marsibil
Ólafsdóttir, aðstoðarskólastjóri í síma 664-5869, netfang:
marsibil@hvaleyrarskoli.is.
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2013. Í samræmi við
jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur
hvattir til að sækja um störﬁn.

ánari ulþsingar um starĈð veitir ristín ögg Höskuldsdóttir, fulltrúi á
starfsmannasviði. Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins,
www.securitas.is.
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2013.
Securitas er
fyrirmyndarfyrirtæki

VR 2012

www.securitas.is

Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Rekstrarstjóri Framkvæmda- og umhverﬁssviðs
Laust er til umsóknar starf rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverﬁssviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra.
Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Starﬁð heyrir beint undir sviðsstjóra framkvæmda- og
umhverﬁssviðs Húnaþings vestra. Leitað er að öﬂugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf rekstrarstjóra
framkvæmda- og umhverﬁssviðs.

Húnaþing vestra
Hvammstangi í Húnaþingi vestra er
stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins
með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi
vestra eru 1.170. Hvammstangi er í
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð
frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi
vestra er til staðar öll almenn opinber
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar
þjónustu. Möguleikar til útivistar,
íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru
fjölmargir og því er Húnaþing vestra
góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Starfssvið
• Rekstrarstjóri annast daglega stjórnun verklegra framkvæmda,
viðhaldsmála, áætlanagerðar og eftirlits á sviði þjónustumið
stöðvar (áhaldahúss), Eignasjóðs og annarra eigna sveitar
félagsins, veitna, hafnarsjóðs Hvammstangahafnar, garðyrkjuog umhverﬁsdeildar, o.ﬂ. sem fellur undir starfsemi fram
kvæmda- og umhverﬁssviðs í samráði og samvinnu við sviðs
stjóra framkvæmda- og umhverﬁssviðs og sveitarstjóra.
• Rekstrarstjóri situr reglulega fundi framkvæmda- og
umhverﬁssviðs og stýrir þeim í forföllum sviðsstjóra.
• Rekstrarstjóri er staðgengill sviðsstjóra framkvæmda- og
umhverﬁssviðs og hefur alla umsjón með verkefnum sviðsins í
forföllum sviðsstjóra eftir því sem við getur átt.
• Rekstrarstjóra er ætlað að sitja fundi skipulags- og
umhverﬁsráðs og aðra fundi er falla undir verksvið
framkvæmda- og umhverﬁssviðs skv. ákvörðun sviðsstjóra og
sveitarstjóra hverju sinni.
• Rekstrarstjóri hefur starfsstöð í Ráðhúsi Húnaþings vestra og í
þjónustumiðstöð (áhaldahúsi) sveitarfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í löggiltri iðngrein eða tæknigreinum sem nýtist
í starﬁ.
• Menntun og/eða reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg.
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhags
áætlanagerð er æskileg.
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum er mikilvæg.
• Þekking á sviði framkvæmda er nauðsynleg.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni.
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Umsóknarfrestur um starf rekstrarstjóra Framkvæmda- og umhverﬁssviðs Húnaþings vestra er til og með 25. febrúar nk.
Umsóknir skulu vera skriﬂegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður svarað skriﬂega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu
sveitarfélagsins www.hunathing.is. Nánari upplýsingar um starﬁð veita Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma 864-4806 og
Leó Örn Þorleifsson, oddviti í síma 864-3939.
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Þá vantar einnig stuðningsfulltrúa (60%) við skólann.

Sérfræðingur í forvörnum fyrirtækja
Starf sérfræðings í forvörnum er fjölbreytt og krefjandi þar sem áherslan er á
skipulagningu og framkvæmd forvarnarsamstarfs við fyrirtæki.
Meðal verkefna er greining á undirliggjandi áhættuþáttum, umsjón með
forvarnarverkefnum og mæling á árangri í forvörnum.
Forvarnarstefna VÍS
Allir starfsmenn VÍS eru forvarnarfulltrúar í þjónustu sinni við viðskiptavini.
Forvarnir eru hluti af fyrirtækjamenningu VÍS og mikilvægur hlekkur í
starfsemi félagsins. Forvarnir eru sýnilegur hluti af starfseminni og hafa
þann tilgang að fækka slysum og tjónum meðal viðskiptavina og í
samfélaginu í heild.

Starfssvið:
• Umsjón og eftirlit með forvarnarverkefnum fyrirtækja
• Ráðgjöf og mikil samskipti við viðskiptavini
• Áhættumat við tilboðsgerð fyrirtækja
• Taka þátt í að eﬂa öryggismenningu og forvarnarstarf VÍS
• Greining og úrvinnsla gagna
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ og/eða önnur menntun
á sviði forvarna, vinnuverndar og öryggismála
• Þekking og reynsla á sviði umferðaröryggis, eld- og
slysavarna æskileg
• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) og Silja Jóhannesdóttir (silja.johannesdottir@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar nk. og skulu umsækjendur sækja um störﬁn á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með 41 þjónustuskrifstofu víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og
viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfsumhverﬁ og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæﬁ, þannig að hæﬁleikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.
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Sviðsstjóri Framkvæmda- og umhverﬁssviðs
Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra framkvæmda- og umhverﬁssviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra.
Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Starﬁð heyrir beint undir sveitarstjóra Húnaþings vestra.
Leitað er að öﬂugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sviðsstjóra framkvæmda- og umhverﬁssviðs.
Sviðsstjóri ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í öllum störfum sínum og ákvörðunum.

Húnaþing vestra
Hvammstangi í Húnaþingi vestra er
stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins
með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi
vesta eru 1.170. Hvammstangi er í
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð
frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi
vestra er til staðar öll almenn opinber
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar
þjónustu. Möguleikar til útivistar,
íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru
fjölmargir og því er Húnaþing vestra
góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Starfssvið
• Öll verkefni sem lúta að starﬁ skipulags- og byggingarfulltrúa
m.a. veitingu byggingarleyfa
• Sviðsstjóri á setu í framkvæmdaráði sveitarfélagsins ásamt
sveitarstjóra, sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs og
sviðsstjóra fjölskyldusviðs
• Ábyrgð á starfsemi þjónustumiðstöðvar á Hvammstanga, hafnar,
eignasjóðs, brunavörnum, fráveitu, hitaveitu, vatnsveitu,
umhverﬁsmálum, umferðar- og samgöngumálum, framkvæmda
og viðhaldsmálum sveitarfélagsins
• Gerð fjárhagsáætlana í samvinnu við framkvæmdaráð, sveitarstjórn, rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverﬁssviðs og aðra
starfsmenn sveitarfélagsins eftir því sem við á
• Umsjón með lóðum og lendum sveitarfélagsins
• Ábyrgð og eftirlit með öryggismálum
• Sviðsstjóri framkvæmda- og umhverﬁssviðs er jafnframt
starfsmaður skipulags- og umhverﬁsráðs Húnaþings vestra

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Umsóknarfrestur um starf sviðsstjóra Framkvæmda- og umhverﬁssviðs Húnaþings vestra er til og með 16. febrúar nk.
Umsóknir skulu vera skriﬂegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður svarað skriﬂega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu
sveitarfélagsins www.hunathing.is. Nánari upplýsingar um starﬁð veita Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma 864-4806
og Leó Örn Þorleifsson, oddviti í síma 864-3939.
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Menntunar- og hæfniskröfur
• Próf í rekstrar-, verk-, byggingar- eða tæknifræði sem nýtist
í starﬁ
• Haﬁ réttindi skipulags- og byggingafulltrúa
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhags
áætlanagerð
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
• Þekking á sviði framkvæmda er nauðsynleg
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
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Landsvirkjun er í eigu íslensku þjóðarinnar og vinnur
rafmagn úr endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli
og jarðvarma. Fyrirtækið vinnur 73% allrar raforku
í landinu og er eitt af tíu stærstu orkufyrirtækjum í
Evrópu á sviði endurnýjanlegra orkugjafa.

Landsvirkjun leitar að
framúrskarandi fólki
SÉRFR ÆÐINGUR Á STARFSMANNASVIÐI
Landsvirkjun leitar að sérfræðingi á starfsmannasvið
fyrirtækisins. Fyrirtækið þróast hratt og því í fjölmörg
horn að líta við stjórnun mannauðs Landsvirkjunar.
Æskilegt er að umsækjendur búi yfir:

> Meistaragráðu, t.d. á sviði viðskipta, sálfræði
eða verkfræði
> Sjálfstæði í vinnubrögðum
> Reynslu af breytingastjórnun og samskiptum
í krefjandi umhverfi
> Þekkingu á upplýsingatækni og mannauðskerfum
> Þekkingu eða reynslu af ráðningum

VIÐSKIPTASTJÓRI
Landsvirkjun óskar eftir að ráða viðskiptastjóra á
markaðs- og viðskiptaþróunarsvið. Starfið felur
í sér umsjón með núverandi viðskiptavinum okkar,
sem eru meðal öflugustu fyrirtækja landsins.
Starfið gerir fjölbreyttar kröfur til hæfni og reynslu:

> Meistaragráða sem nýtist í starfi er skilyrði
> Reynsla og þekking á stjórnun viðskiptatengsla
> Reynsla af samninga- og tilboðsgerð er skilyrði
> Mjög góð greiningarhæfni og færni í samskiptum

Sótt er um störﬁn á vef Capacent
Nánari upplýsingar um starf sérfræðings veitir Hilmar
Garðar Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) Nánari
upplýsingar um starf viðskiptastjóra veitir Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is)
Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar nk.
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Embassy of India – Marketing Assistant
The Embassy of India is looking for a Marketing
Assistant.
Interested applicants may send their English CV along
with a photo and a note on „Business opportunities between Iceland & India“ (Around 750 words, in
English)
Applications may be sent to com@indianembassy.is
before 25th February 2013.
More Information can be seen on
www.indianembassy.is under “Job Opportunities”.

Embassy of India – Driver
The Embassy of India is looking for a driver.
Applications can be sent to com@indianembassy.is
by 25th February. Applications must be sent in English
and include a detailed CV, photograph and a covering
letter.
More Information can be seen on
www.indianembassy.is under “Job Opportunities”.

Næturvaktahjúkrunarfræðingur

;dghijbVjg
?Vg]^iVh`aV={h`aV
HVbZ^cjj _VccV
Dg`jhid[cjcVj\ah^gaVjhVi^ajbh`cVghij[dghijbVcch
?Vg]^iVh`aV={h`aVHVbZ^cjj _VccV#
=²[c^hcZ[cYbjcbZiV]²[c^jbh²`_ZcYV#

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarfræðings á 60% næturvaktir. Viðkomandi þarf að hafa íslenskt starfsleyﬁ og geta
haﬁð störf 1. apríl 2013 eða samkvæmt nánara samkomulagi.
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu. Kraﬁst er
sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulagshæﬁleika og góðrar
hæfni í mannlegum samskiptum.
Laun greiðast samkvæmt kjarasamning Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Reykjalundar.
Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar 2013
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Lára M. Sigurðardóttir,
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 585 2129
(laras@reykjalundur.is) og Sigurlaug Arngrímsdóttir,
hjúkrunarstjóri í síma 585 2105 (sigurlauga@reykjalundur.is)
Nauðsynlegt er að eldri umsóknir séu endurnýjaðar.

=ZahijkZg`Z[c^/
Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna
hefur starfað í Reykjavík frá 1979 og er
hluti af þróunaraðstoð Íslendinga.
Árlega koma um og yﬁr 30 raunvísindamenn og verkfræðingar frá þróunarlöndunum til 6 mánaða sérhæfðs náms
í jarðhitafræðum og á annan tug eru í
meistara- og doktorsnámi í samvinnu við
Háskóla Íslands. Auk þess heldur skólinn
árleg námskeið í Afríku og Mið-Ameríku.
Jarðhitaskólinn er rekinn sem sjálfstæð
eining innan Orkustofnunar.
Fastir starfsmenn eru sex, en að auki
kemur að kennslu fjöldi sérfræðinga frá
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={h`aVHVbZ^cjj _VccV#
6h`^ejaZ\\_Vd\WZgV{Wng\{kVa^cZbZcYV gjcVgacYjcjb
d\kVa^{hVbhiVg[hhid[cjcjb Vg!d\_V[c[gVbiVh`^ejaZ\\_Vd\
WZgV{Wng\{c{bh`Z^jbd\g{hiZ[cjbhZb?Vg]^iVh`a^cc]ZaYjg
 gjcVgacYjcjb#
6ign\\_V[V\aZ\k^ccjWg\d\VccVhik^g`i\²VZ[i^ga^ibZ Z^b
kZg`Z[cjbhZbjcc^cZgj{kZ\jbh`aVch!b#V#`Zcchajd\kZg`Z[cjb
cZbZcYV#
6WZgV{Wng\{[_{gb{ajbh`aVchd\gZ`higVg{²iajcjbd\[na\_V
 Z^bZ[i^g#
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?Vg]^iVh`aVchYg#>c\kVg7^g\^g;g^aZ^[hhdc^W[5dh#^h!ZVhbV*+.+%%%#
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rannsóknastofnunum, háskólum,
verkfræðistofum og veitustofnunum.

=²[c^h`g[jg/
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Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík
www.os.is
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Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má ﬁnna á
heimasíðunni www.reykjalundur.is

Starfsmaður
í mötuneyti
75% starf
Iðnskólinn í Hafnarﬁrði óskar eftir
að ráða starfsmann í mötuneyti
skólans.
Starﬁð felst í að aðstoða við morgunverð, hádegisverð og
síðdegiskafﬁ fyrir nemendur og starfsfólk, auk þess að halda
matsal þrifalegum. Skólinn starfar eftir hugmyndafræði um
heilsueﬂandi framhaldsskóla. Við Iðnskólann í Hafnarﬁrði
eru starfandi 70 starfsmenn og um 600 nemendur. Leitað er
eftir starfsmanni með ríka þjónustulund og útsjónarsemi við
matargerð. Næsti yﬁrmaður er umsjónarmaður mötuneytisins
Umsókn þarf ekki að vera á sérstöku eyðublaði. Með umsókn
skal fylgja ítarlegar upplýsingar um fyrri störf, meðmælendur og menntun. Umsóknir skal senda til skólameistara á
netfangið arsaell@idnskolinn.is eða á heimilisfang skólans:
Iðnskólinn í Hafnarﬁrði, Flatahrauni 12, 220 Hafnarfjörður.
Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2013. Laun eru samkvæmt
gildandi kjarasamningi SFR.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ársæll Guðmundsson,
skólameistari á netfanginu arsaell@idnskolinn.is. Umsóknir
gilda í a.m.k. sex mánuði ef staðan losnar á ný.
Nánari upplýsingar um skólann má ﬁnna á heimasíðu hans
http://www.idnskolinn.is/.
Skólameistari
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The EFTA Surveillance Authority monitors compliance by Iceland, Liechtenstein and Norway with the law of the European Economic Area (EEA),
enabling those countries to participate in the European internal market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers
that correspond to those of the European Commission. The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. The
Authority is led by a College which consists of three members appointed by the EEA EFTA States.

Press & Information Officer
Role description:

JOB REFERENCE: 01/13
Start date:
Spring/Summer 2013

Qualifications:

The successful candidate will advise
the Authority on press, information
and communication matters, liaise
with journalists, administer and make
presentations to visitor groups, coordinate the making of the annual
report and scoreboards of the
Authority, prepare presentations and
speeches for senior management, and
produce information material, e.g.
press releases or text for the
Authority’s website. The incumbent
may also be given responsibilities for
additional tasks in accordance with
his or her background.

Deadline for application:
3 March 2013
Interviews: March 2013

l

l

l

l

l

l

l

A University degree in communication or journalism or other
relevant education or experience,
A minimum of 5 years work
experience within the information
sector,
Excellent command of written and
spoken English,
Knowledge of the functioning of the
EU and the EEA Agreement and their
institutions,
Familiarity with the media environment of the EFTA States,
Computer literacy and ability to work
with social media and web site
software,
Flexible and able to work both
independently and in a team in an
international multicultural
environment,

l
l

Good presentation skills,
Good working knowledge of
Norwegian and/or Icelandic and/or
German (EFTA languages).

Conditions:
The position is placed at grade A4 of
the salary scale, starting at
€ 84.387,36 per year. Depending on
personal situation allowances and
benefits may apply. Tax conditions are
favorable.
Overview of conditions at: http://
www.eftasurv.int/about-theauthority/vacancies/
recruitment-policy.
Job title : Officer.
Type and duration of appointment:
fixed-term three years contract.

If considered desirable and in the
Authority’s interest, an additional three
years contract may be offered.
Questions regarding the post may
be posed to Mr Trygve Mellvang-Berg,
Press & Information Officer
at +32 (0)2 286 18 85.
Questions regarding the recruitment
process may be posed to
Mrs Sophie Jeannon,
HR Senior Assistant,
at +32 (0)2 286 18 93.
Application must be filled in
and sent online
at the following address:
https://jobs.eftasurv.int
EFTA Surveillance Authority webpage:
www.eftasurv.int

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

SPENNANDI
STÖRF Í BOÐI

VERKEFNASTJÓRI INNRI
ÞRÓUNAR
Fjármálaeftirlitið leitar að kraftmiklum einstaklingi
í krefjandi og nýtt starf verkefnastjóra innri
þróunar. Fjármálaeftirlitið vinnur nú að viðamiklum
umbótaverkefnum í þeim tilgangi að efla eftirlit með
fjármálamarkaði. Verkefnastjóri mun bera ábyrgð á
samþættingu og verkefnastjórnun þessara verkefna.
Starfið krefst mikillar samvinnu við fólk af öllum
sviðum stofnunarinnar. Verkefnastjóri mun tilheyra
skrifstofu forstjóra.

Starfssvið
• Verkefnastjórnun umbótaverkefna
• Eftirfylgni stefnumarkandi ákvarðana um innri mál
• Innleiðing og þjálfun starfsmanna og stjórnenda í
verkefnamiðuðu vinnulagi
• Annað sem til getur fallið

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• IPMA (B eða C) eða sambærileg vottun í verkefnastjórnun
nauðsynleg
• Reynsla af stjórnun stærri verkefna nauðsynleg
• Reynsla af þjálfun fólks í verkefnastjórnun æskileg
• Frumkvæði, metnaður, góð samskiptafærni og góð
greiningarfærni nauðsynleg
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og hæfni til að tjá sig
í ræðu og riti

Fjármálaeftirlitið auglýsir tvö spennandi störf laus til umsóknar. Nýtt starf verkefnastjóra
innri þróunar og starf sérfræðings í viðskiptagreind. Um er að ræða áhugaverð og krefjandi
störf fyrir framúrskarandi fólk.

ERT ÞÚ GAGNAGÚRÚ?
Fjármálaeftirlitið óskar eftir að ráða sérfræðing
í viðskiptagreind (Business Intelligence) á
upplýsingatæknisvið til að efla þróunarteymi okkar.
Við leitum að einstaklingi sem hefur brennandi
áhuga á viðskiptagreind og greiningu gagna.
Viðkomandi þarf að hafa góða hæfileika til að vinna
með ólíkum einstaklingum, greina þarfir þeirra og
útfæra lausnir.

Fjármálaeftirlitið (FME) er sjálfstæð
eftirlitsstofnun með sérstaka stjórn.
Hlutverk FME er að fylgjast með
því að starfsemi eftirlitsskyldra aðila
sé í samræmi við lög og reglur og í
samræmi við eðlilega viðskiptahætti.
Eftirlitsskyldir aðilar stofnunarinnar
eru m.a. viðskiptabankarnir, sparisjóðir, lána- og verðbréfafyrirtæki,
verðbréfamiðlar, lífeyrissjóðir, rekstrar-

Starfssvið
• Þróun á vöruhúsi gagna og gagnamódeli FME
• Greining á gögnum og nýtingu þeirra í eftirliti á
fjármálamarkaði
• Þróun á aðferðafræði við sjálfvirkt mat á gæðum gagna
• Stuðningur við hönnun á skýrslum og greiningum
• Önnur tilfallandi og tengd verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðeigandi háskólapróf, s.s. í tölvunarfræði, verkfræði,
kerfisfræði eða önnur sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af gagnagrunnum
• Reynsla af notkun og uppbyggingu á vöruhúsi gagna
• Reynsla og þekking á aðferðafræði við mat á gæðum
gagna
• Reynsla af fjármálamarkaði er kostur
• Reynsla af viðskiptagreindarhugbúnaði kostur
• Frumkvæði, jákvæðni, kraftur, nákvæmni og skipulögð
vinnubrögð
• Hæfni til að vinna bæði sjálfstætt og í hópi

og vátryggingafélög, kauphallir o.fl.
Nánari upplýsingar um stofnunina má
nálgast á www.fme.is

Umsjón með starfinu hefur
Jakobína H. Árnadóttir mannauðsstjóri (jakobina@fme.is).
Umsóknarfrestur er til og með
25. febrúar nk.
Umsókn um starfið þarf að fylgja
ítarleg ferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.
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Vilt þú stjórna grunnskóla á Dalvík?
Dalvíkurskóla vantar framúrskarandi skólastjóra næsta skólaár vegna námsleyﬁs.
Við bjóðum upp á:
• eitt mikilvægasta starf í heimi
• krefjandi starf
• ómetanlega nemendur
• næg verkefni
• samkeppnishæf laun
• frábært samstarfsfólk
• stuðning
• og margt margt ﬂeira

Sérfræðilæknir
í lungnasjúkdómum

Frekari upplýsingar s.s. menntunarog hæfniskröfur má sjá á heimasíðu
Dalvíkurbyggðar www.dalvikurbyggd.is.

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í lungnasjúkdómum. Starfið
veitist frá 1. maí 2013 eða eftir samkomulagi. Stefnt er að því að um fullt
starf verði að ræða en starfshlutfall getur þó verið samkvæmt nánara
samkomulagi.

Jafnframt veitir Hildur Ösp Gylfadóttir,
sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs
frekari upplýsingar um starﬁð í síma
460-4916, 862- 7800 eða
hildur@dalvikurbyggd.is

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»

Vinna á legu- og göngudeildum lungnalækninga
Vinna við ráðgjöf í lungnasjúkdómum
Þátttaka í vaktþjónustu lungnalækna
Þátttaka í viðfangsefnum almennra lyflækninga í samráði við yfirlækni
lungnalækninga
» Þátttaka í kennslu og rannsóknarstarfi

Hæfnikröfur

Hafmynd ehf was acquired by Teledyne Benthos, a subsidiary of Teledyne
Technologies Incorporated on September 20, 2010. Hafmynd will operate as
Teledyne Gavia ehf. We specialize in the manufacturing of Autonomous Underwater Vehicles. Gavia is owned by the US company Teledyne Technologies, for
more information visit our website at www.gavia.is

»
»
»
»

Nánari upplýsingar

Teledyne Gavia ehf. is hiring for a Service Technician
Position :
• Provide Technical Support to our global customers
• Field Service Support, must be willing and able to travel
internationally when necessary
• Diagnose and complete maintenance, service reports and
quotations for repairs for all service jobs within strict deadlines
• Regular customer interface, running Advanced Maintenance
Training

Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í lungnalækningum
Breið þekking og reynsla í almennum lyflækningum
Breið þekking og reynsla í lungnasjúkdómum
Góðir samskiptahæfileikar

Education and Qualiﬁcations:
• Immediate availability is highly desirable
• Journeyman Certiﬁcate (Rafeindavirki)
• 3+ years work experience
• Working knowledge of Windows
• Experience with Linux is desirable but not required
• Must be able to work independantly and meet strict deadlines
• Must be very organized and adhere to strict company processes
and procedures to maintain our customer service standards

Umsóknarfrestur er til og með 02.03.2013
Upplýsingar veitir Þórarinn Gíslason yfirlæknir, thorarig@landspitali.is, sími:
543 1000
Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af
kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti,
Þórarni Gíslasyni, yfirlækni lungnalækninga, Landspítala Fossvogi.
Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum
umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu
í starfið byggir einnig á þeim.
Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH
vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 5.
mars 2006.

Please send a current CV to jferguson@teledyne.com on or before 15 February.
Laun samkvæmt 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.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Starfsmaður í

nýrri og spennandi

verslun

Heimkaup eru nýtt og spennandi fyrirtæki sem á sér ekki
hliðstæðu hér á landi. Heimkaup eru vöruhús með sýningarsal
og vefverslun. Viðskiptavinum gefst kostur á að skoða mikið úrval
af vörum úr ýmsum vöruﬂokkum á hagstæðu verði, ganga frá
pöntunum og greiðslu á netinu – og fá vöruna senda heim.

Hæfniskröfur

Heimkaup óska eftir að ráða góða manneskju
í verslun sína í Turninum í Kópavogi.
Um er að ræða fjölbreyttar vörutegundir;
snyrtivörur, barnavörur, heimilistæki, raftæki,
heilsuvörur og ﬂeira.

Góð reynsla úr verslun eða öðrum afgreiðslustörfum

Umsóknum ásamt mynd og ferilskrá skal skila
á umsokn@heimkaup.is fyrir 18. febrúar.

Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Þarf að geta starfað sjálfstætt en einnig unnið vel eftir
fyrirmælum
Jákvæðni, eljusemi og stundvísi
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Fjölbreytt afgreiðslustarf

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starf lögfræðings hjá
Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða lögfræðing til
starfa á lögfræði- og velferðarsviði. Lögfræðingar sambandsins
koma fram fyrir þess hönd við undirbúning lagafrumvarpa og
stjórnvaldsfyrirmæla sem varða sveitarfélögin og vinna að
upplýsingagjöf, ráðgjöf og fræðslu til sveitarfélaga. Lögfræðingurinn
mun starfa ásamt öðrum lögfræðingum og sérfræðingum sviðsins
að margþættum og síbreytilegum verkefnum, sem meðal annars
varða skólamál, málefni félagsþjónustu sveitarfélaga og umhverﬁsog skipulagsmál og túlkun laga og reglna sem varða starfsemi
sveitarfélaga.
Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til að
bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulagshæﬁleika. Um er
að ræða nýtt starf en gert er ráð fyrir því að viðkomandi geti haﬁð
störf sem fyrst.
Gerð er krafa um embættispróf eða meistaragráðu í lögfræði.
Reynsla af störfum hjá sveitarfélagi eða ráðuneyti er kostur, ásamt
þekkingu og áhuga á málefnum sveitarfélaga. Gott vald á íslensku
máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu upplýsinga er skilyrði.
Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli er æskileg,
sem og góð tölvuþekking, bæði til öﬂunar og úrvinnslu upplýsinga.
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs, netfang: gudjon.bragason@samband.
is, eða Magnús Karel Hannesson sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs, netfang: magnus.karel.hannesson@samband.is eða í síma
515-4900.
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem
býður upp á opið vinnuumhverﬁ, samheldinn starfsmannahóp og
gott svigrúm til starfsþróunar. Umsækjendum er bent á að frekari
upplýsingar um Samband íslenskra sveitarfélaga eru á heimasíðunni, www.samband.is. Þar er einnig að ﬁnna starfsmannastefnu
sambandsins og starfslýsingu fyrir starﬁð.
Umsóknir, merktar Umsókn um starf lögfræðings, berist eigi síðar
en mánudaginn 18. febrúar 2013 til Sambands íslenskra sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, eða í tölvupósti
til magnus.karel.hannesson@samband.is.
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Pípulagningamenn
Tore Eide A/S (toreeide.no) í Bergen Noregi
leitar af duglegum og reynslu miklum pípulagningarmönnum til starfa við sprinkler-kerﬁ.
Við bjóðum upp á krefjandi verkefni og góða tekjumöguleika.
Nánir upplýsingar veitir Halldór Karlsson
í síma 0047-94015286 eða hk@toreeide.no einnig er hægt að
senda ferillskrá/meðmælaendur á ﬁrmapost@toreeide.no.
Umsóknarfrestur: Sem fyrst

Grunnskólakennarar
Óskum eftir að ráða grunnskólakennara að Hrafnagilsskóla.
Um er að ræða tvær aﬂeysingastöður. Annars vegar
umsjónarkennarastöðu á yngsta stigi og hins vegar stöðu
kennara á unglingastigi. Ráðið er frá 15. mars 2013.
Nánari upplýsingar veitir Hrund Hlöðversdóttir skólastjóri í
síma 464-8100, 699-4209 eða á netfangið, hrund@krummi.is.
Umsóknarfrestur er til 27. febrúar
Heimasíða Hrafnagilsskóla er www.krummi.is
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STAÐA SÉRFRÆÐINGS
Í MARKAÐSDEILD
Markaðsdeild Arion banka leitar eftir sérfræðingi í markaðsmálum. Markaðsdeild er hluti af þróunar- og markaðssviði
bankans. Markaðsdeild setur fram markaðsstefnu bankans og
sér um að markaðssetja vörur og þjónustu hans. Deildin annast
einnig markaðsrannsóknir, kynningarmál, innri markaðssetningu
og önnur tengd verkefni.
Hæfniskröfur og nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á
vefsíðu bankans, www.arionbanki.is/starf
Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar, 2013.
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Starfatorg.is
Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Nýdoktor í efnaskiptarannsóknum
Sérfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslulæknir
Deildarstjóri og sérfræðingur
Sjúkraliði
Sérfræðilæknir í lungnasjúkdómum
Smiður
Leikarar
Verkefnastjóri
Sérfræðingur í viðskiptagreind
Sérfr.læknir í endurhæfingarlækn.
Verkfræðingur
Lögfræðingur
Verkefnastjóri
Tæknimaður
Mannauðs- og skrifstofustjóri
Verkefnastjóri
Prestur
Sérfræðingur
Hjúkrunarfræðingur í heimahjúkrun
Yfirlæknir sjúkrasviðs
Forstöðumaður Jarðhitaskóla Sþ
Starf á sviði jafnréttismála

Háskóli Íslands, kerfislíffræðisetur Reykjavík
Mennta- og menningarmálaráðneyti Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Hveragerði
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík
Fiskistofa
Ísafjörður
Landspítali, skilunardeild
Reykjavík
Landspítali, lungnalækningar
Reykjavík
Þjóðleikhúsið
Reykjavík
Þjóðleikhúsið
Reykjavík
Fjármálaeftirlitið
Reykjavík
Fjármálaeftirlitið
Reykjavík
LSH, endurhæfingarlækningar
Reykjavík
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Reykjavík
Samkeppniseftirlitið
Reykjavík
Þróunarsamvinnustofnun Íslands Mósambík
Vegagerðin
Borgarnes
Biskup Íslands
Reykjavík
Biskup Íslands
Reykjavík
Biskup Íslands
Hafnarfjörður
Háskólinn á Hólum, Selasetur Ísl. Hvammstangi
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Ísafjörður
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Selfoss
Orkustofnun
Reykjavík
Velferðarráðuneytið
Reykjavík

sími: 511 1144

Staður

Nr.ávef
201302/034
201302/033
201302/032
201302/031
201302/030
201302/029
201302/028
201302/027
201302/026
201302/025
201302/024
201302/023
201301/022
201302/022
201302/021
201302/020
201302/019
201302/018
201302/017
201302/016
201302/015
201302/014
201302/013
201302/012
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Upplýsingatækni - mikil tækifæri
Vantar á skrá háskólamenntaða hugbúnaðarsérfræðinga, gagnagrunnssérfræðinga,
Linux og Unix sérfræðinga o.fl. Margvísleg tækifæri í boði í ólíkum atvinnugreinum.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is
Síðumúla 5

108 Reykjavík

sími 511 1225

www.intellecta.is

Okkur vantar liðsauka
Hjá Te & kaffi starfar fjöldinn allur af hressu og metnaðarfullu
fólki og nú vantar að bæta í þann góða hóp. Við leitum að
duglegum og áhugasömum einstaklingi til að takast á við
spennandi verkefni við dreifingu á vörum úr framleiðslueldhúsi fyrirtækisins.
Starfið felst m.a. í útkeyrslu á matvælum og aðstoð í eldhúsi.
Unnið er á kokkavöktum, alls 15 daga í mánuði. Viðkomandi
þarf að vera röskur og sjálfstæður í vinnubrögðum.
Einungis eldri en 20 ára koma til greina.
Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst.

Hefurðu glöggt auga fyrir viðskiptatækifærum?

Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is

Skeljungur leitar að sjálfstæðum og kappsömum einstaklingi í nýtt og spennandi
starf viðskiptaþróunar hjá Skeljungi.

Ertu ábyrgur stuðbolti?
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra leitar að ungu og hressu
fólki sem vill vinna í gefandi og skemmtilegu umhverﬁ í
sumarbúðum félagsins. Starfsemin í Reykjadal hefst í lok
maí og lýkur um miðjan ágúst en starfsemin á Stokkseyri
hefst í þriðju viku júní mánaðar og lýkur í lok júlí mánaðar.
Starfsmenn eru 64 og vinna á tvískiptum vöktum. Okkur
vantar starfsmenn við umönnun, í eldhús, á næturvaktir og
við þrif.

Verkefni viðskiptaþróunar verða meðal
annars að:
• Fylgjast með þróun endurnýjanlegra og annarra
nýrra orkugjafa
• Koma auga á og greina viðskiptatækifæri fyrir
félagið
• Meta arðsemi fjárfestinga og viðskiptatækifæra
• Samskipti og samstarf við öll svið félagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta, hagfræði
eða tækni
• Góð almenn tölvu- og tækniþekking
• Hæfni til að leiða verkefni og standa fyrir máli sínu
• Þekking og reynsla af rekstri er kostur
• Færni í að miðla upplýsingum í ræðu og riti
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar

Við hvetjum nema á heilbrigðis- og uppeldisviði sérstaklega
til að sækja um.
Umsóknir vegna sumarstarfa eru fáanlegar hjá Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra að Háaleitisbraut 13 og á
heimasíðu félagsins á www.slf.is. Umsóknir þurfa að berast
SLF Háaleitisbraut 13 eða á reykjadalur@slf.is eigi síðar en
22. febrúar 2013.
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Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar nk. Sótt er um á www.skeljungur.is.
Umsókn skal fylgja starfsferlisskrá. Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá mannauðssviði Skeljungs.
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Bjarmi

Matvælafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu
óskar eftir að ráða verkstjóra
Æskileg menntun er bakari , kokkur eða önnur iðnmenntun
sem tengist matvælaframleiðslu og/eða verkstjórn
í iðnfyrirtækjum.
Umsóknir sendist á pb@vrg.is

Á ungbarnaleikskólanum Bjarma í Hafnarﬁrði eru
tvær lausar stöður leikskólakennara frá 8. ágúst
2013. Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2013.
Okkur vantar hugmyndaríka og skapandi einstaklinga, sem
líta líﬁð björtum augum og líta á áskoranir sem tækifæri til
að þroskast.
Á Bjarma er unnið með ﬂjótandi námskrá og dagskipulag,
stöðvavinnu, teymisvinnu, dreifða ábyrgð og forystu.
Hægt er að sækja um starﬁð á netfangið bjargir@gmail.com
Nánari upplýsingar veitir Svava í síma 512 330 og 695 3089
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Rennismiður
KM stál ehf óskar að ráða rennismið eða mann vanan
renni og fræsivinnu upplýsingar gefur Karl Jóhann í síma
692 2680 eða kalli@kmstal.is

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèIHEU~DU
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Hársnyrtisveinar og -meistarar athugið
Stóll til leigu.
Hefur þú áhuga á að vinna á umhverﬁs- og mannvænni
hársnyrtistofu ?

Hárstofan Feima vinnur eftir kröfum Norræna
vottunarkerﬁsins Grön Salon.

Skóla- og frístundasvið

Stöður rekstrarsérfræðings og gæðastjóra
mötuneytisþjónustu skóla- og frístundasviðs
Lausar eru til umsóknar tvær stöður í mötuneytisþjónustu skóla- og frístundasviðs. Störﬁn eru ný og í þróun.
Innan sviðsins starfa yﬁr 100 starfseiningar sem þjóna um 23.000 einstaklingum. Starfsstaðirnir bera sjálﬁr ábyrgð á rekstri
mötuneyta sinna, þ.e. mönnun, innkaupum, framleiðslu og framreiðslu matar sem tekur mið af opinberum manneldismarkmiðum og að reksturinn sé innan úthlutaðs fjárhagsramma.
Til að styðja við starfsemi mötuneytanna og tryggja samræmd gæði þjónustunnar er nú verið að koma upp nýrri miðlægri stoðdeild sem verður staðsett á skrifstofu skóla- og frístundasviðs. Markmið deildarinnar er að styðja við og veita sérfræðiráðgjöf
við rekstur mötuneytisþjónustu fyrir nemendur og starfsfólk, með það í huga að hámarka þjónustugæði og stuðla að
hagkvæmni í rekstri.

Rekstrarsérfræðingur
Helstu verkefni:
• Styðja við umbætur og þróun reksturs mötuneytisþjónustu
innan sviðsins.
• Yﬁrfara þjónustustaðal, með hagkvæmni að leiðarljósi, og
tryggja innleiðingu og framfylgd hans.
• Stuðningur við skilvirkan rekstur mötuneyta.
• Ráðgjöf og fræðsla til stjórnenda mötuneytanna varðandi
starfshætti og rekstur.
• Samstarf við innkaupadeild borgarinnar um undirbúning
útboða á samræmdum innkaupum hráefnis.
• Áætlanagerð og samskipti við önnur svið borgarinnar
vegna viðhalds, búnaðar og aðstöðu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræði, rekstrarfræði eða önnur háskólamenntun
sem nýtist í starﬁ. Framhaldsmenntun æskileg.
• Þekking og/eða reynsla í greiningu og framleiðslustjórnun,
helst í matvælarekstri.
• Reynsla af innleiðingu upplýsingakerfa.
• Reynsla af rekstri fyrirtækis á matvælasviði æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og hópastarﬁ.
• Leiðtogahæfni, lipurð og sveigjanleiki.
• Færni til tjáningar í ræðu og riti. Reynsla af miðlun
upplýsinga.
• Góð almenn tölvukunnátta og kunnátta í Excel.

Aðaláherslur okkar eru að gera hársnyrtistofuna heilsusamlegri fyrir fagmanninn og viðskiptavininn sem og að vernda
náttúruna og lífríkið. Við vinnum með liti frá Elumen og
Logona og Svansvottaðar hársnyrtivörur.
Erum staðsett á Óðinsgötunni, frábærum stað í miðborginni.
Áhugasamir haﬁ samband í síma 552-1375 / 695-8741 eða
sendið póst á unnurran@gmail.com

Rafvirki eða
Simvirki óskast
til starfa
Hæfniskröfur:
• Vanur uppsetningu á öryggis- og myndavélakerfum.
• Sjálfstæði, samviskusemi og vönduð vinnubrögð.
• Geta stjórnað verkum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hreint sakavottorð
Helstu verkefni:
• Uppsetning á öryggis og myndavélakerfum
• Ráðgjöf til viðskiptavina og svara tæknilegum
upplýsingum.
Fjölbreytt og spennandi starf. Umsóknir ásamt ferilskrá og
mynd skal skilað á netfangið: vorn@vorn.is

Gæðastjóri
Helstu verkefni:
• Styðja við umbætur og þróun reksturs mötuneytisþjónustu
innan sviðsins.
• Yﬁrfara þjónustustaðal, með hagkvæmni að leiðarljósi, og
tryggja innleiðingu og framfylgd hans.
• Samræma gæði og áherslur mötuneytisþjónustu innan
sviðsins.
• Umsjón með gerð og innleiðingu sameiginlegra matseðla
sem uppfylla opinber manneldismarkmið og eru innan setts
kostnaðarramma.
• Eftirlit með gæðum hráefnis og máltíða.
• Umsjón með fræðslu og símenntun fyrir stjórnendur og
starfsfólk mötuneyta.
• Ráðgjöf um starfsemi mötuneyta fyrir stjórnendur og
starfsfólk.
• Greining á þörfum vegna viðhalds búnaðar og aðstöðu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Matvælafræði, næringarfræði, næringarrekstrarfræði eða
önnur háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
Framhaldsmenntun æskileg.
• Þekking og/eða reynsla af innra eftirliti, helst
í matvælarekstri.
• Reynsla af gerð matseðla sem uppfylla opinber
manneldismarkmið.
• Þekking og/eða reynsla af rekstri mötuneyta æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og hópastarﬁ.
• Leiðtogahæfni, lipurð og sveigjanleiki.
• Færni til tjáningar í ræðu og riti. Reynsla af miðlun
upplýsinga.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störﬁn á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf. Með umsókn þarf
að fylgja yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf.
Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2013.
Ráðið verður í störﬁn frá og með 15. mars 2013. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi
stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veita Aðalbjörg Dísa Guðjónsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu sviðsstjóra og Valgerður Janusdóttir,
mannauðsstjóri í síma 411-1111 eða adalbjorg.disa.gudjonsdottir@reykjavik.is og valgerdur.janusdottir@reykjavik.is.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Aðstoðarleikskólastjóri
Staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskólann Álfastein
er laus til umsóknar.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn
til að leiða áfram og taka þátt í góðu faglegu samstarﬁ í
skólanum og hafa að leiðarljósi að gott leikskólastarf má
ávallt bæta. Unnið samkvæmt SMT skólafærni.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennarapróf
• Framhaldsmenntun og/eða reynsla á sviði stjórnunar
æskileg
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæﬁleikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í leikskólastarﬁ.
• Haﬁ áhuga og/eða reynslu til að leiða þróunarstarf
Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á
færni hans til að sinna stjórnunarstarﬁ.
Allar upplýsingar um stöðuna veitir Inga Líndal
leikskólastjóri í síma 555 6155/ 664 5839
alfasteinn@hafnarfjordur.is
Umsóknarfrestur til og með 25. febrúar 2013
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði
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Sérgreinadýralæknar
Vilt þú bætast í hópinn?

Matvælastofnun óskar eftir að ráða tvo sérgreinadýralækna í 100%
starf á aðalskrifstofu stofnunarinnar á Selfossi.

Óska eftir vönum og duglegum rafvirkja
Næg verkefni framundan

Dýralæknir
gæludýra og dýravelferðar

Dýralæknir
lyfjamála og aukaafurða dýra

Hlutverk sérgreinadýralæknis gæludýra og dýravelferðar
HUDèKDID\¿UXPVMyQPHèVM~NGyPXPJ OXGêUD
RJDOPHQQXKHLOEULJèLRJYHOIHUèìHLUUDHQHLQQLJ
\¿UXPVMyQPHèGêUDYHOIHUèDOOUDGêUDHQtìYtIHOVW
VDPU PLQJHIWLUOLWVRJHIWLUI\OJQL0HèDOYHUNHIQDHU
~UYLQQVODOH\¿VXPVyNQDWLOGêUDWLOUDXQDRJDèVWDUIDPHè
GêUDWLOUDXQDQHIQG~UYLQQVODOH\¿VXPVyNQDWLOGêUDKDOGV
tDWYLQQXVN\QLìDUiPHèDO~WWHNWLURJUHJOXEXQGLèHIWLUOLW
~UYLQQVODWLON\QQLQJDXPLOODPHèIHUèJ OXGêUDHQtìYt
IHOVWVDPU PLQJ~WWHNWDRJIUDPNY PGDXNDQQDUUD
WLOIDOODQGLYHUNHIQDVHPVWDUIVPDQQLNDQQDèYHUDIDOLè

+OXWYHUNVpUJUHLQDGêUDO NQLVO\IMDPiODRJ
DXNDDIXUèDGêUDHUDèKDID\¿UXPVMyQPHèHIWLUOLWL
PHèiYtVXQRJQRWNXQGêUDO\IMDHQtìYtIHOVW
VDPU PLQJHIWLUOLWVRJHIWLUI\OJQL6WDUIVPDèXU
IHUHLQQLJPHè\¿UXPVMyQPHèPiOHIQXP
DXNDDIXUèDGêUDHQPHèDOYHUNHIQDHUW~ONXQODJD
RJUHJOXJHUèDiVDPW~UYLQQVODOH\¿VXPVyNQDHU
YDUèDUIUDPOHLèVOXiDXNDDIXUèXPGêUDHQtìYt
IHOVWPDVDPU PLQJHIWLUOLWVRJHIWLUI\OJQLDXN
DQQDUUDWLOIDOODQGLYHUNHIQDVHPVWDUIVPDQQLNDQQ
DèYHUDIDOLè

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

sigurjon@elektrus.is eða 895 1580

Liðsstjóri sölumála óskast
Í boði er starf hjá traustu fyrirtæki sem stefnir á
aukna starfsemi á komandi árum.

Verkefni:
•
•
•
•
•

Bera ábyrgð á sölu og markaðsáætlun BSI á Íslandi
Leita nýrra viðskiptatækifæra
Skipuleggja og leiða símasölu fyrirtækisins
Að vinna á skilvirkan hátt með starfsmönnum BSI
Bæta og innleiða úrbætur á söluferlum

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

Háskólamenntun á sviði markaðsmála æskileg
Reynsla af sölustörfum og af þátttöku í söluteymum
Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskipum
Góð íslensku- og enskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á vef
okkar www.bsiaislandi.is
Sækja skal um starfið fyrir 20. febrúar. Ráðning fer
fram samkvæmt samkomulagi.
Umsókn og allar upplýsingar sendist á
info@bsiaislandi.is og merkist „Liðsstjóri sölumála“.

BSI á Íslandi hóf starfssemi á Íslandi árið 2004
og í dag starfa hjá okkur 14 starfsmenn.
Starfsemi fyrirtækisins nær yfir m.a. úttektir,
mat, eftirlit, skoðanir, þjálfun og vottanir.
Nánari upplýsingar um BSI má finna á vefsvæði
okkar á www.bsiaislandi.is

BSI á Íslandi
Skipholti 50c
105 Reykjavík








'êUDO NQLVPHQQWXQ
6pUVW|NìHNNLQJiVM~NGyPXPHèDDWIHUOLJ OXGêUD
6pUVW|NìHNNLQJiGêUDWLOUDXQXP VNLOHJ
*yèLUVNLSXODJVRJVDPVNLSWDK ¿OHLNDU
ëHNNLQJiRSLQEHUULVWMyUQVêVOX
1iNY PQLIUXPNY èLIDJOHJYLQQXEU|JèRJ
VMiOIVW èLtVWDU¿
 *yèDOPHQQW|OYXNXQQiWWD
 + IQLWLOWMiQLQJDUtU èXRJULWLitVOHQVNXRJHQVNX







'êUDO NQLVPHQQWXQ
*yèLUVNLSXODJVRJVDPVNLSWDK ¿OHLNDU
ëHNNLQJiRSLQEHUULVWMyUQVêVOX
5H\QVODDIRSLQEHUXHIWLUOLWL
1iNY PQLIUXPNY èLIDJOHJYLQQXEU|JèRJ
VMiOIVW èLtVWDU¿
 *yèDOPHQQW|OYXNXQQiWWD
 + IQLWLOWMiQLQJDUtU èXRJULWLitVOHQVNXRJ
ensku

1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU6LJXUERUJ'DèDGyWWLU\¿UGêUDO NQLU VLJXUERUJGDGDGRWWLU#PDVWLV tVtPD
8PVyNQXPVWDU¿èìDUIDèI\OJMDtWDUOHJVWDUIVIHULOVVNUiRJN\QQLQJDUEUpIìDUVHPJHUèHUJUHLQ
I\ULUiVW èXXPVyNQDURJVNêUU|NVWXèQLQJXUI\ULUìYtKYHUQLJYLèNRPDQGLXSSI\OOLUK IQLVNU|IXUI\ULUVWDU¿è
8PVyNQXPVNDOVNLODèWLO0DWY ODVWRIQXQDU$XVWXUYHJL6HOIRVVPHUNWXP³6pUJUHLQDGêUDO NQLU
GêUDYHOIHUèDU´³6pUJUHLQDGêUDO NQLUO\IMDPiOD´HèDiVWDUI#PDVWLV8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHè18. febrúar
gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDè/DXQDNM|UHUXVDPNY PWNMDUDVDPQLQJLRSLQEHUUDVWDUIVPDQQD
+Mi0DWY ODVWRIQXQVWDUIDU~POHJDVWDUIVPHQQ6WRIQXQLQVLQQLUVWMyUQVêVOXHIWLUOLWLIU èVOXRJìMyQXVWXYLè
VMiYDU~WYHJODQGE~QDèI\ULUW NLRJQH\WHQGXUtìHLPWLOJDQJLDèVWXèODDèKHLOEULJèLRJYHOIHUèGêUDKHLOEULJèL
SODQWQDRJ|U\JJLKHLOQ PLRJJ èXPPDWY OD6WRIQXQLQVWDUIDUVDPNY PWHIWLUIDUDQGLJLOGXPiUYHNQL
IUDPV NQLWUDXVWRJJHJQV L1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWRIQXQLQDHUDè¿QQDiwww.mast.is

...frá heilbrigði til hollustu

S: 414 4444
F: 414 4455
info@bsiaislandi.is
bsiaislandi.is

Sérfræðingur í lyfjaskráningum
Rótgróið og vaxandi fyrirtæki sem er leiðandi á sínu sviði í heiminum óskar eftir
að ráða sérfræðing í lyfjaskráningum.
Starfssvið

Hæfniskröfur

• Gagnasöfnun
• Skráning lyfja
• Samskipti við lyfjastofnanir og
erlenda kaupendur
• Önnur tilfallandi verkefni

• Lyfjafræðimenntun eða sambærileg háskólamenntun
• Reynsla af lyfjaskráningum
• Góð íslensku- og enskukunnátta, í ræðu og riti
• Góð tölvufærni og reynsla af notkun Excel
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Sjálfstæði og lausnamiðuð hugsun

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 17. febrúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Sölumaður óskast

Eftirlitsdýralæknir

Okkur vantar duglegan og kraftmikinn
sölumann í húsgagnaverslun,
Æskilegur aldur 30 ára og eldri
Áhugasamir sendi svar í husgagnaverslun@gmail.com

Matvælastofnun óskar eftir að ráða eftirlitsdýralækni í 100% starf á
umdæmisskrifstofu stofnunarinnar á Akureyri.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

 +HLOEULJèLVHIWLUOLWtVOiWXUK~VXP
 (IWLUOLWVVW|UIiVYLèLPDWY ODGêUDYHUQGDURJ
GêUDYHOIHUèDU
 6DPVNLSWLYLèDèUDUVWRIQDQLU
 gQQXUWLOIDOODQGLVW|UIVHPVWDUIVPDQQLNDQQDè
YHUDIDOLQ

 'êUDO NQLVPHQQWXQ
 VNLOHJWDèXPV NMDQGLKD¿VWDUIDèYLèRSLQEHUW
eftirlit
 1iNY PQLIUXPNY èLRJVMiOIVW èLtVWDU¿
 6DPVWDUIVK IQLRJOLSXUètPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
 *yèW|OYXRJWXQJXPiODNXQQiWWD

1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLUÏODIXU-yQVVRQKpUDèVGêUDO NQLU RODIXUMRQVVRQ#PDVWLV RJ6WHIiQ
*XèPXQGVVRQ VWHIDQJXGPXQGVVRQ#PDVWLV tVtPD8PVyNQXPiVDPWIHULOVNUiRJ|èUXP
QDXèV\QOHJXPXSSOêVLQJXPVNDOVNLODèWLO0DWY ODVWRIQXQDU$XVWXUYHJL6HOIRVVLPHUNWXP
³(IWLUOLWVGêUDO NQLUt1RUèDXVWXUXPG PL´HèDiVWDUI#PDVWLVUmsóknarfrestur er til og með 18. febrúar
2013.gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDè/DXQDNM|UHUXVDPNY PWNMDUDVDPQLQJLRSLQEHUUDVWDUIVPDQQD1iQDUL
XSSOêVLQJDUXPVWRIQXQLQDHUDè¿QQDiZZZPDVWLV

...frá heilbrigði til hollustu

Miðbær fasteignasala
Leitar eftir öﬂugum liðsauka.
Starfssvið: Sala fasteigna
Hæfniskröfur:
• Búa yﬁr góðri þjónustulund,jákvæðni og hæfni í
mannlegum samskiptum.
• Metnað til að ná árangri, góða skipulagshæfni, og geta
unnið sjálfstætt.
• Reynsla af sölu fasteigna æskileg. Reynsla af
sölumennsku skilyrði.
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg.
Umsóknir sendast á www.ks@midbaer.is

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á
sviði sjávarútvegsmála, lax- og silungsveiði, fiskræktar, fiskeldis, hvalveiða
o.fl. Hlutverk Fiskistofu er jafnframt að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka. Um starfsemi Fiskistofu gilda lög nr. 36/1992 um
Fiskistofu. Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Deildarstjóri fiskeldisdeildar á Ísafirði
Fiskistofa leitar að háskólamenntuðum einstaklingi með fagþekkingu á fiskeldi til að leiða fiskeldisdeild Fiskistofu. Fiskeldisdeild er hluti af stærsta sviði stofnunarinnar,
fiskveiðistjórnunarsviði. Deildin hefur viðamiklu og vaxandi hlutverki að gegna og annast stjórnsýsluleg verkefni á sviði fiskeldis ásamt eftirliti með fiskeldisstöðvum.
Um framtíðarstarf er að ræða og mun viðkomandi starfa á starfsstöð Fiskistofu á Ísafirði. Næsti yfirmaður er forstöðumaður fiskveiðistjórnunarsviðs. Um fullt starf er að
ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Dagleg stjórnun og ábyrgð á verkum fiskeldisdeildar
• Stjórnsýsluverkefni á sviði fiskeldis

• Háskólamenntun í sjávarútvegsfræði, líffræði eða skyldum greinum með
framhaldsmenntun og/eða fagþekkingu á fiskeldi

• Yfirumsjón með leyfismálum og umsögnum

• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af fiskeldi

• Eftirlit með starfsemi fiskeldisstöðva til sjós og lands

• Framúrskarandi hæfni til skýrslugerðar

• Uppbygging og þróun kerfa

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

• Mótun og þróun verkferla ásamt ritun þeirra í Gæðahandbók Fiskistofu

• Mjög góð íslenskukunnátta

• Þátttaka í almennri stefnumótun deildarinnar
Starfsreynsla úr stjórnsýslunni er kostur. Sjálfstæði, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum er skilyrði ásamt góðri samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Sérfræðingur í fiskeldi
Fiskistofa leitar að einstaklingi með fagþekkingu í fiskeldi í fiskeldisdeild sína. Starfið felst í eftirliti með fiskeldisstöðvum, skýrslugerð, gagnasöfnun, úrvinnslu gagna og
rafrænu eftirliti. Eftirlit með fiskeldisstöðvum felst m.a. í skoðun á búnaði, merkingum og afmörkun eldissvæða, framleiðslumagni stöðva og umhirðu eldisfisks í kvíum.
Þá er fylgst með því að skráningar séu með fullnægjandi hætti og að viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga sé tiltæk í sjókvíaeldisstöðvum.
Um framtíðarstarf er að ræða og mun viðkomandi starfa á starfsstöð Fiskistofu á Ísafirði. Næsti yfirmaður er deildarstjóri fiskeldisdeildar. Um fullt starf er að ræða og
æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Eftirlit með starfsemi fiskeldisstöðva til sjós og lands

• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi

• Rafrænt eftirlit

• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af fiskeldi

• Upplýsingasöfnun um eldi, t.d. framleiðsluskýrslur, skráningar í áframeldi o.þ.h.

• Góð hæfni til skýrslugerðar

• Skýrsluvinna

• Góð íslenskukunnátta

• Afgreiðsla leyfismála/leyfisumsókna

• Góð tölvufærni

• Umsagnir

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

• Uppbygging og þróun kerfa

Nánari upplýsingar um störfin veita Hrefna Gísladóttir sviðsstjóri fiskveiðistjórnunarsviðs og Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir deildarstjóri fiskeldisdeildar í síma 569-7900.
Umsóknum sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með
bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1B, 220 Hafnarfirði merktar „Deildarstjóri fiskeldisdeildar“ og „Sérfræðingur í fiskeldi“.
Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2013. Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru
samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
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Fiskbúðin
Vegamót
Óskum eftir starfsmanni til starfa sem fyrst. Reynsla
kostur en ekki skilyrði. Tilvalið fyrir matreiðslumenn
sem vilja breyta til.
Nánari upplýsingar gefur Birgir í síma 896-4243

Skiptastjóri þrotabús Inventa ehf.
óskar eftir tilboðum í eignir þrotabúsins. Um er að ræða
eftirtaldar fasteignir og ein lóð í Reykjanesbæ: Hafnarbraut
12, fnr. 209-2885, Njarðarbraut 3, fnr. 225-4706, Holtsgata 52,
fnr. 209-3685,209-3686 og 209-3687, Tunguvegur 8, fnr. 2094160, Njarðarbraut 5, 233-2421, landnr. 191231.

TÆKNIMAÐUR
/HLWXPDËÑƯXJXPWÁNQLPDQQL¼YHUNVWÁËLRNNDUÈ5H\NMDYÈN
Umsækjendur þurfa að hafa eftirfarandi eiginleika:
r+DIDEUHQQDQGL¼KXJD¼WÑOYXPRJWÁNQL
r9LQQDYHOEÁËLÈKÎSRJVM¼OIVWÁWW
r7DODEÁËLRJVNULIDÈVOHQVNXUHLSUHQQDQGL
r¨VWDUƭQXIHOVWDËELODQDJUHLQDRJJHUDYLËWÑOYXURJDOODQWHQJGDQEÕQDË
r¨VWDUƭQXIHODVWVDPVNLSWLYLËYLËVNLSDYLQLRJVWDUIVPHQQLQQDQI\ULUWÁNLVLQV

7ÑOYXYHUNVWÁËLËVLQQLU
¼E\UJËDUYLËJHUËXP
I\ULUPDUJDDIÙHNNWXVWX
WÑOYXIUDPOHLËHQGXP
KHLPVHLQVRJ7RVKLED
$FHU$VXVRJ06,

8PVÎNQLU¼VDPWIHULOVNU¼PHËP\QGVHQGLVW¼WÑOYXSÎVWLVWDUI#WYVLV

Nánari upplýsingar veitir skiptastjóri
Guðmundína Ragnarsdóttir, hdl. s: 511 1991 og 820 2808 eða
gudmundina@logvik.is.
Skiptastjóri áskilur sér rétt f.h. þrotabúsins til að samþykkja
öll tilboð sem berast, að hluta eða hafna þeim öllum.

SUÐURLANDSBRAUT 26 - 2. HÆÐ - Sími 414 1720

Tilboðum skal skilað á skrifstofu skiptastjóra að
Borgartúni 30, 6. hæð, 108 Reykjavík, fyrir kl. 12:00
föstudaginn 15. febrúar 2013.

Búrfellsstöð
Útboð nr. 20086
3 x 37 MVA vélarspennar
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í framleiðslu á
vélarspennum fyrir Búrfellsstöð.
Verkið felst í hönnun, framleiðslu, prófunum,
pökkun, afhendingu og eftirliti með uppsetningu
á 3 x 37 MVA einfasa „shell type“ vélarspennum
samkvæmt nánari lýsingu í útboðsgögnum.
Nafnspenna kerﬁs er 220 kV.
Áætlaður afhendingartími spenna er í maí 2014.
Útboðsgögn á ensku er hægt að nálgast á
útboðsvef Landsvirkjunar www.utbod.lv.is.

ĞŶƐşŶĂĨŐƌĞŝĝƐůƵƐƚĂƌĨ
sŝĝǀŝůũƵŵƌĄĝĂƚƌĂƵƐƚĂŽŐƐĂŵǀŝƐŬƵƐĂŵĂďĞŶƐşŶĂĨŐƌĞŝĝƐůƵŵĞŶŶĄ^ŚĞůůďĞŶƐşŶƐƚƂĝǀĂƌ^ŬĞůũƵŶŐƐ͘
sŝĝůĞŐŐũƵŵĄŚĞƌƐůƵĄĂĝşƐƚƂƌĨŝŶǀĞůũŝƐƚŐůĂĝůĞŐŝƌ͕ĚƵŐŵŝŬůŝƌŽŐƊũſŶƵƐƚƵůƵŶĚĂĝŝƌĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐĂƌƐĞŵ
ĞƌƵƌĞŝĝƵďƷŶŝƌĂĝůĞŐŐũĂƐŝŐĨƌĂŵƵŵĂĝŵčƚĂŬƌƂĨƵŵŽŐǀčŶƚŝŶŐƵŵǀŝĝƐŬŝƉƚĂǀŝŶĂŽŬŬĂƌ͘
hŵƐčŬũĞŶĚƵƌƊƵƌĨĂĂĝŚĂĨĂŶĄĝƚǀşƚƵŐƐĂůĚƌŝ͘
,čŐƚĞƌĂĝƐčŬũĂƵŵŚũĄǁǁǁ͘ƐŬĞůũƵŶŐƵƌ͘ŝƐ͕ĞŝŶŶŝŐĞƌŚčŐƚĂĝƐčŬũĂƵŵşŵſƚƚƂŬƵ^ŬĞůũƵŶŐƐ
ŽƌŐĂƌƚƷŶŝϮϲϴ͘Śčĝ͘
hŵƐſŬŶĂƌĨƌĞƐƚƵƌĞƌƚŝůϮϭ͘ĨĞďƌƷĂƌ͘

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar,
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan
12:00 miðvikudaginn 20. mars 2013 þar sem þau
verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Heilsugæslulæknir,
Heilsugæslan Grafarvogi

Sala/skipti
FORD TRANSIT LMC LIBERTY húsbíll árg. 2009, ekinn 19 þús.
er til sölu. Verðmæti 12 milljónir eða 9,9 staðgreitt. Skoðuð verða
öll skipti s.s. á atvinnuhúsnæði eða annarskonar eignum.
Nánari uppl. í s: 660 3858 Ásgeir.

Fjárfestingatækifæri
Er með í sölumeðferð sérhæft verktakafyrirtæki sem starfar
m.a. í viðhaldi á gatnakerﬁnu. Seldar verða allar eignir
félagsins ásamt viðskiptavild. Frábært tækifæri fyrir réttu
aðilana, mikil framlegð. Áhugasamir þurfa að hafa fjárfestingagetu uppá allt að 50 milljónir.

Fyrirspurnum svara Ásgeir í s: 660-3858
eða á emailið sjobirtingur@gmail.com

Heilsugæslan Grafarvogi er staðsett í nýlegu húsnæði í Spönginni í Grafarvogi þar sem öll aðstaða er til fyrirmyndar. Á
heilsugæslustöðinni starfa sérfræðingar í heimilislækningum ásamt hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og riturum. Auk þess er
á stöðinni starfrækt meðferðarteymi vegna geðraskana barna sem samanstendur af sálfræðingi, iðjuþjálfa og félagsráðgjafa.
Starfssvið heilsugæslulækna er starfssvið er m.a.:
- Almennar lækningar
- Heilsuvernd
- Vaktþjónustuna
- Kennsla nema
Kraﬁst er að umsækjendur haﬁ sérfræðimenntun í heimilislækningum. Góð samskiptahæfni er nauðsynleg.
Takist ekki að ráða inn sérfræðing í heimilislækningum kemur tímabundin ráðning annarra lækna til greina.
Val á umsækjendum grundvallast á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.
Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Guðbrandur Þorkelsson, yﬁrlæknir Heilsugæslunnar Grafarvogi
í síma 585-7600.

Save the Children á Íslandi

Umsóknir ásamt staðfestum upplýsingum um læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf sendist til starfsmannasviðs Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins Álfabakka 16, 109 Reykjavík, fyrir 10. mars n.k.

Hægt er að sækja um starﬁð á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.
Reykjavík, 8. febrúar 2013

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
www.heilsugaeslan.is
Álfabakka 16
109 Reykjavík
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Sjóðurinn veitir tvennskonar styrki
■

Til rannsóknarverkefna sem tengjast

vinnu-umhverfi eða aðbúnaði félagsmanna
VM og þróun námsefnis og kennsluaðferða
til menntunar þeirra.
■

Til ýmiss konar brautryðjenda- og

þróunarstarfs sem hefur samfélagslegt
gildi, menningarstarfsemi eða listsköpunar.
■

Einstaklingar, fyrirtæki, rannsókna- og

menntastofnanir geta sótt um styrk úr sjóðnum.
Umsóknir berist Akki, Styrktar- og menningarsjóði VM, eigi síðar en 9. mars 2013. Umsóknir sem
berast eftir þann tíma koma ekki til greina.

VILT ÞÚ STARFA…

Nánari upplýsingar er
að finna á heimasíðu VM,
www.vm.is, þar sem nálgast
má umsóknareyðublöð og
nánari upplýsingar.

…Í EINU AF UNDRUM VERALDAR?
Bláa Lónið leitar að orkumiklum og jákvæðum einstaklingum í fjölbreytt sumarstörf.

VM-FÉLAG VÉLSTJÓRA OG MÁLMTÆKNIMANNA
Stórhöfða 25 - 110 Reykjavík - 575 9800 - www.vm.is

Kynntu þér störfin sem í boði eru á heimasíðu okkar www.bluelagoon.is/atvinna.

Nánari upplýsingar veitir Rakel Heiðmarsdóttir, mannauðsstjóri, í síma 420 8804. Bláa Lónið er tóbakslaus vinnustaður og
þar starfa að jafnaði 250 starfsmenn. Bláa Lónið hefur margsinnis verið valinn einn besti spa staðurinn á heimsvísu og fékk
nýverið nafnbótina sem eitt af 25 undrum veraldar að mati National Geographic.

Auglýsir framboðsfrest

Orlofshús
í sumar

ÚTBOÐ

Stéttarfélag í Reykjavík óskar eftir að taka á leigu
orlofshús í sumar með heitum potti.

Tillögur skulu vera um 7 stjórnarmenn til tveggja ára
samkvæmt 10. gr. laga félagsins.

Kópavogsbær

Tilboð sendist til palmi@samidn.is fyrir 18. febrúar.

ÚTBOÐ Á METANI
SORPA bs. óskar eftir tilboðum í 3.000.000
Nm³ af metani.
Um er að ræða samning til tveggja ára og er árlegt magn
1.500.000 Nm³.
Afhending metans hefst 1. júní 2013.
Afhending útboðsgagna verður á bílavoginni við
móttökustöð SORPU bs. í Gufunesi, 112 Reykjavík, frá
og með þriðjudeginum 12. febrúar kl. 13:00.
Tilboð skulu berast til SORPU bs. Gylfaﬂöt 5, 112 Reykjavík,
eigi síðar en ﬁmmtudaginn 28. febrúar 2013 kl. 11:00 og
verða þau opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda sem
þess óska.

YFIRBORÐSMERKINGAR GATNA
Í KÓPAVOGI 2013 - 2014
Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í yfirborðsmerkingar gatna í Kópavogi 2013 - 2014.
Í verkinu fellst að mála, massa eða sprautumassa allar
yfirborðsmerkingar á götur í Kópavogi.
Helstu magntölur
Mössun línur
Mössun fletir
Stakar merkingar
Bílastæðamálun

Kjörstjórn Eﬂingar-stéttarfélags auglýsir
framboðsfrest vegna kosningar stjórnar
félagsins fyrir kjörtímabilið 2013-2015.

:
25.000 m
1.900 m²
1.000 stk
2.000 m

Listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs
liggur frammi á skrifstofu félagsins frá og með
mánudeginum 11. febrúar 2013.
Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir
kl. 12.00 á hádegi mánudaginn 18. febrúar febrúar nk.
Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

Eﬂing-stéttarfélag

Verklok verksins eru eftirfarandi, fyrsti áfangi 10. júní
og annar áfangi 25. júli ár hvert.

Auglýsir framboðsfrest til
fulltrúaráðs Gildis lífeyrissjóðs

Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000 – í þjónustuveri
Kópavogs Fannborg 2 frá og með þriðjudeginum
12. febrúar nk.
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 26. febrúar
2013 kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þar
mæta.

Kjörstjórn Eﬂingar-stéttarfélags auglýsir
framboðsfrest vegna kosningar fulltrúa
Eﬂingar-stéttarfélags í fulltrúaráð Gildis
lífeyrissjóðs fyrir kjörtímabilið 2013-2015.
Tillögur skulu vera um 44 fulltrúa í fulltrúaráðið og
10 fulltrúa til vara.
Fulltrúalisti uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs
liggur frammi á skrifstofu félagsins frá og með
mánudeginum 11. febrúar 2013.

VÖRUHÚS OG SKRIFSTOFUR

Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir
kl. 12.00 á hádegi mánudaginn 18. febrúar nk.
Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

1800 FM. VIÐ VATNAGARÐA

Til leigu er glæsileg og vönduð húseign við Vatnagarða. Eignin skiptist gróﬂega þannig:
I. hæð: Lager og þjónusturými 1.3oo fm. þar af 900 fm. með 8 metra lofthæð.
Efri hæð: 500 fm. glæsilega innréttað skrifstofurými sem skiptist m.a. í 8 lokaðar
skrifstofur og 2 opin skrifstofurými, fundarherbergi kafﬁstofu o.ﬂ. allt sem nýtt.

ATLI VAGNSSON
hdl og löggiltur fasteignasali

Hverfisgata 4  101 Reykjavík
Sími: 698 4611 / 561 4433 atli@atvinnuhus.is

Kjörstjórn
Eﬂingar-stéttarfélags

+>RD>OA>DPH>CCF
JB QI> %>KK>OF LD '>RH JLOFKDG>

PS>OQ LD PVHROI>RPQ
HI  
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Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
Fax: 588 5540
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is

+>RD>OA>DPH>CCF

Opið hús

JB QI> %>KK>OF LD '>RH JLOFKDG>

PS>OQ LD PVHROI>RPQ
HI  

Miðbær fasteignasala
Leitar eftir öﬂugum liðsauka.

Hjallaveg 68. Reykjavík
á morgun, sunnud. 10. febrúar . Kl. 14.00 til 15.00.

OP

Starfssvið: Sala fasteigna

Laugavegur 168-170 - Skrifstofuhúsnæði

IÐ

HÚ

S

Hæfniskröfur:
• Búa yﬁr góðri þjónustulund,jákvæðni og hæfni í
mannlegum samskiptum.
• Metnað til að ná árangri, góða skipulagshæfni, og geta
unnið sjálfstætt.
• Reynsla af sölu fasteigna æskileg. Reynsla af
sölumennsku skilyrði.
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg.
Umsóknir sendast á www.ks@midbaer.is

Til leigu 480 m² skrifstofuhúsnæði á 2. að Laugavegi 168-170 í Reykjavík. Glæsilegt útsýni í átt að
Esju. Laust samkvæmt samkomulagi.
Hverfisgata 4  101 Reykjavík
hdl og löggiltur fasteignasali Sími: 698 4611 / 561 4433 a
atli@atvinnuhus.is

ATLI VAGNSSON

Til sölu glæsilegt 112 fm iðnaðar-og verslunarhúsnæði.
Mikil lofthæð og auðvelt að setja milliloft.
Mjög gott aðgengi, frábær staðsetning. Staðsett við
innkeyrsluna inn í bæinn.
Í sama húsið er rekin bílasala. Nánari uppl. gefur Daníel hjá
Fasteignasölunni Hákoti s: 431-4045.

Hæð 86,7 fm og kjallari 71,7 fm alls 158,5 fm. Komið er inn á hæðina í sameiginlega forstofu með efri hæðinni ﬂísar á gólﬁ. Hol með
parketi á gólﬁ og fatahengi. Svefnherbergi með skápum og parketi
á gólﬁ. Herbergi með parketi á gólﬁ og skáp. Tvær samliggjandi
stofur með parketi á gólfum og er gengið út á austur svalir frá
annari stofunni. Eldhús með dúk á gólﬁ, innréttingu og ﬂísum á
milli skápa. Baðherbergi með ﬂísum á gólﬁ, ﬂísum á veggjum,
skápum, baðkari og glugga. Frá holinu er stigi niður í kjallara sem
er lítið niðurgraﬁn, hol merð parketi á gólﬁ. Þrjú stór herbergi með
parketi á gólfum og er eitt þeirra með skápum. Salerni með ﬂísum
á gólﬁ. Eldhús með ﬂísum á gólﬁ og innréttingu. Gangur með
ﬂísum á gólﬁ og er þar einnig sérinngangur. Þá er gott þvottahús í
kjallaranum og er þar sturtuaðstaða. Þetta er eign sem bíður upp
á mikla möguleika eins og að hafa sér íbúð í kjallaranum.
Tekið verður á móti áhugasömum á sunnudag á milli kl. 14 og 15.

Furuás 4 Garðabæ

Finnbogi Hilmarsson og Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

Gullsmári 9 – Eldri borgarar
S

OP

IÐ

HÚ

OPIÐ HÚS Á MORGUN

Opið hús í dag laugardag og á morgun sunnudag frá kl. 15-16

S

Ú
ÐH

I

OP
Opið hús sunnudag frá kl. 15-16
Vel skipulögð 3ja herbergja
íbúð ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er á 9. hæð með miklu
útsýni. Yfirbyggðar suðursvalir.
Á jarðhæð er tengibygging sem í
er fjölbreytt félagsstarf á vegum
eldri borgara. Frábær staðsetning
þar sem öll þjónusta er í göngufæri. Íbúðin getur verið laus við
kaupsamning. Verð 29 millj.
Eignin er sýnd sunnud. 10.
febrúar frá kl. 15-16. Sölumaður
verður á staðnum. Íbúð 09.01.

Þrastarhöfði 33

270 Mosfellsbæ

sunnudag 10. febrúar

frá kl. 14:00-16:00

Glæsilegt einbýlishús
263,6 fm í lokuðum botnlanga
Miklar svalir - Mikið útsýni

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasali

Suðurlandsbraut 22 • Sími 530 6500 • heimili.is

sími: 897 4210
halldor@miklaborg.is

Verð:

87,0 millj.

Glæsilegt 290 fm einbýlishús á frábærum útsýnisstað með
innbyggðum tvöföldum bílskúr. Glæsilegar innréttingar og
vönduð gólfefni. Í húsinu eru 4 rúmgóð herbergi og möguleiki á
einu í viðbót, tvö baðherbergi, stórar stofur og glæsilegt eldhús.
Áhv. Kr.53 millj,. Söluverð kr. 84,9 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason
fasteignasli, asmundur@hofdi.is, S- 895 3000.-

- með þér alla leið -

Nýbýlavegur 4, 200 Kópavogi.
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Norðurbakki 11A. - Sjávarendi
Opið hús á morgun sunnud. frá 13:00 - 13:30

Okkur á Mikluborg hefur verið
falið að leita ﬁnna um 300 fm
skrifstofuhúsnæði í miðbæ
Reykjavíkur fyrir ákveðinn
kaupanda. Um staðgreiðslu er
að ræða á réttu eigninni.

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason

Til leigu um 740 fm. verslunarhúsnæði við Nýbýlaveg í Kópavogi við hlið
Bónuss. Húsnæðið skiptist í að mestu opið verslunarrými. Innkeyrsludyr/
vörudyr eru bakatil. Næg bílastæði eru framan við húsnæðið með mjög góðu
aðgengi. Áberandi staðsetning í alfaraleið. Laust strax!
Allar nánari upplýsingar veitir
Helgi Már Karlsson, lögg. fasteignasali
í s. 534 1024 / 897 7086 eða
hmk@atvinnueignir.is

sölufulltrúi

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Sérlega falleg fullbúin 137,2 fm 3. herbergja endaíbúð (sjávarendi) á
2. hæð í vönduðu fjölbýli með lyftu og bílakjallara., fallegar innréttingar, stór stofa og borðstofa. Innfelld halogen lýsing í loftum, gólfhiti,
parket og ﬂísar á gólfum, fallegt útsýni yﬁr höfnina, íbúð merkt 201.
Laus strax. Nánari upplýsingar veitir Hlynur í síma 698-2603.
Verð: 39,5 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

MIKLABORG

www.miklaborg.is
Við erum við símann

569 7000
Síðumúla 13 108 Reykjavík

www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
hdl. og löggiltur
löggiltur
löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
skjalagerð
sölufulltrúi
Sími: 899 1178
Sími: 822 2307

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
695 9500

Sími:

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Helga J. Úlfarsdóttir
löggiltur
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
fasteignasali
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300
Sími:

899 2907

Við leitum að ...
2ja – 3ra herbergja
2ja-3ja herbergja íbúð í Mosfellsbæ fyrir
ákveðinn kaupanda. Rúm afhending ef þess
er óskað.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð í Grafarholti.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

góðri 3ja-4ra herbergja íbúð í Hafnarfirði.

litlu par-raðhúsi í Grafarholti.

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða

jorunn@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í Víkurhverfinu í
Grafarvogi, rúmur afhendingartími í boði.

rað- eða parhúsi með 3 - 4
svefnherbergjum í Lindahverfi

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Svan: s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

3ja herbergja jarðhæð í Grafarvogi með
palli.
-Nánari upplýsingar gefur Heimir: s: 893-1485 eða
heimir@miklaborg.is

2ja- 3ja herbergja íbúð í húsi fyrir 60 ára
og eldri miðsvæðis í Reykjavík. Verð að
hámarki 25 millj.

jorunn@miklaborg.is

rað- eða parhúsi í norðurhluta Grafarvogs,
verð allt að 50 milljónir.
-Nánari upplýsingar gefur Svan: s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

rað- eða parhúsi í Grafarvogi

4ra – 5 herbergja

-Nánari upplýsingar gefur Heimir: s: 893-1485 eða
heimir@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð með bílskúr í Grafarholti.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða

2ja-3ja herbergja íbúð (helst í Grafarvogi)
með miklu áhvílandi.
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

2ja -3ja herbergja íbúð á
höfuðborgarsvæðinu með áhvílandi lánum.

jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í Sölum/Lindum/
Smárum/Vesturbæ Kópavogs. Verð allt að
35 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Þórhallur: s: 663-0009 eða
thorhallur@miklaborg.is

eignum með miklu áhvílandi.
-Nánari upplýsingar gefur Heimir: s: 893-1485 eða
heimir@miklaborg.is

litlu sérbýli á stór-Reykjavíkursvæðinu í
skiptum fyrir einbýlishús á Arnarnesi sem
er 287 fm
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja – 3ja herbergja íbúðum með miklu
áhvílandi eða fullri yfirtöku.

4ra – 5 herbergja íbúð í Grafarholti
með stæði í bílakjallara, sem næst
Sæmundarskóla

-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða

-Nánari upplýsingar gefur Svan: s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

litlu sérbýli í Grafarvogi.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

helga@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja
3ja-4ra herbergja íbúð í Seljahverfi.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

4ra – 5 herbergja íbúð eða hæð í 101-105108. Rúmur afhendingartími.

sérbýli í Grafarvogi eða rúmgóðri íbúð með
4 - 5 svefnherbergjum.

- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Svan: s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

80-100 fm neðri hæð með sérinngangi og
bílskúr á höfuðborgarsvæðinu.

einbýli, rað- eða parhúsi á Seltjarnarnesi
handa ákveðnum kaupanda. Húsið verður að
hafa að lágmarki 5 svefnherbergi.

-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Sóleyjarima.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð á Seltjarnarnesi fyrir
ungt fólk sem er að leita að sinni fyrstu
eign. Rúmur afhendingartími ef þess er óskað.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða

-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

stórri sérhæð í Hlíðunum, möguleiki á
skiptum á minni hæð í sama hverfi
-Nánari upplýsingar gefur Svan: s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

góðu einbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu
200-300 fm með góðum bílskúr í
póstnúmerum 108,105,201,210.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Sérbýli

3ja herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur.

rað- eða parhúsi í Akrahverfinu Garðabæ,
sterkar greiðslur og rúmur afhendingartími.

einbýli í Þingholtunum eða nágrenni , má
þarfnast endurbóta . Verðhugmynd 50-120
milljónir.

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Svan: s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

olafur@miklaborg.is

jorunn@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúð í Smára, Linda eða
Salahverfi Kópavogi

litlu rað- eða parhúsi á einni hæð eða c.a
120-150 fm íbúð á efstu hæð í fjölbýli með
stæði í bílageymslu og útsýni

- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

rað eða 3ja - 4ra herbergja íbúð í
Grafarholti eða Norðlingaholti.

einbýli, rað-eða parhúsi í Linda eða
Salahverfi Kópavogi, sterkar greiðslur

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

MIKLABORG

S. 569 7000

miklaborg.is

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

569 7000

Miklaborg og Eignamiðlun kynna

fjárfestinga- og uppbyggingartækifæri
Víkurhvarf 1
Skrifstofu- og þjónustuhúsnæði
Samtals um 7.300 fm á einni til þremur hæðum
Lóðin er 10.600 fm með 208 bílastæðum
Önnur og þriðja hæð frágengnar
en jarðhæð óinnréttuð

Bíldshöfði 9
Tæpir 14.000 fm
á 8 hæðum auk bílakjallara
Sameiginleg ca 37.000 fm lóð
Búið að steypa bílakjallara og fyrstu hæð
Stendur á besta stað við Bíldshöfðann

Dalvegur 32
Frábærlega staðsett tæplega 19.000 fm lóð
Samþykkt deiliskipulag með nýtingarhlutfallinu 0,5
Í dag er á lóðinni 705 fm gróðurhús
Einstakt tækifæri

Urðarhvarf 4
Fimm hæða skrifstofu og verslunarhúsnæði
Heildarstærð 3.500 fm
4.400 fm lóð með 99 bílastæðum
Fyrstu tvær hæðirnar eru uppsteyptar

Skógarlind 1
Verslunar- og skrifstofulóð í hjarta höfuðborgarsvæðisins
Lóðin er 12.400 fm að stærð.
Steyptar undirstöður fyrir um 12.000 fm byggingu á fjórum hæðum
Bílastæði verða um 360
Nánari upplýsingar veita Sverrir Kristinsson, lögg. fasteignasali Eignamiðlun, sími 588 9090 og Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali Mikluborg, sími 897 0634.

S. 569 7000
Sverrir Kristinsson
löggiltur fasteignasali

miklaborg.is
Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

LAND ROVER FREELANDER 2 S
DIESEL Árgerð 2008, ekinn aðeins
56 Þ.km, sjálfskiptur, leður ofl. Verð
3.990.000. Raðnr. 322902 - Jeppinn er
á staðnum, flottur!

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
SE DIESEL 08/2007, ek. 99 Þ.km,
sjálfsk., leður, ofl.. Verð 6.790.000.
Raðnr. 282878
M.BENZ Sprinter 315 cdi 4x2. Árgerð
2008, ekinn 71 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.970.000. Rnr.206039.

FORD Explorer sport trac 4x4. Árgerð
11/2007, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.990. þús Rnr.105572.
Skoda Octavia Combi 1.6 Árgerð
2005, ekinn 142þ.km, bensín, bsk.
Flott eintak sem er á staðnum! Verð
1.290þ.kr. Raðnúmer 153996. Sjá
nánar á www.stora.is

LAND ROVER RANGE ROVER
SPORT SE DIESEL 01/2008, ek.99
Þ.km, sjálfsk., leður, sóllúga, 20”
Superchargefelgur og dekk. Verð
7.490.000. Raðnr. 322848

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

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

Save the Children á Íslandi

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.

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

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

CHEVROLET Tahoe Z71 4x4 Off Road,
Árg 1/2012, ek 18 Þ.KM, Bensín/Metan,
7 manna, Leður, Lúga, Bakkmyndavél,
Rafm. hleri, DVD, Ásett verð
11.890.000. Rnr.117696. Er í salnum,

LAND ROVER Range rover sport
supercharged . Árgerð 2007, ekinn
aðeins 48 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 6.490.000. áhvílandi 5.400.000.
Rnr.206059.

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
SE DIESEL 03/2006, ek. 159 Þ.km,
sjálfsk., leður, sóllúga, samlitun, 22”
felgur. Rosalega fallegt eintak! Verð
5.960.000. Raðnr.284759

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

TOYOTA Yaris t-sport. Árgerð 2007,
ekinn 79 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.990.000. Rnr.205925.

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

MM L200 Dísel Árgerð 2006, ekinn
101þ.km, ssk, pallhús, nýleg tímareim
o.m.fl.. Gott eintak sem er á staðnum!
Verð 2.390þ.kr. Raðnr 133062. Sjá á
www.stora.is

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 FET,
Markísa og Decor pakki innifalið,
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl,
2 ára ábyrgð, Síðustu húsin á þessu
frábæra verði aðeins 2.389.800kr ,
Komdu og skoðaðu,

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

fasteignir

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Suðurgata 7, 101 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Þverás - 110 Reykjavík

Selvogsgrunn - 104 Reykjavík

Bárugata - 101 Reykjavík

Hátún - 105 Reykjavík

Skemmtilegt 203,1 fm tvílyft einbýlishús á efst í Selássnum. Húsið
skiptist í stórar stofur, fjögur svefnherbergi, eldhús, gestasnyrtingu,
þvottahús og bílskúr. Frábær staðsetning innst í botnlanga. Víðáttumikið ústýni. Stutt í grunnskóla, og fallegt útivistarsvæði í næsta
nágrenni. Verð 45,9 millj.

Glæsileg 157 fm efri sérhæð í þríbýlishúsi auk 56 fm bílskúr, sem
er á tveimur hæðum, þ.e. íbúðarherb. á neðri hæð. Stórar stofur, 3
svefnherb. íbúðin er öll endurn. og endurhönnuð af Rut Káradóttur.
Möguleiki á að taka minni eign upp í kaup.

Glæsileg 103,4 fm íbúð á fyrstu hæð þar af 18,8 fm bílskúr. Íbúðin
hefur verið mikið endurnýjuð og eru allar innréttingar og tæki nýleg.
Stórar skiptanlegar stour. Fallegar innréttingar og parket.
Verð 37,8 millj.

Fallegt og mikið endurnýjað 253 fm einbýlishús, kjallari hæð og
ris ásamt bílskúr. Á miðhæð eru saml. stofur með arni, herbergi
og eldhús. Í risi eru 3 svefnherbergi og baðherbergi. Í kjallara eru
2 svefnherb. baðherb. og eldhús auk þvottahúss. Parket og ﬂísar á
gólfum. Verð 59 millj.

Hrauntunga 85 - 200 Kópavogur

Stigahlíð - 105 Reykjavík

Hlíðasmári - 201 Kópavogur

Sóleyjarimi - 112 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG MILLI KL. 15 OG 16
Glæsilegt og mikið endurnýjað 288 fm tvílfyt tengihús í suðurhlíðum Kópavogs. Stórar stofur, sólstofa m.30 fm suðursvalir útaf, 4 svefnherbergi, tvö
ﬂísalögð baðherb. Stór innbyggður bílskúr með miklu geymslurými þar fyrir
innan. Gólf eru granítlögð. Eign í sérﬂokki. Verð 62 millj.

Mjög falleg 188 fm. efri sérhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr. Íbúðin
skiptist í hol, stóra stofu með yﬁrbyggðum svölum, 3-4 svefnherbergi, ﬂísalagt baðherbergi og vandað eldhús. Parket á gólfum.
Góður bílskúr. Verð 46,5 millj.

Glæsilegt 343,8 fm skrifstofu- og lagerhúsnæði á götuhæð. Húsnæðið skiptist í 6 skrifstofuherbergi, eldhús, snyrtingi og móttöku
auk lagerrýmis. Massíft parket og ﬂísar á gólﬁ skrifstofuhluta. Skipti
á stærra atvinnuhúsnæði kemur til greina.

Glæsileg 115,6 fm íbúð á 3. hæð ásamt um 20 fm stæði í bílageymslu.
Íbúðin skiptist í forstofu, samliggjandi stofur, eldhús, sjónvarpsherbergi, tvö
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Allar innréttingar og innihurðir eru
úr eik og eikarparket á gólfum nema forstofu, baðherbergi og þvottahúsi, þar
eru ﬂísar. Mikið útsýni. Fyrir 55 ára og eldri. Verð 35,5 millj.
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Bakkavör - 170 Seltjarnarnes

Bræraborgarstígur 7 - 101 Reykjavík

Kjarrhólmi - 200 Kópavogur

Huldubraut - 200 Kópavogur

Glæsilegt 301,1 fm parhús með innbyggðum bílskúr. Stórar stofur,
eldhús, gestasnyrting og bílskúr á efri hæð. Á neðri hæð eru þrjú
svefnherbergi, garðstofa, tvö baðherbergi og þvottahús. Eign í sérﬂokki. Skipti á minni eign á Seltjarnarnesi möguleg.

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG MILLI KL. 15 OG 16.
Glæsileg og nýlega endurnýjuð 3ja herbergja, 101 fm íbúð á 2. hæð
í reisulegu lyftuhúsi. Stórar stofur, suðursvalir. Húsið er allt tekið í
gagn að utan og sameign góð. Íbúðin er laus strax. Verð 33,9 millj.

Falleg og talsvert endurnýjuð 3ja herb. 75,1 fm íbúð á 1. hæð í góðu
fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi
og þvottahús. Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 21 millj.

Glæsilegt 226 fm tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr. Stórar
glæsilegar stofur, sólstofa, tvö baðherbergi, 2-3 svefnherbergi. Afgirt
suðurverönd. Frábær staðsetning á kyrrlátum stað og stutt í fallegar
gönguleiðir. Verð 68 millj.
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Bílar til sölu

Citroen C3 árgerð 2004 sjálskiptur
ekinn 141. 000 næsta skoðun 2014
Verð 690.000 einungis bein sala sími.
6600350.
RENAULT CLIO ‚99. Ek. 168 þús. Ný
skoðaður 2014. Verð 250 þús. Sími
862 9798.

POLARIS Switchback 600. Árgerð 2006,
ekinn 2 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
850.000. Rnr.118238.Tilboðsverð 690
þús. stgr. uppl. í 8961663.

TOYOTA Land cruiser 200 vx dísel
aukasæti. Árgerð 2008, ekinn
100 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
9.690.000. Rnr.176575.

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

Gríptu tækifærið núna! Nissan Leaf,
Ford Focus rafbílar fá frábæra dóma.
Útvegum bíla með niðurgreiðslum
frá USA. 90% lægri reksturskosnaður.
Rafbílar, Metanbílar, Metanbreytingar,
Bensín, Díselbílar. Betra verð á nýjum
og notuðum bílum frá öllum helstu
framleiðendum.www.islandus.is S.
5522000
Land Rover Discovery 3 S 08.2008
ekinn 94 þ. km. Dísel, sjálfskiptur,
7 manna, krókur, topplúga, Nýtt í
bremsum, auka dekk og skíðaborgar
fylgja. Tilboð 5,750,000,-

Ford Fiesta ‚04. Ek. 72þ.km. Sjálfsk.
Bíll í toppstandi. Verð 790þ. Uppl.
869 2030.

Nissan Patrol árg. 03. Ekinn 178þ.km.
25þ. á vél. 33” dekk á 17” felgum. Er
með hópferðaskoðun. Uppl. S: 820
5750

Toyota Yaris Terra árg.‘05, 4 dyra. Ek.
70 þús. Einn eigandi. Topp eintak. Ný
vetrardekk. Ásett verð 1190 þús. Uppl.
í s. 893 5358.

TOYOTA Yaris Terra árg. 2005, beinsk,
ek. 75 þ.km, skoðaður. Verð 950þ. S.
692 3672.

- NOTAÐIR BÍLAR -

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260
Reykjanesbær
Sími: 420 6600

www.bilaland.is
Lincon Navigator 2003. Ekinn 148 þús.
Verð. 1690 þús. Fallegur bíll á nýjum
22 tommu dekkjum. Uppl. 7700505.

Suzuki Grand Vitara 2003. Ek. 174
þ.km. Ásett verð 750 þús. Skoða skipti.
Góður bíll. S. 899 3109.

TOYOTA Hilux Double Cab. Nýskr.
05/07, ekinn 190 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 3.390.000 TILBOÐSVERÐ 1.990.000. Rnr.200769.

TILBOÐ 370ÞÚS.
Toyota Yaris Sol 1.0 Árg. ‚99 ek. 231.
þús. Febrúartilboð 370. þús. stgr. Uppl.
s: 697 4540 Bjarki.
TOYOTA Land cruiser 100 vx disel.
Árgerð 2006, ekinn 131 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. M/ÖLLU GULLMOLI Verð
6.900.000. Rnr.113094.

Toyota Corolla til sölu 1,6 beinsk. með
öllu í topp standi ek. 106.000. ásett
1.790 þ. en fæst á 1.590 Þ. stk. sími
6985693.

CITROEN C5. Nýskr. 04/03, ekinn
104 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, ný
tímareim. Verð 790.000 TILBOÐSVERÐ 590.000. 100% VISA/EURO lán
mögulegt. Rnr.151645.

MMC PAJERO

PORCHE Cayenne... besta verðið í
bænum . Árgerð 2007, ekinn 70 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. ÁSETT VERÐ
5.950Þ SÉRTILBOÐSVerð 4.980.000.
Rnr.218644.

Ódýr lítið ekinn 7 manna jeppi til sölu
Pajero 2000 árg, Bensín ek 177 þ.km,
leður, topplúga, 35” dekk og 32” dekk
Verð aðeins 650 þús uppl í 8203883

TOYOTA COROLLA L/B TERRA ÁRG.
1999. EK. 124 Þ. KM. SJÁLFSK. 4.
DYRA. SMURBÓK. NÝSKOÐAÐUR.
HEILSÁRSD. S. 8958956.

Til sölu Suzuki SX4 GLX árg 2009. Ek.
36þús km. Sjálfsk., fjórhjóladrifinn.
Verð 2,6. Sk. á ód. Uppl. í síma 899
5189.

VW Golf trendline. Árgerð 2007, ekinn
89 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.690.000. Rnr.311045.

Nissan Patrol GR, 2004, Sjálfssk. Ek.
150þ. Breyttur f. 35-38. 2990þ. s.
6909145.

NISSAN Patrol gr dísel. Árgerð 2005,
ekinn 168 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.990.000. SKIPTA Á FORD F150
ÁRG. ‚04 TIL ‚05 Rnr.218318.

SUBARU Forester,‘05, ek.92 þús.
Toppviðhald, dráttarkúla. Verð 1.590
þús. S:899 3977.

TIL SÖLU LANDCRUISER 120
2005 33/35”

POLARIS Ranger rzr 800efi. Árgerð
2010, ekinn 800 KM, bensín,
sjálfskiptur.ÁSETT VERÐ 2.490 Þ
SÉRTILBOÐ 1.990.000. Rnr.218637.

Toyota Hilux árg. 2007 35” ekinn 79
þús. Krókur, pallhús, kastarar, nýleg
dekk. Í toppstandi. Ásett verð 4650
þús. Uppl. í síma 617 6741

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á fimmtudögum.
www.nyja.is

Renault Kango árg. 2008 disill ekinn
50.000 með dráttarkrók næsta skoðun
2014 verð 1.490.000- einungis bein
sala. Sími 6600350.

Ek. 180þ. 33/35” breyting. Vel með
farinn bíll og gott viðhald, nýskoðaður,
einn eigandi frá upph. Verð 4,090,000.
Helst bein sala, Uppl. í síma 865-3307
772-8307 Oddur.

TOYOTA Land Cruiser 100VX. Nýskr.
06/99, ekinn 319 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 2.390.000 TILBOÐSVERÐ 1.790.000. Rnr.141490.

BMW X5. Nýskr. 06/07, ekinn
74 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 6.390.000 TILBOÐSVERÐ
5.480.000. Rnr.101956.

RENAULT Megane Scenic. Nýskr.
03/07, ekinn 80 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, ný tímareim. Verð 1.540.000
TILBOÐSVERÐ 1.240.000.
Rnr.200947.

til sölu

Range Rover Evoque Dynamic SD4
• 2,2 SD4 191 hö diesel
• Narvik svart glerþak
• 20” Chrome Shadow felgur
• Gatað Oxford leðurstýri
• Rafopnun á afturhurð
• 825w Meridian Surround
hljóðkerfi

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO
4X4 Árgerð 2010, ek. 93 Þ.km, 3,7l
bensín, sjálfskiptur. Verð 5.790.000.
Raðnr.135737 - Jeppinn er á staðnum.

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

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss
Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

Save the Children á Íslandi

Nýskr. 06/2012 ekinn aðeins
8þkm

Verð 11.800.000
Engin skipti

CHEVROLET Lacetti. Nýskr. 01/11,
ekinn 36 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.990.000 TILBOÐSVERÐ
1.590.000. Rnr.201050.

OPEL Combo dísel. Nýskr. 10/06,
ekinn 124 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
1.380.000 TILBOÐSVERÐ 990.000.
100% VISA/EURO lán mögulegt.
Rnr.270141.
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Bílar til sölu

0-250 þús.

Húsbílar

Bátar

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

BJÖSSI MÁLARI KEMUR
HÚSINU Í STAND!

BMW X5 DIESEL. Nýskráður 12/2004.
Ekinn 170 þús. Verð 3.390 þús stgr
Upplýs. www.stora.is Rnr 133101 eða
695-4337.

Geri tilboð í málningarvinnu utan
húss sem innan. Einnig múr- og
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S:
896 4824 malarameistarar@simnet.is
malarameistarar.is

ÚTSALA 255 ÞÚS
Subaru legacy árg 99 station 5 dyra,
hátt og látt drif, skoðaður ‚14, ný
naglad., krókur, ekinn 200 þús/km, ný
tímareim, verð 255 þús, sími: 8919847

Bílar óskast

Til sölu Peugeot 306 árg. 1999 ekinn
180 þús. station dráttarkrókur vel með
farinn bíll í góðu standi verð 190þús.
Uppl. í síma 899 5442.

LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á
öll þök fyrir fyritæki, húsfélög og
einstæklinga. Hagstætt verð, vönduð
vinna. S : 849 8700

HÚSASMÍÐAMEISTARI
Tek að mér alla almenna smíðavinnu
jafnt nýsmíði sem viðhald. Öll réttindi.
S: 848 4031

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171.

Til sölu Nissan Primera árg. ‚98. Uppl.
S. 894 7370.

Óska eftir smábíl, ekki eldri en árg.
2010 í skiptum fyrir Skidoo Renegate
vélsleða árg. ‚06 + milligjöf. Uppl. í s.
698 1100.

JARÐVINNA
Tökum að okkur alla almenna
jarðvinnu, endurnýjun dren og
klóaklagnir. Vélaleiga, Efnissala. Uppl.
s. 869 1700/868 4043. Jarðlausnir ehf.

Fjórhjól

Smíðum álhurðir í báta stóra sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

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

Varahlutir
Sendibílar

Húsaviðhald

SMÍÐAR
Tökum að okkur verkefni fyrir
fyrirtæki og einstaklinga. Hagstætt
verð og gott orðspor. GS verktakar S:
864 4789.
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.
Húsasmíðameistari með
byggingastjóraréttindi leitar að
verkefnum/vinnu. Allt kemur til
greina. Áratuga reynsla af verkstj,við
innifrágang. 897 8226 axelf@simnet.is

Tölvur
APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA
Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim.
S. 822 7668 www.aplus.is
Fjórhjól til sölu Can Am 800 ltd 2007
keyrt 3300 km Götuskráð. Ný dekk.
Verð 1990þkr Hreinn S: 665-809
Isuzu Tropper árg. ‚99,ek. 241þ km.
sk. 2013, 3,0 TDI, beinsk, 7 manna,
aðeins 3 eigendur. Verð 590þús Uppl.
s. 898 2111.

NÝLEGIR

Vinnuvélar

GÆÐABÍLAR

FELGUR

Á GÓÐU VERÐI

Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Úrval snjóplóga og snjótanna. Búvís
ehf Sími: 465 1332 WWW.buvis.is

6 MANNA MAZDA 5 ÁRG 06.06
EKINN 99 KM VEL MEÐ FARINN
BÍLL. Sjálfskiptur skoðaður 14‘ fín
heilsársdekk. ásett verð 1880 eða
tilboð. uppl í síma:8916769

COROLLA -TILBOÐ 370ÞÚS.
Toyota Corolla Touring 1.8 4x4
Árg. ‚98 Station ek. 223. þús.
Febrúartilboð 370. þús. stgr. Er á
nýjum heilsársdekkjum. Uppl. s: 697
4540 Bjarki.

VW Sharan TDi 1,9
Árgerð 2008, dísel
Ekinn 83.000 km, beinsk.
Ásett verð: 2.990.000

Sendu eina fyrirspurn á 35+
PARTASaLa og þeir svara þér ef
hluturinn er til. www.partasalar.is

Ódýr sendibílaþjónusta.
Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta.
www.keyrsla.is S:820-3880
Ódýr sendibílaþjónusta.
Heimsendingar, sendibílar, flutningar
og flutningaþjónusta. S. 772 1450

Tilboð

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
Samasz Sandreyfarar Búvís ehf Sími:
465 1332 WWW.buvis.is

Lyftarar

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400
& 893 2284. www.japanskarvelar.is /
www.carparts.is japvel@carparts.is

ÞJÓNUSTA

bílafjármögnun

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.

Subaru Impreza
Árg. 2008, bensín
Ekinn 63.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 2.690.000
Tilboð

2.390.000,-

Hreingerningar

4% MINNI
eldsneytiskostnaður
með réttum loftþrýstingi
í dekkjunum.

2.590.000,-

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

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

Hjólbarðar

Nissan Patrol

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662

35”
Árgerð 2005, dísel
Ekinn 143.000 km, beinsk.
Ásett verð: 2.990.000
Tilboð 2.690.000,-

Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

H
Hyundai
d i Sonata 2,0 GLS
Bókhald
FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

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

Allt viðhald fasteigna, fljót og góð
þjónusta. Málum, smíðum og fl. Uppl.
í s. 867 4968 Njàll.

Árgerð 2007, bensín
Ekinn 121.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 1.690.000
Tilboð 1.290.000,-

til sölu

HAGKVÆM
BÍLAFJÁRMÖGNUN

Toyota
T
t Avensis
A
i
Árg. 2010, bensín
Ekinn 165.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.090.000
Tilboð

2.690.000,-

Laugavegi 174 · S.590 5040

heklanotadirbilar.is
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Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
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RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Önnur þjónusta

Les í spil, bolla, kúlu og árur.
Líkamsgreining, handayfirlögn.
Tímapantanir í s. 698 2260.

Iðnaður
E.J. VÉLAR
Tek að mér alm. gröfuvinnu s.s. sökkla,
fleiganir, lagnavinnu og burtkeyrslu á
efni. S: 690 4452.

Rafvirkjun

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150

KEYPT
& SELT

Til sölu

ÓDÝR HEIMILSTÆKI

Sjónvarp

Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl.
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.
Er með ódýrar notaðar þvottavélar til
sölu. Ábyrgð. Skútuvogi 13, 104 Rvk.
S: 777 6729.

ÚTSALA ÚTSALA
30-50% afsláttur af öllum vörum:
keramik, postulín, litir, transfer myndir,
naglaskraut, skartgripir og fl. Art
postulín, Nýbýlavegi 14. S. 544 5504.
Til sölu er handsmíðuð haglabyssa
eftir Jón Björnsson á Dalvík. Byssan
er Drífa 3‘‘ Magnum. Tilboð óskast. S.
462 1839 eftir kl. 19.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið. Leitið til fagmanns og fáið
góð ráð.

HEILSA

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

Vélar og verkfæri

Heilsuvörur

Uppl. á demantar.is í s. 699 8000
eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Óskast keypt
Óska eftir að kaupa verk eftir
Alfreð Flóka eða GTh (Mugg). Góð
staðgreiðsla, fer ekki í endursölu.
Upplýsingar í síma 618 7747.

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

Hljóðfæri
20% KYNNINGAR
AFSLÁTTUR

Opið alla daga 11-18,
Kringlan - 3. hæð
( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

af lífrænu húð-, hár - og snyrtivörum
frá Green People. Fyrir alla
fjölskylduna: Dömu-, herra-, unglingaog barnalína. 100% náttúrulegt.
Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 200
Kópavogi. Opið mán-fös: kl 12-18, lau:
kl 12-15. Sími 517-8060. www.ditto.is

Verslun

Riley Snóker borð í góðu standi 12 fet.
Verð 150.000,-Uppl. í S. 847 6737 og
892 0654.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

ELDVARNARHURÐIR

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Til sölu hvítmálaðar
eldvarnarhurðir sem nýjar með
öllu þar með talið sjálflokandi
lömum. Verð aðeins kr.65.000,án/vsk.
Upplýsingar í síma 822-7303 /
eirikur@stracta.is

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti.
Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

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

Þjónustuauglýsingar

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

Sími 512 5407
*OXJJDRJKXUêDVPtêL
þeim stærðum og gerðum sem þér henta.
Gluggar
Hurðir
Opnaleg fög
Uppsetning
6VDHUHNLLV

-)+)¨ ²26!, !& 3+!24'2)0!%&.)

%2 "¥,34)¨ 2)&)¨ 
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.
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0ARKETSLÅPUN

Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
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Akralind 8
www.kvarnir.is

WWWFACEBOOKGOTTBËN

'/44 "«.
«DÕRT EN GOTT
3¾KJUM o "ËNUM
3KILUM
3ÅMI  
(ÎFÈI o  2EYKJAVÅK

Alla fimmtudaga og laugardaga

Sími: 564 6070

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

steinunnsg@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Nudd

6 Siberian Husky rakkar til sölu. 3
ljósir/3 dökkir. Uppl. í s. 618 1616/770
7928.

Barnagæsla
BARNGÓÐ MANNESKJA
ÓSKAST

HÚSNÆÐI

Erum að leita að barngóðri manneskju
til að hjálpa til við að passa dætur
okkar sem eru 2ja ára og nýfædd.
Aðstoð við matargerð hluti af vinnunni.
Hlutastarf til að byrja með. Verður að
hafa gott vald á ensku. Endilega hafið
samband í síma 863 1131.

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S.
698 8301 www.tantra-temple.com

Til leigu björt 68 fm 2. Herb. íbúð á
3. hæð í Háaleitishverfi. Leigist á 115
þús auk hita, rafmagns og tryggingar.
Laus strax. Upplýsingar í sima 692
7618, 662 6602 eða sfa@internet.is
2 Smáhundar Tibet Spaniel hvolpar kk
til sölu. Ættbók frá HRFÍ. Allar uppl. í
s. 898 4754.

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

WWW.AKSTURINN.IS
S. 694 9515
Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

LANGAR ÞIG Í HUND?
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

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

GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

ENDURNÆRING Í
STYKKISHÓLMI
Helgargisting með heitum pottum.
Sund, gönguferðir og siglingar.
Veitingastaðir á heimsmælikvarða.
Upplýsingar í síma 861 3123 eða á
www.orlofsíbúðir.is
Óskum eftir fólki í aukastarf. Hentar
vel með skóla eða annarri vinnu.
Góðir tekjumöguleikar fyrir réttan
aðila. Áhugasamir geta sent póst á
eli@tmi.is

1-2 manna herb. á Funahöfða
17a og 19 og Dalshraun 13
Hfj. Rooms for 1-2 persons in
Funahöfða 17a -19 Rvk and
Dalshraun 13 Hfj.
Uppl/info í S. 824 4535.
frá kl. 10-20.
www.leiguherbergi.is

Ökukennsla
Kenni allan daginn Toyota 2011,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

Gisting

Húsnæði í boði

Dýrahald

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Óskum eftir að ráða til starfa vanan
starfsmann á verkstæði, um er að
ræða fullt starf til langtíma. Umsóknir
berist á thorey@gardlist.is
Gistiheimili á Laugavegi óskar eftir
helgarstarfsmönnum í þrif. Uppl. Jón
S: 690 7810.

Raðhús í 111. 146 fm. Langtímaleiga.
200 þús. á mánuði. Rafmagn og allt
innifalið. Uppl. í s. 895 9243.

BÚRADAGAR Í DÝRALANDI

Vantar mann á bílapartasölu í stuttan
tíma, þarf helst að vera vanur að rífa
bíla. Uppl. s. 778 4770 og 666 6555.

Til leigu 4 herb íbúð í seljahverfi. Uppl
í S 435 1190 á milli 20:00 - 22:00

Tilboð á hamstrabúrum
Ein hæð verð 5.985,Tvær hæðir verð 6.986,Þrjár hæðir verð 7.980,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

Atvinna óskast

EFRI HÆÐ Í EINBÝLI HFJ
5 herbergja ca. 150 fm efri hæð í
einbýli til leigu. Laus. Sími: 840 2611.

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.

ATVINNA

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt
Leigjandi leitaðu Frítt
s:450 5544

Húsgögn
BÚRADAGAR Í DÝRALANDI
Tilboð á fiskabúrum með ljósi, hitara
og hreinsidælu
Stærð 40 cm verð 9.990,- án hitara
Stærð 60 cm verð 12.990,Stærð 80 cm verð 19.995,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

RAFMAGNSRÚM 90X200
Til sölu vel með farið 3ja ára
rafmagnsrúm 90x200, frá Svefn
og Heilsu, nafn á dýnu Iq care.
Kostar nýtt 195 þús,
selst á 100 þús.
Upplýsingar í síma 663 4552

Atvinna í boði

Til leigu 3herb. íbúð í 105. Laus strax.
145 þús. á mán., 2 mán. fyrirfram +
trygging. Leigist í 6 mán. og jafnvel
lengur. S 824 6963.

HÁRSNYRTISTOFA
óskar eftir samstarfsaðila um rekstur
á hársnyrtistofu. Áhugasamir sendið
umsóknir á thjonusta@365.is

Skrifstofuhúsnæði Réttarhálsi. Hef til
leigu 3 skrifstofuherbergi, sameiginleg
setustofa. Leiguverð 25-35000 á mán.
Tilvalið t.d. fyrir fasteignasala sem
vill starfa sjálfstætt. Kemur ekki til
greina að leigja sem íbúðarhúsnæði.
Upplýsingar gefur Högni í síma 8954444.

BÚRADAGAR Í DÝRALANDI

ATVINNA

Óskum eftir
eftir að
að ráða
ráðaBaader
véla/viðgerðarmann
Óskum
mann til starfasem
semfyrst.
fyrst.
Upplýsingar um starﬁð eru veittar á vinnutíma hjá

Nánari upplýsingar
umvinnslustjóra
starﬁð gefur Arnar
í s. 844-1384
Arnari Smára
í símaSmári
844-1384

TILKYNNINGAR

Til leigu ca.85fm iðnaðarhúsnæði við
Dalveg í Kópav. Uppl. e. kl. 17 s. 893
3475.

Tilboð á fiskabúrum með ljósi, hitara
og hreinsidælu
Stærð 40 cm verð 9.990,- án hitara
Stærð 60 cm verð 12.990,Stærð 80 cm verð 19.995,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

Einkamál

Geymsluhúsnæði

FLAKARI/FILLEGTER
Flakari vanur skarkola og
þorskflökun óskast til starfa.
Fillegter needed, place and cod.
Erum í Kópavogi.
Uppl. í s. 771 1306.

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

Bullmastiff hvolpar, tík og rakki til
sölu. Afhendast bólusettir, örmerktir
og orrmahreinsaðir. Foreldrar með
ættbók frá HRFÍ. Upplýsingar í síma
898-2722

Smiður óskar eftir vinnu. Mjög vanur
húsaviðgerðum, múrviðgerðum ofl.
en fleira kemur til greina. Uppl. í s.
690 6943.

Viðskiptatækifæri

Reglusöm hjón óska eftir lítilli íbúð
til leigu strax. Greiðslugeta ca. 100 þ.
Skilvísum greiðlum heitið. Uppl. í S:
844 6547.

Atvinnuhúsnæði

atvinna

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan
S. 661 7000.

Stýrimaður óskar eftir plássi á sjó.
Vanur. S. 868 7522.

Húsnæði óskast

Hundanámskeið fyrir þig og
þinn hund. Ómissandi fyrir alla
hundaeigendur. Byrjar 12.feb.
Björn Ólafsson hundaþjálfari og
hundaatferlisfræðingur. www.
hundaskoli.net, S: 897 1992.

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

skemmtanir

fasteignir
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“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Iðnaðarhús við Njarðarbraut í
Reykjanesbæ, til leigu eða sölu.
Frábær staðsetning við Reykjanesbrautina.
Stærð bila: frá 150 m² upp í 450 m²
Hægt er að afhenda húsið á ýmsum byggingastigum, eftir óskum. Mjög hagstætt verð.
Upplýsingar í síma 421 4037

,EIKIR HELGARINNAR
Laugardagur 9. feb:
12:35 4OTTENHAM .EWCASTLE
14:50 #HELSEA 7IGAN
17:15 3OUTHAMPTON -AN #ITY
Sunnudagur 10. feb:
13:20 !STON 6ILLA 7EST (AM
15:45 -AN 5TD %VERTON

Blaðberinn
bíður þín

(LJËMSVEITIN

"«'53
SPILAR Å KVÎLD

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.
Blaðberinn...

!LLIR VELKOMNIR

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

„Þá læri ég bara kínversku“
Urður Anna Björnsdóttir
útskrifast frá Háskóla Íslands
í lok febrúar. Hún lærði
bæði kínversk fræði og
ferðamálafræði.
Urður heillaðist af Kína þegar
hún ferðaðist um landið með
fjölskyldu sinni árið 2008.
„Samfélagið er að breytast
mikið og menningin heillaði
mig. Fólkið er vingjarnlegt
og þolinmótt við útlendinga
jafnvel þó þeir tali ekki stakt
orð í kínversku. Eftir ferðina
var ég staðráðin í að fara aftur
til Kína og dveljast þá lengur í
landinu,“ segir hún.
Urður skráði sig í
ferðamálafræði í Háskóla
Íslands og vonaðist til að
komast í skiptinám til Kína
að loknu fyrsta árinu. Um
haustið komst hún svo að
því að einungis nemar
í kínversku gátu farið
í skiptinám til Kína.
„Ég hugsaði með mér
að ég færi þá bara í
kínversku, fyrst það
var eina leiðin til að
komast út. Ég ákvað
þetta allt á einum degi,“
segir hún brosandi
og bætir við að hún
haÀ aldrei verið mikil
tungumálamanneskja.
„Kínverskunámið gekk
samt mjög vel og það
hjálpaði örugglega til
hvað ég var spennt að
fara út. Það er líka

mun auðveldara að einbeita
sér að einu tungumáli í einu
en að læra þrjú mál samtímis í
menntaskóla.“
Haustið 2010 fór Urður í
skiptinámið langþráða. Hún
dvaldi í eitt ár í borginni
Nanjing. Borgin á sér
langa sögu og var eitt sinn
höfuðborg Kína. „Þegar ég
kom út var mér hent beint út
í djúpu laugina þar sem ég
þurfti að tala kínversku við
alla. Það var gott að vera búin
með fyrsta árið hér heima en
við höfðum lært um sögu og
menningu Kína. Ég kunni
svona grunninn í málinu og
gat bjargað mér,“ segir Urður.

Námið úti var eingöngu
tungumálanám og hún segist
hafa tekið miklum og hröðum
framförum. „Það er allt
öðruvísi að læra kínversku í
Kína en hér heima. Hér gefast
ekki mörg tækifæri til að tala
málið utan háskólans.“ Þegar
hún er spurð hvort námið sé
erÀtt segir Urður það ákveðna
mìtu að kínverska sé erÀðari
en önnur tungumál. „Fólk
heldur stundum að þetta sé
óskiljanlegt og ofboðslega
Áókið en ég held að þetta
sé bara spurning um vilja
og áhuga.“ Kínverska er þó
mjög ólík íslensku og Urður
segir að það sé ýmislegt sem
þurÀ að leggja á minnið.
„Framburðurinn er svolítið
erÀður hvað varðar tóna.
Mandarín er með fjóra tóna.
Hvert orð hefur ákveðinn
tón og merkingin er ekki sú
sama eftir því hvaða tónn er
notaður. Fyrir hvert orð þarf
að muna þrjú atriði; í hvaða
tóni það er sagt, hvernig
það er borið fram og hvernig
táknið er.“
Ferðaðist mikið
Urður bjó á heimavist með
nemum allsstaðar að úr
heiminum sem allir áttu
það sameiginlegt að hafa
brennandi áhuga á Kína.
„Eftir á að hyggja hefði
ég kannski frekar
vilja búa með
Kínverjum en

það var viss upplifun að vera
hluti af svona fjölþjóðlegu
samfélagi. Ég held góðu
sambandi við kínversku
vinina sem ég kynntist. Þau
eru mjög traustir vinir og
ég er ánægð að hafa kynnst
þeim,“ segir hún. Urður
ferðaðist eins mikið um Kína
og hún gat og segir menningu
og aðstæður gjörólíkar
eftir svæðum. „Ég fór til
stórborga á borð við Shanghai
og Beijing en upplifði líka
tíbeska menningu í borg við
landamærin að Tíbet og fékk
háfjallaveiki.“
Kynnti sér kínverskar hefðir
Urður tók sig til og lærði Taiji
sem er hefðbundin kínversk
leikÀmi. „Unga fólkið í
Kína hefur ekki áhuga á
Taiji því það tengir það við
eldri kynslóðirnar en mér
fannst það skemmtilegt,“
segir Urður og bætir við að
hún haÀ líka lært að skrifa
kínversk tákn með penslum.
„StaÀrnir eru svo fallegir
svona málaðir, allt öðruvísi en
þegar þeir eru skrifaðir með
blýanti eða á tölvu,“ segir
hún.
5iÀst Xm að ERrJa
Margt í kínversku samfélagi
er ólíkt því sem við eigum að
venjast. Urður segir að ólíkar
samskiptahefðir haÀ ekki
háð henni en sumt haÀ verið
eftirminnilegt. „Það er til
dæmis riÀst um það hver fái
að borga þegar fólk fer saman
út að borða og stundum
liggur við að það komi til
handalögmála.“ Hún segir
vanann líka vera að hafa mjög
hátt þegar fólk fer út saman:
„Í Kína er erÀtt að Ànna
rólegan, kósí veitingastað.
Það er alltaf mikið líf og
mikið talað sérstaklega þegar
fjölskyldan kemur saman.“
Annað sem Urði
þótti áhugavert var
gæludýramenningin í
landinu. „Þar sem fólk á
yÀrleitt bara eitt barn fá
margir sér hund. Fólk býr
oftast í litlum íbúðum
þannig að þetta eru svona
litlir, sætir hundar,“ segir
Urður.

Urður fór heim í kringum
kínverska nýja árið enda
fengu skiptinemarnir tveggja
mánaða frí. „Skiptinemarnir
sem voru úti sögðu að þetta
haÀ verið eins og stríð. Það
var allt lokað, strætin tóm
og fólk sprengdi Áugelda
samÁeytt í nokkra daga. Hjá
þeim snýst þetta ekki um
ljósadýrðina heldur það að
skapa miklar sprengingar,“
segir hún. Ástæðan fyrir því
að búðir voru lokaðar var sú
að í Kína vinnur unga fólkið
gjarnan í stórborgunum. Fólk
streymir svo út á land til
að fagna með fjölskyldunni
þegar nýja árið gengur í garð.
Framtíðarplönin
Urður gæti vel hugsað sér að
búa í Kína og hefur hug á að
fara þangað í meistaranám.
„Það er ekkert ákveðið en
ég gæti til dæmis hugsað
mér að fara í markaðsfræði,
það tengir ferðamálafræðina
og kínverskuna enn betur.“
Í framtíðinni langar hana
mögulega að einbeita sér að
kínverskum ferðamönnum
sem koma hingað til lands.
„Á síðustu árum hefur hagur
Kína vænkast mjög og nú
hafa sífellt Áeiri almennir
borgarar efni á því að ferðast
til útlanda. Þeim Kínverjum
sem heimsækja Ísland hefur
fjölgað og ég spái því að við
munum sjá áframhaldandi
aukningu á því,“ segir hún.
Urður er ánægð með
kínverskunámið og dyrnar
sem það hefur opnað fyrir
henni. „Tengsl mín við Kína
eru mjög sterk og verða alltaf
til staðar,“ segir hún og bætir
við að hún sé nýbúin að panta
næstu ferð út. „Ég er ótrúlega
spennt. Ég fer út í byrjun
mars og verð í Àmm vikur.“
-Arnhildur Hálfdánardóttir

Mynd: Björn Loki Björnsson
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Aðsókn í kínversk fræði í HÍ hefur aukist töluvert undanfarin ár og aldrei hafa Áeiri skráð sig en síðasta haust.

Mynd: Hrafnhildur Jóhannesdóttir

Kína er ekki lengur fjarlægt okkur
ÅÉKULÀQDINtQYHUVNUL
menningu eru ótvíræð.
Kína er ekki lengur mjög
Ijarlægt eða erÀtt að nilgaVt
það. Kína er í bakgarðinum
hjá okkur og með aukinni
hnattvæðingu haIa áhriÀn
orðið meiri,” segir Geir
Sigurðsson námsgreinastjóri
kínverskra fræða við Háskóla
Íslands og forstöðumaður
Asíuseturs Íslands. Geir
kennir sögu Kína, menningu
og samfélagsþróun. Kínversk
fræði er tiltölulega nýtt nám
í Háskóla Íslands. Það hófst
haustið 2007 og hefur vaxið
og dafnað síðan þá. Námið
er byggt upp á svipaðan hátt
og önnur menningarfræði,
segir Geir. „Tungumálið er
fyrirferðamikið, ef til vill enn
fyrirferðameira en í öðrum
tungumálagreinum sem
kenndar eru við Háskólann.
Ástæðan fyrir því er að ekki
eru gerðar forkröfur um
grunnþekkingu nemenda.
Það er ekki hægt að ætlast til
þess að nemendur séu komnir
áleiðis með tungumálið.

Samtímis er ekki síður
mikilvægt að læra um
menningu og samfélagsþróun
Kína,“ segir hann. Þess
vegna séu í boði námskeið
í kínverskum stjórnmálum,
efnahagsmálum, heimspeki,
trúarbrögðum, kvikmyndum
og bókmenntum svo eitthvað
sé nefnt. Einnig er lögð mikil
áhersla á að nemendur fari
til Kína og taki hluta af námi
sínu þar. Geir segir að það sé
gert bæði með tungumálið
fyrir augum en ekki síður
til nemendur að öðlist dýpri
skilning á menningunni og
samfélaginu.
Mandarín útbreiddust
Kínverska mállýskan
mandarín er kennd við HÍ
en hún er opinbert ríkismál
landsins og jafnframt
útbreiddust. „Mandarín
er tiltölulega Áókið mál en
málfræðilega frekar einfalt.
Það eru aðrar víddir sem eru
erÀðar, sérstaklega er erÀtt að
tileinka sér góðan framburð
og átta sig á tónunum. Þegar

það er komið er auðvelt að
byggja ofan á það,“ segir Geir.
Hann segir að uppbygging
málsins sé töluvert ólík
því sem Íslendingar eigi
að venjast og spila táknin
þar stórt hlutverk. Margir
hafa haldið því fram að
þau muni víkja fyrir hinu
staðlaða stafróÀ en Geir er
ekki sammála því. Að hans
mati er næstum ógerlegt að
skipta táknunum út fyrir hið
staðlaða stafróf, til þess séu of
fá atkvæði í tungumálinu og
einnig sé talmálið margræðara
en ritmálið. Geir segir að
það sé gríðarlega mikilvægt
fyrir þjóð eins og Ísland að
eiga fólk sem þekki kínverskt
samfélag, skilji tungumálið,
menninguna og viðskiptin.
Óvenjulegir tímar
„Við erum að upplifa
óvenjulega tíma í heiminum.
Á undanförnum 30 árum
hefur Kína verið að feta sig
aftur inn í alþjóðasamfélagið
frá því að vera í mikilli
einangrun. Vöxturinn og

breytingarnar sem hafa átt
sér stað í Kína eru algjörlega
fordæmalausar. Í dag er
Kína orðið annað stærsta
efnahagskerÀ í heiminum
og bendir ekkert til að áhrif
Kína fari þverrandi í komandi
framtíð. Annað sem ekki er
síður mikilvægt að hafa í
huga er að Vesturlöndin eru
líka að kínavæðast. ÁhriÀn
af kínverskri menningu
eru orðin sýnilegri en
fyrir nokkrum áratugum,“
segir hann og nefnir sem
dæmi kínverska matseld,
kvikmyndir, tísku og
bókmenntir.
Frelsi takmarkað
Geir segir að það sem sé
erÀðast fyrir Vesturlandabúa
að skilja í kínverskri
menningu séu tvímælalaust
stjórnmálin. Í Kína sé
alræðisstjórn við völd og þar
ráði kommúnistaÁokkurinn
för. Engir aðrir Áokkar hafa
áhrif á mikilvægar ákvarðanir.
)relsi haÀ vissulega aukist
töluvert síðustu 30 árin

en þróunin haÀ mátt vera
hraðari. “Tjáningarfrelsi
og prentfrelsi er skorið við
nögl,” segir Geir. Stjórnvöld
í Kína treysti almenningi
lítt til að taka ákvarðanir og
lýðræðishefð þekkist varla þar
eystra. Frelsi einstaklingsins
sé látið víkja fyrir
hagsmunum heildarinnar,
sem skýrist ef til vill af
íbúafjöldanum en Kínverjar
eru tæplega einn og hálfur
milljarður. Aðsókn í kínversk
fræði í HÍ hefur aukist
töluvert frá ári til árs og aldrei
hafa Áeiri skráð sig en síðasta
haust eða 20 nemendur.
Viðskiptahluti námsins hefur
vaxið ört síðustu ár og í fyrra
var í fyrsta sinn boðið upp á
viðskiptatengda kínversku
sem kjörsvið. Geir segir
það hafa verið spennandi
verkefni og gefandi að byggja
námsgreinina upp. „Ég
var réttur maður á réttum
stað,” segir Geir og brosir
hæverskur.
-Pála Hallgrímsdóttir

Stöðupróf í kínversku 24. mars 2013
Stöðupróf í kínversku (HSK-próf) verður haldið við
Konfúsíusarstofnunina Norðurljós sunnudaginn 24. mars nk. í Nýja
Garði við Háskóla Íslands.
Þátttakendur skulu skrá sig rafrænt á netfanginu http://www.
Fhinesetest.Fn/index.do. Síðasti skráningardagur er 2. febrúar nk.
HSK-próf skulu þeir taka sem:
Hyggjast sækja um styrk til náms í Kína.
Hyggjast sækja um nám í kínversku eða sambærilegum
greinum við kínverskan háskóla.
Allar nánari upplýsingar um umsóknarferlið eða próÀð sjálft veitir
Kailiang /iu í síma 2 422 og kailiang#hi.is.

Geir Sigurðsson námsgreinastjóri kínverskra fræða.

Mynd: Hrafnhildur Jóhannesdóttir
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Ekki alltaf ljóst í hvaða stjörnumerki fólk er
Kínversk stjörnuspeki á
ýmislegt sameiginlegt með
vestrænni stjörnuspeki, þó
það sé grundvallarmunur
á þeim. Þær skipta báðar
tímanum í 12 hluta, hver með
sitt merki, en í kínverskri
stjörnuspeki er hvert merki
í heilt ár. Í báðum útgáfum
eru tímabil kennd við dýr, en
vestræn stjörnumerki eru ekki
öll kennd við dýr. Í báðum er
staðan á hringrás stjarnanna
þegar maður fæðist talin haÀ
áhrif á persónuleika fólks og
lífsreynslu þeirra.
Nátengd heimspeki
Kínversk stjörnuspeki er
nátengd kínverskri heimspeki
og talar um jafnvægi yin og
yang og frumefnanna Àmm
viðar, elds, jarðar, málms
og vatns. Kínverskt tímatal
byggir á hringrás Júpíters
um sólina, sem tekur um
12 ár. Gregoríska tímatalið
er almennt notað í Kína, en
kínverska tímatalið er notað
fyrir stjörnuspeki og til að
Ànna dagsetningar ýmissa
hefðbundinna kínverskra

hátíða. Í kínversku tímatali
skiptist tíminn í 60 ára
hringrásir sem fela í sér
tvær styttri hringrásir,
þ.e stjörnumerkjanna
annars vegar og hins vegar
frumefnanna. Á hverju ári er
dýri hvers merkis stjórnað
af einhverju frumefni og yin
eða yang. Hvert merki kemur
upp á 12 ára fresti en sömu
samsetningar merkja og
frumefna koma aðeins
upp einu sinni á hverri 60 ára
hringrás.
Ekki bara 12 merki
Það er algengur
misskilningur, sérstaklega á
Vesturlöndum, að dýramerkin
12 séu einu merkin. Í raun
eru líka dýramerki fyrir
hvern mánuð, dag og hverja
klukkustund sólarhringsins.
Samkvæmt kínverskri
stjörnuspeki móta öll þessi
merki lífshlaup og örlög
manna. Því er hægt að átta
sig á örlögum fólks út frá
stöðu plánetanna, sólarinnar,
tunglsins og halastjarnanna í
sólkerÀnu þegar fólk fæðist,

Í fyrra varð sprengja í barneignum í Kína því farsælt er talið að fæðast á ári drekans.

ásamt því að taka með í
reikninginn klukkan hvað
viðkomandi fæddist, í hvaða
mánuði og hvaða ár.
Þar sem kínverska nýárið
er ekki alltaf á sama degi,
er ekki alltaf skýrt í hvaða
merki fólk er. Þeir sem fæðast
í janúar eða snemma í febrúar

kunna að hafa fæðst áður en
kínverska nýárið kom og eru
þá í merki ársins á undan.
Magnús Björnsson,
forstöðumaður Konfúsíusarstofnunarinnar segir Kínverja
ekki hugsa mikið um
stjörnuspekina í daglegu
líÀ en hún sé rótgróin í

undirmeðvitund þeirra. „Í
fyrra var til dæmis gríðarleg
sprengja í barneignum í Kína
af því að það var ár drekans
og það er talið mjög farsælt að
fæðast á ári hans.“
-Oddur Freyr Þorsteinsson

Fe r ð a f ó l k i f r á K í n a
hefur fjölgað hratt
Kínverskum ferðamönnum
á Íslandi hefur fjölgað mikið
á undanförnum árum.
Í fyrra voru þeir 14.036
en árið á undan 8.784.
Aukningin bara milli síðustu
tveggja ára er því ,8.
Samkvæmt upplýsingum frá
ferðaþjónustufyrirtækjum
berast margar fyrirspurnir frá
Kína og má því búast við að
ferðamönnunum haldi áfram
að fjölga. Jöklar vekja hvað
mesta kátínu Kínverjanna
enda fer lítið fyrir þeim í
heimalandinu.
Kröfuharðir ferðamenn
„Til að anna væntanlegri
fjölgun ferðamanna hingað
til lands eru nokkrir
Kínverjar, búsettir á
Íslandi, í leiðsögunámi við
Ferðamálaskóla Íslands til
að undirbúa sig fyrir að
ferðast með landa sína um
landið. En eins og margar

aðrar austrænar þjóðir eru
þeir mjög kröfuharðir um
að ferðin gangi snurðulaust
fyrir sig og skipulag sé gott,”
segir Friðjón Sæmundsson,
skólastjóri Ferðamálaskólans.
Ekki bara embættismenn
Hann segir jafnframt að
samsetning hópanna sem
hingað komi haÀ breyst. Áður
haÀ þetta meira eða minna
verið embættismenn á vegum
kínverska ríkisins en það sé
ekki svo lengur og Kínverjar
komi nú í skipulögðum
hópum til Norðurlandanna
og heimsæki Ísland í leiðinni.
Margir þeirra, frá Tævan og
Hong Kong, séu nokkurs
konar „VIP” ferðamenn þar
sem þeir virðist hafa næga
peninga milli handanna.
Kínverska og kínverskir siðir
Fyrirhugað er að fara af stað
með námskeið í mars með
það að markmiði að undirbúa

Kínverskum ferðamönnum hér á landi fjölgaði um nærri 60 í fyrra frá árinu áður.

íslenska ferðaþjónustuaðila
og aðra áhugasama fyrir
að taka á móti þessum
mikla fjölda Kínverja á
komandi árum. Námskeiðið
er samstarfsverkefni
Ferðamálaskólans og

Konfúsíusarstofnunarinnar
Norðurljósa og felur í sér 40
kennslustundir sem skiptast
jafnt í kínversku annars vegar
og kínverska menningu, siði
og venjur hinsvegar. Lögð
verður megináhersla á talmál

sem nýtist í ferðaþjónustu og
þætti í menningu Kínverja
sem hafa áhrif á samskipti
þeirra. Jafnframt verður
fjallað um ferðavenjur þeirra
erlendis og margt Áeira.
-Edda Sif Pálsdóttir
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Kínversk-íslenska menningarfélagið hefur unnið að auknum tengslum á milli landanna í 60 ár.

Menningar tengsl milli Íslands og Kína í 60 ár
Kínversk-íslenska
menningarfélagið, KÍM,
KefXr îann Wilgang að eÁa
menningartengsl á milli
almennings í Kína og á
Íslandi. Félagið var stofnað
. oktyEer  og fagnar
því 60 ára afmæli nú í ár, en
það er elsta menningarfélag
heims, sem vinnur að
samskiptum við Kínverska
alþýðulýðveldið.
Kínverskar kvikmyndir og
Peking-óperan
Kínanefndin var stofnuð
sumarið , en hún vann að
undirbúningi sendinefndar,
sem Esperantosamtökin í
Reykjavík höfðu milligöngu

um að boðið yrði til Kína.
Þegar nefndin kom heim
frá Kína haustið  hélt
starÀð áfram og sýndi hún
meðal annars kínverskar
kvikmyndir og listmuni. Ári
síðar var Kínversk-íslenska
menningarfélagið stofnað.
KÍM nánast eini
tengiliðurinn
Frá þeim tíma til ársins
 var KÍM nánast eini
tengiliður Íslands við
Kínverska alþýðulýðveldið
og hafa margir farið til Kína
á vegum félagsins til þess að
eÁa menningarsamskiptin.
Einnig hefur fjöldi listamanna
frá Kína komið til Íslands

fyrir tilstuðlan KÍM, og má
þar nefna tvær heimsóknir
frá Peking-óperunni,
listÀmleikaÁokka og
tónlistarmenn.
Samskipti landanna orðin
margþættari
Samskipti Íslands og Kína eru
í dag orðin margþættari en
þau voru á fyrstu áratugum
félagsins en ennþá mikil þörf
fyrir það. Innan félagsins
hefur byggst upp mikil
þekking á kínverskum
málefnum sem margir
einstaklingar, stofnanir
og fyrirtæki nýta sér. KÍM
stendur að fjölmörgum
viðburðum og í ár verður efnt

til veglegrar afmælishátíðar
í tilefni þess að 60 ár eru frá
stofnun félagsins, meðal
annars má nefna landskeppni
Íslendinga og Kínverja í skák,
sýningu listakonunnar Lu
Hong, þátttöku kínverskra
kvikmyndamanna í alþjóðlegu
kvikmyndahátíðinni í
Reykjavík næsta haust og
tónleika Sinfóníuhljómsveitar
Íslands í september með
kínverskum stjórnanda og
Àðluleikara.
Fremsta samtímatónskáld
Kínverja
Upphaf afmælishátíðarinnar
mörkuðu tónleikar Caput
hópsins í Hörpunni

laugardaginn 2. febrúar,
þar sem spiluð var kínversk
samtímatónlist. Meðal
annars voru þrjú nýleg
tónverk Áutt eftir eitt fremsta
samtímatónskál Kínverja, Ye
Xiaogang, en tónlist eftir hann
var frumÁutt á opnunarhátíð
Ðlympíuleikanna í %ejing
2008. Hægt er að nálgast
upplýsingar um viðburði
á vegum KÍM á heimasíðu
félagsins: www.kim.is
Einnig má fylgjast með
starfsemi félagsins á
fésbókarsíðu þess: www.
facebook.com/kinversk
islenskamenningarfelagid
-María Lind Ingvarsdóttir
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Tröllakór 13-15, Kópavogi.

Sýnum stórglæsilegar nýjar 2ja & 3ja herbergja íbúðir.
Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum og vönduðum
innréttingum.

Komdu í kaffi og kleinur um helgina.
Sigurður Samúelsson lögg.fasteignasali og Þórarinn Thorarensen
sölustjóri taka á móti þér og þínum.
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Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!
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GÆTU LIFAÐ Á FISK
OG SÚKKULAÐI
Jenný Rúnarsdóttir og Gunnar Helgi Guðjónsson mætast
í úrslitum þáttarins Masterchef næsta föstudag en Skarphéðinn Smith datt úr leiknum í gærkvöldi. Fréttablaðið hafði
samband við þau Jennýju og Gunnar og fékk þau til að svara
nokkrum laufléttum spurningum.

GUNNAR HELGI GUÐJÓNSSON
Starf: Kaffibarþjónn á Kaffismiðju Íslands og myndlistarmaður.
Aldur: 31 árs.
Hvenær fékkstu áhuga á því að elda? Ég hef haft mikinn
áhuga á eldamennsku frá því að ég man eftir mér.
Lenti í fyrsta eldhússlysinu þegar ég var tveggja ára
þegar ég datt ofan í pott. Ég var farinn að baka þegar
ég var svona 8 ára og elda mat 13 ára. Fékk alltaf að
baka heima ef ég lofaði að vaska upp í staðinn.

Sigríður Björg
Tómasdóttir
sigridur@frettabladid.is

JENNÝ RÚNARSDÓTTIR
Starf: Er í stjórnunarstöðu hjá Te og kaffi.
Aldur: 46 ára.
Hvenær fékkstu áhuga á því að elda?
Þegar ég var um átján ára.
Hver er uppáhaldsmaturinn þinn? Humar
og kalkúnn.
Hver er besta máltíð sem þú hefur fengið?
Kalkúnninn hennar mömmu.

Hver er uppáhaldsmaturinn þinn? Vó, þetta er erfið
spurning. Það veltur á dagsforminu. Eitt sem mér finnst
vera rosalega gott er plokkfiskurinn sem hún amma mín
gerir. Líka fiskibollur.
Hver er besta máltíð sem þú hefur fengið? Önnur mjög
erfið, en ég man eftir einni köku sem ég fékk hjá Díu frænku.
Heitir held ég Dillonskaka og er karamellu- og allskonar kaka
borin fram með þeyttum rjóma og karamellusósu.
Hvað finnst þér skemmtilegast að elda? Mér finnst eiginlega skemmtilegast að baka brauð, það er hugleiðslustund
og smá líkamsrækt með góðri útkomu.
Hvað færðu þér á pulsu? Allt, helst með remúlaðinu ofan á.

Hvað finnst þér skemmtilegast að elda? Fisk.

Hvað er það skrítnasta sem þú hefur
bragðað? Hákarl.

Hvað færðu þér á pulsu? Ég fæ mér ekki pulsu.
Hvað er það skrítnasta sem þú hefur bragðað?
Krókódíll.

Ef þú eignaðist þinn eigin veitingastað, hvað myndi hann heita?
Veitingastaðurinn minn myndi
heita Eftirréttamiðstöðin.

Ef þú eignaðist þinn eigin veitingastað,
hvað myndi hann heita? Ég hef ekki
hugmynd um það.

Matreiðsluhefðir hvaða þjóða
kanntu best að meta? Ég er
mikið fyrir ítalskan mat og
taílenskan.

Matreiðsluhefðir hvaða þjóða
kanntu best að meta? Ítalskur
matur er í miklu uppáhaldi.
Eitt lítið matreiðsluleyndarmál
til að deila með lesendum?
Muna að geyma allar hnetur
í frysti, þá verða þær alltaf
ferskar.

Eitt lítið matreiðsluleyndarmál
til að deila með
lesendum? Appelsínur, sítrónur og
límónur.

Ef þú mættir bara
borða eina matartegund það sem eftir
væri ævinnar, hver
yrði fyrir valinu?
Fiskur.

Ef þú mættir
bara borða eina
matartegund
það sem eftir væri
ævinnar, hver yrði
fyrir valinu? Það er þá
annaðhvort að vera skynsamur og velja kartöflur
eða skemmtilegur og velja
súkkulaði.

Hvað myndirðu
elda í aðalrétt í
matarboði þar
sem til borðs
sætu Nelson
Mandela,
Venus Williams, Madonna
og Ryan Gosling?
Íslenskan þorsk með
íslensku grænmeti og
dillsmjöri.

Hvað myndirðu elda í aðalrétt í matarboði þar sem
til borðs sætu Nelson
Mandela, Venus Williams,
Madonna og Ryan Gosling?
Ég myndi sennilega elda
grænmetispottrétt með sætum kartöflum, fullt af alls
konar kryddum og döðlum.
Myndi bera réttinn fram
með naan-brauði, salati
og svo færum við öll í
göngutúr um Ægisíðuna
að horfa á Norðurljós.
Svo kæmi Ryan Gosling
heim í súkkulaðiköku.

EFTIRLÆTISRÉTTIR JENNÝAR OG GUNNARS
Heit ætiþistla- og spínatídýfa Jennýjar

15% afsláttur
Gildir út febrúar

1½ bolli(bandarískur) ætiþistlar án safa og smátt saxað
½ bolli (bandarískur) majónes
½ bolli (bandarískur) sýrður rjómi
180 g frosið spínat, þítt og vökvi vel kreistur af
¾ bolli (bandarískur) ferskur parmesan, rifinn
¾ bolli (bandarískur) rifinn mozzarella
2 hvítlauksrif smátt söxuð

Öllu blandað saman og sett í eldfast mót bakað á 180 gráðum í u.þ.b. 20-25
mínútur borið fram með ristuðu pítubrauði skornu niður í tígla.

Hafrapönnsur Gunnars
Ég bauð vinkonum mínum í pönnukökur og átti ekki til hveiti. Ég notaði því
haframjöl sem ég steytti í mortéli og það kom bara vel út.
200 g haframjöl, sallað í
mortéli
4 egg
2 msk. kókosolía
1 msk. kartöflumjöl
1 tsk. lyftiduft
Börkur af 1 appelsínu
1 tsk. kanill

Svartur pipar
Salt
Vatn til að fá rétta áferð

Steikt á pönnu með smá
kókosolíu, borið fram með
hlynsírópi og kókosflögum.

KVEIKTU
Á PERUNNI
kynning í dag
Sérfræðingar frá Osram verða í Húsasmiðjunni
Skútuvogi í dag laugardag kl. 13:00 -16:00
og kynna úrval valkosta í stað hefðbundinna glópera.
Ekki missa þessu tækifæri - kveiktu á réttu perunni!

r
349 k

799 kr

Halogen ECO
frábær valkostur:

46W Halógen ECO pera E27
2.000 tímar, samsvarar 60W.
6188719

Sparperur
mjög skilvirkar og fjölhæfar:
11W Sparpera Dulux Value E27
6.000 tímar.
6189480

kr
9
9
6
.
4

LED
nútímaleg og falleg lýsing:
8W LED pera E27
30.000 tímar, samsvarar 40W.
6189080

Bollutilboð alla helgina
í Kafﬁ Garði Skútuvogi

Aðeins 199 kr/stk
Vatnsdeigsbolla með súkkulaði,
rjóma og sultu.

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956
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Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

í hópnum, hvað heldur þú að það séu margir teningar í
þessari kubbahrúgu.“ „Á ég þá bara að telja þá?“ spurði
Lísaloppa. „Það lærir enginn neitt með því að láta alltaf
þann besta bara gera hlutina,“ bætti hún við. „Ja, ekki held
ég að ég geti talið þessa teninga,“ sagði Róbert vondaufur.
“Þið megið ekki ákveða það fyrirfram,“ sagði Lísaloppa.
„Svona nú, allir að reyna. Hvað eru margir teningar í þessarri
teningahrúgu?“ Þau hin stundu öll, en byrjuðu að telja.
Getur þú hjálpað þeim að telja teningana í teningahrúgunni?
Athugaðu að þeir teningar sem eru undir og á bakvið þá
fremstu sjást ekki en þarf þó að telja með.

Bollur, át og aska
Bolludagur, sprengidagur og öskudagur marka upphaf lönguföstu en þá mátti
ekki borða kjöt í fjörutíu daga.
Langafasta hefst á öskudegi, miðvikudegi í sjöundu viku fyrir páska. Föstuinngangur stendur frá
sunnudeginum á undan og getur borið upp á 1.
febrúar til 7. mars og fara þeir víðast hvar í hinni
vestrænu kirkju fram með fögnuði fyrir föstutímann. Hér á landi er ekki haldið upp á sunnudaginn lengur en haldið er upp á mánudaginn með
bolludegi, þriðjudaginn með sprengidegi og svo
hefst langafasta á miðvikudeginum með öskudegi.
Bolludagur, sem væntanlega fékk ekki nafnið
fyrr en snemma á 20. öld, og öskudagur hafa
að nokkru leyti skipt um hlutverk. Lengi vel var
mánudagurinn í sjöundu viku fyrir páska hefðbundinn frídagur barna í skólum og þá tíðkaðist
víða um landið að ganga í skrúðgöngu í grímubúningum og að slá köttinn úr tunnunni. Þeir
siðir hafa væntanlega borist frá Danmörku eða
Noregi. Árið 1917 hafði frídagurinn verið færður

yfir á öskudaginn víðast hvar á landinu og siðirnir
fluttust með. Að ganga í skrúðgöngu og slá köttinn úr tunnunni datt þó víðast hvar upp fyrir á
20. öld, en hélst þó við á Akureyri og hefur þaðan
smám saman aftur verið að breiðast út á ný.

Sva
var:
r 21
2

Heilabrot
1. Þór, Hallur og Sveinn eru fjórir frískir strákar. Hvernig?
2. Hvaða garður er alltaf blautur?
3. Hvað er það sem brosir við öllum, en hlær þó ekki að neinum?
4. Hvaða blað er ekki hægt að rífa?
5. Stundum hef ég höfuð, stundum ekki, stundum er ég með tagl en
stundum ekki. Hver er ég?
6. Hvort er þyngra: eitt kíló af blýi eða eitt kíló af dúni?
7. Ég sé það en þú sérð það ekki, samt er það mun nær þér en mér.
Hvað er það?
8. Hvers vegna er flóðhesturinn ekki hræddur við tígrisdýrið?
SVÖR
1. Þórhallur er sá fjórði. 2. Tanngarður. 3. Sólin. 4. Hnífsblað. 5. Hárkolla. 6.
Jafnþungt, eitt kíló! 7. Hnakkinn á þér. 8. Þeir eru ekki í sama heimshluta.

TEIKNAR ÞÚ
FLOTTAR
MYNDIR?

BARBIE Í SJÓRÆNINGJAHLUTVERKI Jóhanna með Barbie-dúkku sem komin er í hlutverk sjóræningja.

Setur upp leikrit með
Barbie-dúkkunum
Jóhanna Björg Baldursdóttir er mikill leikhúsunnandi þrátt fyrir ungan aldur.
Henni þykir mjög gaman að fara í leikhús og ekki síðra að setja upp leikrit þar
sem Barbie-dúkkurnar hennar eru í aðalhlutverki en hún höfundur og leikstjóri.
Hvað heitir þú? Jóhanna Björg
Baldursdóttir.
Hvað ertu gömul? Ég er sex
ára, á afmæli í september og
verð því sjö ára á þessu ári.
Í hvaða skóla ertu? Ég er í
Ísaksskóla.
Hvað er skemmtilegast að
gera í skólanum? Það er mest
gaman í heimilisfræði.

Sendu okkur myndina þína í pósti til
Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
eða með tölvupósti á krakkar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hvaða áhugamál áttu? Leiklist, lita, föndra og leika með
Barbie.
Hvað er besta leiksýning sem
þú hefur séð? Gulleyjan, ég sá

hana í Borgarleikhúsinu í haust.

mjög gaman að fara í leikhús.

Áttu þér uppáhaldsleikara og
-leikkonu? Já, Selma Björns,
Þórunn Erna Clausen og Björn
Jörundur eru í uppáhaldi.

Hvað ætlar þú að verða þegar
þú ert orðin stór? Ég ætla að
verða leikkona.

Hvað er það skemmtilegasta
sem þú gerir? Að setja upp
leikrit með Barbie-dúkkunum
mínum, bæði leikrit sem ég
hef séð og svo bý ég líka til
leikrit sjálf, t.d. Ævintýraruglið. Þá læt ég Barbie-dúkkurnar leika hin ýmsu hlutverk og
útbý búninga með smá hjálp
frá mömmu og farða þær ef
þarf. Svo finnst mér auðvitað

Krakkasíðan frétti að þú hefðir troðið upp í Hörpunni, geturðu sagt mér frá því? Selma
Björns bauð mér að vera með
í krakkakór á Abba-tónleikum í Hörpunni síðasta sumar.
Við sungum „I have a dream“
ásamt Jóhönnu Vigdísi á stóra
sviðinu í Eldborg fyrir fullu
húsi. Það var mjög gaman, ég
var pínu kvíðin fyrir tónleikana
en svo gekk þetta mjög vel.

markhonnun.is

ÓDÝRASTI
VALKOSTURINN
Í NETTÓ

GERÐU ÞÍNA EIGIN VERÐKÖNNUN!
www.netto.is
Mjódd · Salavegur · Hverafold
Höfn · Grindavík · Reykjanesbær
Borgarnes · Egilsstaðir
Selfoss · Akureyri
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LÁRÉTT
1. Hætta heit að hjala sbr. loforð þar um (9)
5. Æfum öðru hvoru (8)
12. Sjávarlóð fyrir Þór og Tý (10)
13. Eru brottrekstrar fyrirmæli að neðan? (9)
14. Ábati Bonds og enn frekar Burgess (12)
15. Rek tákn iðrunar til höfuðstaðar Rogalands
(10)
16. Innundanplagg er yst (12)
17. Jón í portinu er viðmið (8)
19. Friður karl minn, er frægur (7)
20. Alltaf fylgir buski heiðrinum (6)
22. Krafði sneið um klæðningu á klósett (7)
25. Það er háttur lúmskra að leita meðfæddra
(10)
27. Fyrirhuguð framkvæmd orsakar vísvitandi
sársauka (11)
29. Ákveðin öndun upp ána úr Þingvallavatni
(8)
30. Ólöglegur og ótæknivæddur innheimtuaðili
(11)
33. Ylur Strokks og Grýtu vermir hús (9)
34. Asía minnir á bruðl bjargbúa (10)
35. Suð og seggir sem engin kona vill óneydd
eiga (8)
36. Drekar flækjast um og stranda (9)
37. Svar plús R gefur drunur (5)

LÓÐRÉTT
1. Fer víða og hreinsa málverk (7)
2. Að gera færeyskt hvalaþykkni er mikil
íþrótt (11)
3. Læði ól í anga fyrir land í suðri (6)
4. Gamla sagan af Kötlu, Þórólfi, Geirríði og
öðrum á Eyrinni (9)
6. Hvetjandi aðhaldspakk (12)
7. Yfirbragð ósigurs eða draugur á eftirlaunum? (15)
8. Tónlist spunaglaða slagverkamannsins (20)
9. Stofna fjölmiðil ljósmyndara (9)
10. Uppistöðuver axlar byrðar ferðalangs (10)
11. Frávarp er forsmán (6)
14. Íhugar götu fyrir elliheimili (10)
18. Letilegar óspektir og hógværð (7)
21. Dróst heiti, eru þeir frægir? (11)
23. Er hestaferð í húsi hluti af meðferðinni?
(10)
24. Hvetja vöxt með rauðu (10)
25. Gegnheill gaur, þessi brúðgumi (9)
26. Veiði handhöggvinn náungi (9)
28. Krítarskortur boðar ógæfu (8)
31. Elska jafna og lofa (6)
32. Er kona Björns með barni? (5)
33. Herra Klaki vill kurl (4)

12

13

14
15
16
17
18

19

20

21

22
23

24
25

27

28

29
H

E

I

A

T

N O R Ð U R

L

A

I

D
P

R

A

R Ð

N

Í

S

E

F

K

A

R Ó

T

D

Ó

A

R M

T
V

A

L

B

A

I

G

G

Á Ð R

A

A

A

T

L

N
Ý

R

A

S

R

K

I

R

O R Ð H Á

P

K

Í

S

I

S

A N G

I

J

Ö

T M A

F

Ö

A

U

R

N Ó

T

S

A

V
I

S

V

E

A

S

A

S

A M L

O K

R

U

I

Á

N K U N N U
I

A

N A

F

T

R

D

Ó

K Ú M E

N B

A

G Ð

N

R

S M

I

K

N

A

R

K

Ú

U

T

A N N

M

I

F

O R

L

T

E

L

Ö G G

A

A

A

A

A

Ð B O R

G

U

T

I

A

R N

V

30

31

Lausnarorð síðustu viku var
32

R Ó TA R ÁV E X T I R
T
33

34

A
Ð
35
A
36

37

L

P

R

R

O

R

E

R

N
A

T

K

U

B O G

R

S

S

U M

Á M Æ L

R

A
G

T

Í
I

A
I

Á

A

V

A

R

T

L

R

M Ý M A

T

F

U

A

D

Ó

L

A

S

A N D

R Æ Ð

L

A

A

U
F

U

A
S

A D
R

Ó

L
Ú

G
A

R
J

M S

26

A

R

I

Ð

I
V
Ð

A

I

N

I

R

X
A

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og
fær vinningshafi eintak af
bókinni Boðskapur Lúsífers frá
Forlaginu. Vinningshafi síðustu
viku var Margrét Sverrisdóttir
á Langholtsvegi í Reykjavík.

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist mikill viskubrunnur. Sendið
lausnarorðið í síðasta lagi 13. febrúar næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt
„9. febrúar“.

DÝR VIKUNNAR
www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

VIÐARMAUR

Vnr. 11102-7
Halogen útilýsing á staur
eða á vegg. 150W pera fylgir.

34.900

kr.

ÞAÐ ERU BJARTIR
TÍMAR FRAMUNDAN!
Hágæða lampar frá Philips
á frábæru verði

MEINLEYSISLEGUR Þessi maur getur sprengt á sér hausinn ef hann verður nógu
hræddur um fjölskyldu sína.

Samfélagssinnaði
sjálfsmorðsmaurinn

LAGNAVERSLUN

VIÐ ÞJÓNUM ÞÉR
- ALLA DAGA

Viðarmaurinn virðist við fyrstu sýn bara vera óskaplega venjulegur maur.
Skaðræðiskvikindi reyndar, því að hann á það til að grafa sig inn í veggi og húsgögn og taka sér þar bólfestu, en samt ekkert sem ástæða er til að óttast.
Öðru er hins vegar nær, að minnsta kosti í tilviki minnst níu undirtegunda
viðarmaursins, sem allar eiga heimkynni sín í Asíu.
Þessir maurar eiga það sameiginlegt að búa yfir dramatískasta varnarviðbragði í dýraríkinu: Þeir sprengja sig í loft upp.
Maurarnir eru með tvo risastóra (á mælikvarða maura) munnvatnskirtla
eftir endilöngum búknum, en í kirtlunum er ekki munnvatn eins og við mannfólkið eigum að venjast, heldur eitur.
Og maurinn er svo samfélagslega sinnaður að þegar hann á við ofurefli að
etja og finnst búinu ógnað þá fórnar hann lífi sínu fyrir heildina. Hann herpir
saman kviðvöðvana með heiftarlegu átaki þannig að bæði maginn og kirtlarnir rofna og hvítur eða ljósgulur og klístraður safi sprautast í allar áttir út úr
hnakkanum á honum.
Safinn er ekki bara klístraður heldur líka tærandi og getur tekið heilu herskarana af árásardýrum úr umferð á svipstundu. Þar er jafnan um að ræða
- sh
stærri maura og köngulær.
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12 mánaða vaxtalaus greiðsludreifing 16.732
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12 mánaða vaxtalaus greiðsludreifing 11.497

G
N
E

JANÚARTILBOÐ: Tökum gamla rúmið uppí nýtt!

FR

L
M
A

M
A
R
F

G
LEN

Ú
M
JU

T

A
G
A
D

!

A
R
K
FA G L E GNORKÁ Ð G J Ö F O G
M
U
I
N LEGUGREINING
N
U
FRÍ
SÖL
Mesta úrval landsins af heilsudýnum.
Heilsudýnur í öllum stærðum - úr öllum efnum.

Eini aðilinn á íslandi sem býður uppá legugreiningu

Janúartilboð á arineldstæðum
20-65% afsláttur

– Mikið úrval af eldstæðum –
ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is
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TÍMAMÓT

MERKISATBURÐIR
1959 Togarinn Júlí ferst við Nýfundnaland og með honum þrjátíu manna áhöfn.
1964 Bítlarnir koma í fyrsta skipti fram í The Ed Sullivan Show.
1982 Sjór flæðir um Pósthússtræti og Austurstræti í Reykjavík
snemma morguns.
1984 Bankarán er framið í útibúi Iðnaðarbankans í Breiðholti í
Reykjavík.
1991 Litháar velja sjálfstæði í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Íslendingar eru fyrstir þjóða til að viðurkenna það.
2001 Bandarískur kafbátur sökkvir óvart japönsku fiskiskipi.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og systir,

DÍSA SIGFÚSDÓTTIR
Austurbyggð 17, Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð föstudaginn
1. febrúar sl. Útför hennar fer fram frá
Akureyrarkirkju mánudaginn 11. febrúar
kl. 13.30. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent á
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.
Hreinn Grétarsson
Heiða Grétarsdóttir
Líney Grétarsdóttir
Jóhanna Grétarsdóttir
Rósant Grétarsson
Sigmar Grétarsson
barnabörn og barnabarnabörn
Haraldur Sigfússon

Margrét G. Magnúsdóttir
Jón Sveinbjörnsson

Edda J. Baldursdóttir

Ástkær vinur minn og sálufélagi,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

HÖRÐUR VICTORSSON
andaðist laugardaginn 2. febrúar á heimili
sínu. Útförin hefur farið fram í kyrrþey
að hans ósk.
Ragnheiður Anna Friðriksdóttir
Róbert Lagerman Harðarson
Jóhann Eysteinsson
Ragnheiður Elísabet Harðardóttir
tengdabörn og barnabörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

ANNA ELÍSABET NORÐDAHL
lést á Dvalarheimilinu Grund laugardaginn
2. febrúar. Útför hennar fer fram
frá Grafarvogskirkju 14. febrúar kl. 13.00.
Guðrún Lilja Norðdahl
Hrönn Guðjónsdóttir
Anna Signý Guðbjörnsdóttir

Guðbjörn Magnússon
Björn Baldvinsson og börn
Kristján Eyþór Eyjólfsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Suðurhlíð 35, Reykjavík • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

Sverrir
Einarsson

Vaktsími:
581 3300 & 896 8242
www.utforin.is
Allan sólarhringinn

Kristín
Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

HÁTÍÐARSTUND Bjarni tekur við silfurpeningi úr hendi Kerstin Niblaeus, forseta akademíunnar, sem tákni þess að hann sé tekinn inn í stjórn.

Ég er bara sveitalarfur
Í hinum gyllta sal ráðhússins í Stokkhólmi var dr. Bjarni Diðrik Sigurðsson, náttúrufræðingur og prófessor á Hvanneyri, settur í stjórn konunglegu sænsku landbúnaðar- og
skógræktarakademíunnar á hátíðarfundi í lok janúar. Þar voru líka kóngur og drottning.
„Ég hélt að þú ætlaðir að setja þetta
í Eystrahorn,“ segir Bjarni Diðrik
Sigurðsson náttúrufræðingur þegar
hann fæst í viðtal. Með fortölum fellst
hann á að leyfa lesendum Fréttablaðsins að fræðast um upphefð sem
hann varð aðnjótandi í lok janúar. Þá
tók hann sæti í stjórn konunglegu
sænsku landbúnaðar- og skógræktarakademíunnar á ársfundi hennar í
ráðhúsi Stokkhólms. Akademían var
að fagna 200 ára afmæli og Bjarni
lenti í því herlega partíi ásamt konu
sinni, Önnu Jónsdóttur.
„Þetta var alveg fáránlega fáguð
samkoma og miklar hefðir í kringum
hana,“ segir Bjarni. „Sænski konungurinn er höfuð akademíunnar og situr
alltaf ársfundina svo þeir eru mjög
formlegir.“
Svið akademíunnar í dag eru
landbúnaðarvísindi, skógarvísindi og umhverfisvísindi. Þar eru
80 stjórnarmenn, 60 sænskir og 20
erlendir. „Menn fara úr stjórninni 65
ára en halda heiðurssæti eftir það.
Á ársfundunum eru teknir inn nýir
í stað þeirra sem úreldast og ég var
sá eini sem kom inn í skógarhlutann,“
segir Bjarni sem útskýrir veru sína
þar með því að hann vinni að rannsóknum í norrænu og alþjóðlegu
samstarfi og einhver hafi mælt með
honum innan akademíunnar. „Ég er
bara sveitalarfur en er svo ótrúlega
heppinn að fá að starfa við það sem
ég hef mest gaman af, rannsóknum
á náttúrunni, bæði með ungu fólki í
háskólanum á Hvanneyri og mínum
eigin,“ segir hann og upplýsir að sérsvið hans snúist um að finna út hvað
takmarki vöxt plantna í umhverfinu
og einnig rannsaki hann þær hröðu

Hin konunglega akademía KSLA
Kongliga Svenska Lantbruks-Academien var
formlega stofnuð 28.
janúar 1813 af þáverandi krónprinsi, Carl
Johan, sem síðar varð
konungur landsins. Hann
var franskrar ættar og
akademían var gerð að
franskri fyrirmynd. Á
þessum tíma var Svíþjóð
fátækt ríki en akademían
varð leiðandi afl í landbúnaði og skógrækt.
Hugmyndin var sú að
stefna saman hugsuðum,
rannsakendum og framleiðendum og það skilaði góðum árangri. Í tímans rás
breyttist akademían í vísindaakademíu með 80 stjórnarmönnum, 60 sænskum og
20 erlendum.

breytingar sem hér eru að verða í
náttúrunni vegna hlýnunar á síðustu
árum.
Bjarni ólst upp á Hofsnesi í Öræfum. „Ástæða þess að ég er það sem
ég er, er sú að Hálfdán Björnsson,
náttúruvísindamaður á Kvískerjum,
kveikti í mér óslökkvandi bál,“ segir
Bjarni, sem fór í líffræði við HÍ og
starfaði um tíma á Rannsóknarstofnun landbúnaðarins. Hann vann
að doktorsverkefni í Gunnarsholti
og lauk því námi í Uppsölum í Svíþjóð, þar sem hann kveðst hafa komist í góð tengsl við vísindamenn bæði
vestan hafs og austan.
Auk þess að standa fyrir áhugaverðum fundum fyrir vísindamenn og
almenning veitir konunglega sænska

Innilegar þakkir til allra þeirra er sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

HÉÐINS ÁGÚSTSSONAR
Skúlagötu 20, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar
Landspítala í Kópavogi.
Gylfi Ómar Héðinsson
Hörður Héðinsson
Rut Marsibil Héðinsdóttir
Páll Vignir Héðinsson
Ágúst Héðinsson
barnabörn og langafabörn.

Svava Árnadóttir
Berglind Bendtsen
Þorkell Einarsson
Gunnhildur Kjartansdóttir
Baldvina Snælaugsdóttir

akademían nokkur hundruð milljarða
af rannsóknarfé árlega. Bjarni kveðst
vonast til að seta hans í stjórn hjálpi
til að fá fjármagn hingað til Íslands.
Auk þess verði hann starfsmaður
þessa „apparats“ um allan heim.
„Þetta er í raun og veru herkvaðning
en ég er þó ekkert skyldugur til að
draga þyngri vagn en ég vil. Heimurinn er bara orðinn svo lítill að þegar
verið er að fást við rannsóknir í stóru
samhengi vinna menn saman þvert á
öll landamæri. Það er í raun ekkert
meira mál að skreppa til Svíþjóðar
eða Kanada í dag en að fara austur í
Suðursveit þegar ég var að alast upp
í Öræfum og miklu minna fyrirtæki
en að fara á ball út að Kirkjubæjarklaustri.“
gun@frettabladid.is

Innilegar þakkir fyrir vináttu, samúð og
hlýhug við andlát og útför elskulegs föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

GUÐMUNDAR ÞÓRS
SIGURBJÖRNSSONAR.
Sérstakar þakkir til starfsfólks
Dvalarheimilisins Höfða og Sjúkrahúss
Akraness.
Sigurður Villi Guðmundsson
Þórunn Guðmundsdóttir
Vilhjálmur Þór Guðmundsson
Salvör Guðmundsdóttir
Sigurbjörn Guðmundsson
barnabörn og langafabörn.

Dagbjört Friðriksdóttir
Bjarni Ásmunds
Guðrún Jónsdóttir
Stefán H. Stefánsson
Svandís Ásgeirsdóttir

Upplifun
fyrir alla
fjölskylduna
UTmessan

Í DAG Í HÖRPU FRÁ KL. 10–16
Tilvalið fyrir fjölskylduna að eiga skemmtilegan dag saman,
skoða glæsilega sýningu helstu tölvu- og tæknifyrirtækja landsins
og kynna sér hvað upplýsingatæknigeirinn hefur fram að færa.

DAGSKRÁ:
• Getraunir og leikir í gangi allan daginn með flottum vinningum
• APPmessa: Hvað verður valið flottasta og besta appið?
• Spennandi erindi um tölvutækni á hálftíma fresti
• Vertu með þeim fyrstu í heiminum til að spila DUST 514
• Einstakt „Hackathon“
• Prófaðu að forrita með aðstoð barna
• Kíktu á vinnustofu og sjáðu hvað hægt er að gera með tölvutækni
• Spilaðu Minecraft tölvuleik með örsmáum tölvum

ALLIR VELKOMNIR

Enginn aðgangseyrir og ókeypis í bílastæðahús
Hörpu á meðan húsrúm leyfir.

PORT hönnun

Nánari dagskrá á UTmessan.is
// Twitter: @UTmessan // #UTmessan // Facebook: UTmessan

Ský, Háskólinn í Reykjavík, Háskóli Íslands og Samtök iðnaðarins
ásamt Platinum samstarfsaðilunum CCP, Microsoft Ísland, Opnum kerfum og Nýherja
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Sextíu keppendur frá sex löndum

Innilegar þakkir fyrir
sýndan samhug, vegna
fráfalls systkinanna
Hreins og Hermínu.

HREINN HERMANNSSON
HERMÍNA HERMANNSDÓTTIR
Sú nánd og umhyggja sem fjölskyldum okkar hefur verið veitt
hefur reynst ómetanleg og án hennar værum við öll fátækari.
Yndisleg systkini sem snertu tilveru svo margra með fallegu
hjartalagi. Minning ykkar lifir um ókomna tíð í hugum okkar og
hjörtum. Sérstakar þakkir fær krabbameinsdeild Landspítalans
við Hringbraut.
Hrefna Haraldsdóttir og fjölskylda
Kári Jónsson og fjölskylda

Ástkær móðir okkar,

UNNUR GUÐBJÖRG ÞORKELSDÓTTIR
hárgreiðslumeistari,
Smáratúni 8, Álftanesi,

lést á líknardeild Landspítalans þann
4. febrúar sl. Útförin fer fram frá Garðakirkju
mánudaginn 11. febrúar kl. 15.00. Þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélag Íslands.
Á BIFRÖST Norðurlandamótið í skólaskák stendur yfir á Bifröst. Þar sitja 60 keppendur frá sex löndum að tafli í hátíðarsalnum og keppa í
fimm flokkum. Alls eru gestir mótsins yfir 100 og setja þeir svip á háskólaþorpið á Bifröst. Verðlaunaafhending fer fram í lok móts á morgun.

Margrét Þóra Gylfadóttir
Kristín Edda Gylfadóttir
Unnur Kristbjörg Gylfadóttir
Freyja Gylfadóttir
Þorkell Snorri Gylfason

MYND/DAVÍÐ ÞORSTEINN OLGEIRSSON

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

JÓHANNA MAGNÚSDÓTTIR
Klapparstíg 5a,

BRYNJÓLFUR JÓNSSON
frá Lækjarbotnum í Landsveit,
til heimilis í Nestúni 15,
Hellu,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands
mánudaginn 4. febrúar sl. Útför auglýst síðar.

andaðist á Landakotsspítala
fimmtudaginn 7. febrúar. Jarðarförin
verður gerð frá Grafarvogskirkju
föstudaginn 15. febrúar kl. 13.00.

Okkar elskulegi,

ÓTTAR EINARSSON
Klausturhvammi 13,
Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum fimmtudaginn
7. febrúar. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Þórunn Ingólfsdóttir
Georg Heide Gunnarsson
Hilda G. Birgisdóttir
Hinrik Gunnarsson
Guðrún Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Steinunn Inga Óttarsdóttir
Brynjar Ágústsson
Guðrún Arnbjörg Óttarsdóttir Haraldur Eiríksson
Þuríður Óttarsdóttir
Hannes Steinar Guðmundsson
og barnabörn
Jóhanna Þuríður Þorsteinsdóttir

Aðstandendur.

Elskulegur eiginmaður minn og faðir,
Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

GUÐJÓN HELGASON

TÓMAS ALBERT HOLTON

húsasmíðameistari,
Hlíðarvegi 11, Njarðvík,

lést fimmtudaginn 31. janúar á Hjúkrunarheimilinu Mörk. Útför hans fer fram
frá Fríkirkjunni í Reykjavík, þriðjudaginn 12.
febrúar kl. 13.00.
Katrín Vilhelmína Tómasdóttir
Róbert Vinsent Tómasson
Jóhann Valur Holton
Tómas Albert Holton
og barnabörn.

Ásdís Jóna B. Arnkelsdóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

STEFÁN RAGNARSSON
lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
miðvikudaginn 6. febrúar. Útförin fer fram
frá Fossvogskirkju miðvikudaginn
13. febrúar nk. klukkan 13.00.

lést 5. febrúar á Heilbrigðisstofnun
Suðurnesja. Jarðsungið verður frá
Ytri-Njarðvíkurkirkju miðvikudaginn
13. febrúar kl. 14.00.
Sveinborg Daníelsdóttir og Sunneva Guðjónsdóttir

Anna Björk Bjarnadóttir

Agnes Erna Estherardóttir
Íris Stefánsdóttir
Fríða Stefánsdóttir
Ragnar Bjarni Stefánsson
Sara Helena Bjarnadóttir

Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir

Ástkær faðir okkar og tengdafaðir,

ÓLAFUR GUÐJÓNSSON
Skúlagötu 40b, Reykjavík,

Þökkum auðsýnda samúð, hlýhug og
vináttu við andlát og jarðarför ástkærrar
móður, ömmu og langömmu,

ÓLAFAR ÞÓRÖNNU JÓHANNSDÓTTUR
ljósmóður,
Ljósheimum 6, Reykjavík.
Þórhildur Hinriksdóttir
Þórður Sigurjónsson
Sigurjón Þórðarson
Jóhanna Jakobsdóttir
Ólöf Dís Þórðardóttir
Birgir Örn Björnsson
Harpa Rún Þórðardóttir
Romain Buchholtz
Þórðu Ingi, Ari, Björn Hinrik, Daníel Snær

Ástkær eiginkona mín, móðir,
dóttir og systir,

HULDA MARÍA HRAFNSDÓTTIR
andaðist föstudaginn 1. febrúar á líknardeild
Landspítalans í Kópavogi. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Þeim
sem vilja minnast hennar er bent á Ljósið,
styrktarstöð krabbameinsveikra.
Björn H. Herbertsson
Viktor Hrafn Guðmundsson
Zophanías Björnsson
Fjölnir Þór Björnsson
Ester Hulda Tyrfingsdóttir
Agnes Huld Hrafnsdóttir
Berglind Hrönn Hrafnsdóttir
tengdafólk, fjölskyldur og vinir.

sem lést á Droplaugarstöðum 31. janúar
sl. verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 12. febrúar klukkan 15.00
Þeim, sem vildu minnast hans, er bent á
Barnaspítalasjóð Hringsins, símar 543-3022
og 543-3025.
Gísli Ólafsson
Viðar Ólafsson
Þórunn Ólafsdóttir
Sveinn Ingi Ólafsson
og fjölskyldur.

Elísabet Solveig Pétursdóttir
Birna Björnsdóttir
Gyða Þórðardóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför
elskulegs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður og afa,

HAFSTEINS GUÐMUNDSSONAR
rafvirkja, Ofanleiti 5.

Sérstakar þakkir færum við dr. Guðmundi
Rúnarssyni, hjúkrunarfólki á deildum 11B
og 11G á Landspítalanum við Hringbraut
og heimahjúkrun Karítasar fyrir góða umönnun.
Sólveig Þóra Ragnarsdóttir
Helgi Hafsteinsson
Guðmundur Hafsteinsson
Elfar Þór Helgason
Birna Ósk Helgadóttir
Karen Guðmundsóttir
Íris Guðmundsdóttir

Hildur Elfa Björnsdóttir
Stefanía Björnsdóttir

Þökkum innilega auðsýnda samúð, hlýhug
og vináttu við andlát og útför dóttur okkar,
systur og mágkonu,

HEKLU SIGMUNDSDÓTTUR
dósents,
Löngumýri 26, Garðabæ,

sem andaðist fimmtudaginn 17. janúar.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á
deild 11 E Landspítalanum við Hringbraut og
Heimahlynningunni fyrir alúð og góða umönnun.
Margrét Þorvaldsdóttir
Snorri Sigmundsson
Logi Sigmundsson
Ægir Guðbjarni Sigmundsson

Sigmundur Guðbjarnason
Sara Jewett Sigmundsson
Anna Linda Bjarnadóttir

Okkar elskulegi

MAGNÚS H. GÍSLASON
Frostastöðum

andaðist sunnudaginn 3. febrúar. Útför
hans fer fram frá Sauðárkrókskirkju
laugardaginn 16. febrúar kl. 13.00. Jarðsett
verður að Flugumýri. Blóm og kransar eru
vinsamlegast afþakkaðir en þeir, sem vilja minnast hins látna, eru
beðnir að láta Heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki njóta þess.
Jóhanna Þórarinsdóttir
Gísli Magnússon
Ólöf Arngrímsdóttir
Þórarinn Magnússon
Sara Regína Valdimarsdóttir
Ólafur Magnússon
Sigurlína Alexandersdóttir
Guðrún Kristín Magnúsdóttir Gísli Salómonsson
barnabörn og barnabarnabörn.

NORSKA GARNIÐ FRÁ
FÆST NÚNA Í HAGKAUP
599
kr/dokkan

SUPERWASH SPORT
100% ull t 50gr = ca. 100m
Prjónastærð 3,5-4 t 32 litir

699
kr/dokkan

BABY ULL
100% merino ull t 50gr = ca. 175m
Prjónastærð 2,5-3 t 32 litir

599

499

kr/dokkan

kr/dokkan

SILJA SUPERWASH
80% ull / 20% nælon t 50gr = ca. 150m
Prjónastærð 3-3,5 t 38 litir

499

GULLGARN
50% ull / 50% akrýl t 50gr = ca. 58m
Prjónastærð 6-7 t 13 litir

399

kr/dokkan

kr/dokkan

RAGG SOFT
60% ull / 20% nælon / 20% akrýl
50gr = ca. 100m
Prjónastærð 3,5-4 t 14 litir

FREJA
100% akrýl t 50gr = ca. 130m
Prjónastærð 4 t 43 litir

UPPSKRIFTABLÖÐ
FYRIR CANDY
verð 1299 kr.

MIKIÐ ÚRVAL AF
PRJÓNABLÖÐUM
verð 1299 kr.

179
kr/dokkan

CANDY
100% bómull t 10gr = ca. 34m
Prjónastærð 3 t 18 litir

Allt úrvalið er til í Skeifunni, Kringlunni og
Smáralind. Minna úrval í öðrum verslunum.
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KROSSGÁTA
2

1

6

3

7

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

17

19

LÓÐRÉTT
1. líkami, 3. skammstöfun, 4. svelgja,
5. persónufornafn, 7. formaður, 10.
hald, 13. gras, 15. auðga, 16. taumur,
19. frá.
LAUSN

Árni Páll og smalahundarnir
BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

20

LÁRÉTT: 2. sess, 6. of, 8. hví, 9. lot, 11.
on, 12. drasl, 14. skegg, 16. te, 17. fræ,
18. ota, 20. að, 21. gifs.

21

Á

rni minn, ég er ósköp ánægður með
þennan friðartón í þér. Mig langar
því að segja þér hundasögu eina til að
styrkja þig enn fremur í þeirri trú að
best sé að ræða álitamál á friðsamlegum
nótum.

Á HAUSTDÖGUM byrjaði ég að
skokka á morgnana. Var það nokkur
raun hinn fyrsta dag því þolið var lítið
en svo er þar ófrýnilegur hundagarður á
leiðinni. Þar eru ófáir hundar af ýmsum
gerðum, kannski ekki svo ósvipað Samfylkingunni. Þegar ég skokka fram hjá
þessum ferfætlingaflokki hefjast
upp þessi ægilegu ýlfur, gelt og
gól. Mér var brugðið enda ekki
vanur því að standa frammi fyrir
heilum flokki sem virðist hafa það
efst á stefnuskránni að rífa mig í
sig.

LÓÐRÉTT: 1. hold, 3. eh, 4. svolgra,
5. sín, 7. forseti, 10. tak, 13. sef, 15.
gæða, 16. tog, 19. af.

16

18

LÁRÉTT
2. sæti, 6. ógrynni, 8. hvers vegna,
9. hlé, 11. öfug röð, 12. skran, 14.
hökutoppur, 16. drykkur, 17. frjó, 18.
pota, 20. til, 21. steypuefni.

EN AUÐVITAÐ skildi ég
líka þessi viðbrögð. Það er
eflaust óskemmtilegt að
vera með næmt þefskyn og
fá svo bullsveitta mannskepnu í grenndina. Þegar
ég fór að skokka í annað
sinn bar ég nokkurn kvíðboga fyrir því að fara fram
hjá þessum óvinum mínum.
En viti menn, einungis einn
hundur fór að gelta alveg
upp á sitt einsdæmi en hinir

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Glæsibær 18 - Árbær
Einbýlishús á einni hæð
Opið hús í dag laugardag á milli kl. 14 og 15

S

Ú
ÐH

stóðu með skottið milli lappanna meðan
ég dreifði svitalyktinni við túnfótinn.

ÞANN þriðja skokkdag mætti ég skelfilega illa lyktandi enda var ég í sömu sokkunum þessa þrjá daga. En hundarnir lágu
bara í leti og skelltu skollaeyrum við þessari lyktarmengun. Þeir hefðu örugglega
ekki einu sinni gelt þó ég hefði hent óhreina
tauinu inn til þeirra.

ÞETTA minnti mig nokkuð á viðbrögð
mannfólksins hér á Spáni við þeim skít sem
nú hefur borist út. El País sagði á dögunum
frá hliðarreikningum Lýðflokksins þar sem
svartar greiðslur fóru til Mariano Rajoys
forsætisráðherra og annarra frammámanna flokksins. Fyrstu viðbrögð voru
álíka viðtökum hundanna á mínu fyrsta
skokki. Menn sýndu í sér vígtennurnar og
geltu hátt en nú eru flestir komnir í sínar
venjulegu hundastellingu og taka lífinu með
ró eða öllu heldur láta lífið taka sig í ró.

ÞETTA er alveg rétt hjá þér, Árni, að
grafa stríðsöxina. Þú sem varst vitni að
því þegar fólk reifst eins og smalahundar
og kettir á þínu stjórnarheimili. Nú þegar
þú ert orðinn húsbóndi í flokknum skaltu
brýna fyrir fólki að skella ekki skolti um
leið og það finnur skítalykt né vera að elta
ólar á hverjum ketti. Minnugur þess að
þeir sem stökkva strax upp á nef sér með
ýlfri og gelti eru venjulegast ósköp fljótir
að setja skottið á milli lappanna.

I

OP

MYNDASÖGUR
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Holy Diver!
Sjáðu fótsporin!

Um er að ræða glæsilegt 156 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 28 fm
bílskúr. Samtals 184 fm á þessum frábæra stað í Árbænum. 5 svefnherbergi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegar stofur með arni.
Mjög fallegur garður með stórri timburverönd og skjólveggjum. Á pallinum er heitur pottur og sturtuaðstaða með heitu og köldu vatni. Góð
aðstaða til að setjast niður og njóta útsýnis yﬁr Elliðaárnar. Flott eign á
fallegum stað. Hiti í gangstígum og bílaplani. Verð 55,9 millj.
Gerið svo vel að líta inn sölumaður frá Skeifunni verður á
staðnum og tekur á móti ykkur.

GELGJAN
Þitt starf snýst um
að halda á þessu
skilti og dansa til að
vekja athygli.

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Getur það
verið?
Enginn
vafi!

Ég hef ekki Nei...það var
séð hana á dálítið erfitt
pöbbnum í fyrir hana þegar
ég og Kamilla
fleiri ár!
byrjuðum saman!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Sýndu mér
hvernig þú
dansar.

Svona?

Ég dansa
svona!

FAGRIHJALLI 9 - Kópavogi
OPIÐ HÚS sunnudag 10. febrúar frá kl 15:00 - 17:00
OP

IÐ

OPIÐ HÚS

HÚ

S

OPIÐ HÚS
HANDAN VIÐ HORNIÐ

Sérlega fallegt 233,4 fm einbýlishús á tveim hæðum með ﬁmm
góðum svefnherbergjum, bílskúr og glæsilegum suðurgarði
með sólverönd og heitum potti. Möguleiki er að nýta hluta neðri
hæðar sem aukaíbúð.
Sjöfn (GSM 899-3183) og Jón (GSM-861-6030) taka þá vel á
móti gestum og sýna húsið.

Þetta er
í síðasta
skipti sem
við kaupum
nokkuð í
hundraðkallabúðinni!

BARNALÁN
Mmmmm...er Ég myndi segja
þetta ekki að kvöldið í kvöld
gott?
sé bæði æðislegt og ótrúlegt.

Save the Children á Íslandi

Eftir Tony Lopes

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Æðislegt því við erum
loksins saman ein...

...og ótrúlegt því við erum að
eyða því í að kaupa tannkrem
og einnota bleyjur.

Hugsaðu um þetta sem
erindi villtrar rómantíkur.

MAX ÚTSALA
ALLT Á LÁGMAX VERÐI - ALLT Á LÁGMAX VERÐI

Mikill
afsláttur af
kæliskápum

Uppþvottavélar
Verð frá

50” sjónvörp
Verð frá

32” sjónvörp
Verð frá

49.989

139.989

59.989

Heimabíókerfi með
miklum afslætti

Farrtö
FFartölvur
á
frábær
rábærrruuum
m ver
verðum
um
frábærum

ÚTSÖLU

Sjónvarpsflakkarar

Heyrnartól
rnnar
aarrtól

LOK
M
Myndarammar
ynddaraamm
mar

Tökuvélar
TTöökuvvéélaar

Vöfflujárn

aafsl.
l.
fsll..
15% aafsl. 30% afsl
30% aafsl.
20% aafsl. 25% afsl.
a
A
N
I
G
L
E
H
UM
Sjálfvirkar kaffivélar

Hljómborð
borð

Sjónaukar
Sjóónaukar

Far
Fartölvutöskur
rtölvutöskur
rtölvut

Hárblásarar

a
20% afsl.
30% aafsl. 25% aafsl. 35% aafsl. 30% aafsl.

Ryksugur

Safapressur

Saumavélar

Samlokugrill

Sléttu- og krullujárn

15% aafsl. 20% aafsl. 25% aafsl. 25% aafsl. 40% aafsl.
Síðustu eintök og útlitsgölluð
tæki með miklum afslætti
Opið mán. - fös. kl. 11-19
Laugardaga
kl. 11-18
Sunnudaga
kl. 12-18

MAX Kauptúni 1 - Garðabæ
Sími 412 2200 - www.max.is
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MENNING
HARPA ÞÓRSDÓTTIR forstöðumaður Hönnunarsafns
Íslands, Sigrún Einarsdóttir
grafískur hönnuður, og Inga
Ragnarsdóttir, myndlistarmaður. Sigrún og Inga eru
dætur frumkvöðlanna.

VASAR
ROTH Vasar

sem voru
á sýningu í
Ásmundarsal 1960,
sameiginleg
hönnun
Ragnars og
Dieters Roth.

Íslenskt jarðefni
í hávegum haft
Í Hönnunarsafni Íslands hefur verið opnuð sýning
á völdum munum úr sögu leirbrennslunnar Glits hf.
Þar sést hönnun frá þeim tíma sem íslenskur listiðnaður var í frumbernsku.

KUNNUGLEGT

Munir sem
margir tengja
við Glit enda
voru þeir
aðalframleiðsluvara
fyrirtækisins
um og eftir
1970.

Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

S

ýningin mun leitast við
að kynna hversu fjölbreytt og metnaðarfull sú
hönnun var sem fram fór í
Gliti. Ég held ég megi fullyrða að margt kemur þar
á óvart,“ segir Inga Ragnarsdóttir
myndlistarmaður um sýninguna
Innlit í Glit sem opnuð verður í
Hönnunarsafninu á Garðatorgi í
Garðabæ í dag.
Inga er dóttir Ragnars Kjartanssonar, sem stofnaði Glit með þeim
Einari Elíassyni og Pétri Sæmundsen. Hún segir sýninguna nú ekki
síst börnum Einars að þakka og
margir hafi komið að undirbúningnum.
Listmunir frá Gliti voru áberandi á íslenskum heimilum á sínum
tíma en síðan hurfu þeir úr tísku.
Hvernig gekk að safna sýningargripum nú? „Það gekk furðu vel,“
segir Inga. „Bæði eiga aðstandendur þeirra sem stofnuðu Glit ýmislegt og einnig var lýst eftir munum
með góðum árangri. Það er frábært hvað fólk er tilbúið til að lána
og við erum alltaf glöð þegar hlutir

hafa varðveist sem við sem tengjumst Gliti höfum bara séð á myndum. Við vitum að miklu hefur verið
hent því þessir hlutir fóru úr tísku
um tíma en undanfarið hefur fólk
farið að meta þá á ný.“
Inga segir hlutina frá Gliti misjafna eftir efni, hönnun og framleiðslu. „Eftir 1971, þegar fyrirtækið flyst upp á Höfða, stækkar
það mikið og verður verksmiðjuframleiðsla,“ lýsir Inga sem vann
eitt ár á Höfðanum. „Ég var í
akkorðsvinnu við að renna í mót,“
segir hún en kveðst líka muna
eftir Gliti á Óðinsgötunni þar sem
það var stofnað. „Þar voru margir listamenn í vinnu við hönnun
og framleiðslu,“ rifjar hún upp
og nefnir sem dæmi Jón Gunnar
Árnason, Dieter Roth, Eddu Óskarsdóttur, Steinunni Marteinsdóttur, Hauk Dór, Hring Jóhannesson
og Sigurjón Jóhannsson. „Faðir
minn var listrænn stjórnandi í
Glit og um leið kennari í Myndlistarskólanum svo hann var í
miklu sambandi við myndlistarmenn. Þeir fóru margir að vinna
hjá honum í Gliti,“ segir Inga og
bætir því við að eftirtektarvert sé
hversu frumkvöðlarnir voru einbeittir í því að nota íslenskan leir
og íslenska hraunið í framleiðsluna.

MUNIR FRÁ
1963-1965

Renndir og
skreyttir
af Ragnari
Kjartanssyni.

VASI Vasi eftir

Ragnar Kjartansson frá 1960.

100% náttúrulegar vörur
Án Parabena

Án Rotvarnarefna
Án ilm og litarefna

Án mineral olíu
6DPHLQDWY¿UKXJP\QGLUXPIHJXUÉ
/HLÉDVDPDQWY¿UN\QVOÌÉLUYÆVLQGDPDQQD
6DPWYLQQDKXJVMÌQLUUDXQV¿LRJºUDQJXU

20% kynningar afsláttur
á Novexpert í Lyfju um land allt
8. feb. – 12. feb.

➜ Það er frábært hvað
fólk er tilbúið til að lána og
við erum alltaf glöð þegar
hlutir hafa varðveist sem
við sem tengjumst Gliti
höfum bara séð á myndum. Við vitum að miklu
hefur verið hent því þessir
hlutir fóru úr tísku um
tíma en undanfarið hefur
fólk farið að meta þá á ný.

SÍÐASTA
BÓKIN Í
ÞRÍLEIKNUM
KOMIN Á
ÍSLENSKU

)LPPWtX
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MARGFALDAR
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Aðalfundur
Stangaveiðifélags Reykjavíkur verður
ﬁmmtudaginn 21.februar 2013
Fundurinn verður haldinn að
Rafstöðvarvegi 14 kl. 17.00.
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HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
LAUGARDAGUR 9. FEBRÚAR 2013

Leiklist
16.00 Möguleikhúsið sýnir einleikinn
Aðventu í Hlöðunni í Gufunesbæ. Aðgangur er ókeypis.

Sýningar
15.00 Irene Ósk Bermundez opnar
sýningu sína Grow Lucky í Listasal Mosfellsbæjar.
15.00 Þóra Karlsdóttir opnar málverkasýninguna Back to the Roots í Mjólkurbúðinni í Listagilinu á Akureyri.

15.00 Sýning Álfheiðar Ólafsdóttur, Línan,
opnar í Listhúsi Ófeigs við Skólavörðustíg
5.

Hátíðir
12.00 Vetrarhátíðin Magnað myrkur heldur áfram í Reykjavík. Dagskrá hátíðarinnar
má finna á heimasíðunni vetrarhatid.is.
13.00 Heimsdagur barna verður haldinn
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi og
frístundamiðstöðinni Miðbergi. Aðgangur
er ókeypis. Nánari dagskrá má finna á
heimasíðunni gerduberg.is.
20.00 Nýstofnað Brasilíufélag á Íslandi
heldur Kjötkveðjuhátíð á Classic Sportbar
í Ármúla 5.

Tónlist
17.00 Hátíð tileinkuð kammertónlist eftir
Felix Mendelssohn heldur áfram í Salnum,
Kópavogi. Ari Þór Vilhjálmsson, Sigurgeir

Agnarsson og Nína Margrét Grímsdóttir
spila lög hans á tónleikum dagsins sem
bera yfirskriftina Ástfangið tónskáld.
20.00 Víkingarokksveitin Skálmöld heldur
útgáfutónleika í Háskólabíói. Tilefni tónleikanna er útkoma plötunnar Börn Loka
sem kom út fyrir jólin.
21.00 Hljómsveitirnar Grísalappalísa og
Skelk í Bringu halda tónleika í Stúdentakjallaranum. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Anna Mjöll og Luca Ellis halda
tónleika á Café Rosenberg.
22.00 Hljómsveitin Mannakorn heldur
tónleika á Græna Hattinum, Akureyri.
Miðaverð er kr. 2.900.
23.00 Hljómsveitin Homo and the
Sapiens skemmtir á Ob-La-Dí-Ob-La-Da,
Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.

Fyrirlestrar
13.00 Grísk-breski heimildaljósmyndarinn

DÓMAR 02.02.2013 ➜
08.02.2013
BÍÓ

★★★★★
Lincoln
Leikstjóri: Steven Spielberg
Spielberg fyrirgefst hestamyndin en
hann getur gert betur en þetta.
- hva

TÓNLIST

★★★★★

Sin Fang
Flowers
Sindri í Sin Fang með sína bestu og
aðgengilegustu plötu til þessa.

- tj

TÓNLEIKAR

★★★★★
Mögnuðustu og mest hugvíkkandi tónleikarnir sem undirritaður sótti á Myrkum músíkdögum.
Megumi Masaki ásamt fleirum á
Myrkum músíkdögum

★★★★★
The Bootleg Beatles
Framúrskarandi hljómsveit sem fangaði
góða Bítlastemningu í Hörpu.
- fb

★★★★
Caput-hópurinn á Myrkum músíkdögum
Þrír af fjórum nýjum einleikskonsertum
voru skemmtilegir.
- js

★★★★★
Sinfóníuhljómsveit Íslands á
Myrkum músíkdögum
Myrkir músíkdagar fóru vel af stað,
sumt var óneitanlega magnað.

- js

★★★★★
Nordic Affect á Myrkum músíkdögum
Tónleikarnir byrjuðu ekki vel en svo
rættist úr þeim.
- js

BÆKUR

★★★★★
Appelsínur frá Abkasíu. Vera
Hertzsch, Halldór Laxness og
hreinsanirnar miklu
Jón Ólafsson
Mikilvæg og fróðleg bók um einn
stærsta harmleik tuttugustu aldarinnar,
sannleika og lygi.
- jyj

LEIKHÚS

★★★★★
Nóttin nærist á deginum.
Höfundur: Jón Atli Jónasson. Leikstjóri:
Jón Páll Eyjólfsson.
Táknsaga sem býður upp á fátt óvænt.
- aþ

TÖLVULEIKIR

★★★★
DmC: Devil May Cry Capcom.
DmC er hraður og fjölbreyttur hjakkog höggleikur sem býður upp á fyndna
frasa, góða sögu og enn betri spilun.
- bþj
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George Georgiou heldur fyrirlestur um
ljósmyndun sína í Norræna Húsinu. Fyrirlesturinn fer fram á ensku.
13.15 Fræðslufundur um örnefni í sólkerfinu verður haldinn hjá Nafnfræðifélaginu. Sævar Helgi Bragason flytur
fyrirlestur á fundinum sem fer fram í
stofu 196 í Odda, húsi Háskóla Íslands.

Magnað myrkur í Reykjavík. Dagskrá
hátíðarinnar má finna á heimasíðunni
vetrarhatid.is.
14.00 Í tilefni af komu árs snáksins, 2013,
verður boðið til kínverskrar nýárshátíðar
á Háskólatorgi. Á dagskrá verður meðal
annars drekadans, tónlistaratriði og
kínversk bardagalist, auk þess sem boðið
verður upp á kínverskan mat og te. Allir
velkomnir og aðgangur ókeypis.

SUNNUDAGUR 10. FEBRÚAR 2013

Kvikmyndir

Félagsvist

15.00 Kvikmyndin ENIGMA verður sýnd
í MÍR, Hverfisgötu 105. Myndin gerist á
dögum síðari heimsstyrjaldarinnar. Enskt
tal og aðgangur ókeypis.

14.00 Félagsvist verður spiluð í Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir velkomnir.
19.00 Bridge tvímenningur er spilaður
í Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir
velkomnir.

Hátíðir
11.00 Síðasti dagur vetrarhátíðarinnar

félaga FEB í Reykjavík er kr. 1.500 og kr.
1.800 fyrir aðra gesti.

Hugarró og vellíðan í staðinn
fyrir áhyggjur og streitu

Tónlist
14.00 Hátíð tileinkuð kammertónlist eftir
Felix Mendelssohn í Salnum, Kópavogi,
lýkur með tónleikunum Listin og lífið. Ari
Þór Vilhjálmsson, Sigurgeir Agnarsson og
Nína Margrét Grímsdóttir spila lög hans.
16.00 Hljómsveitin Pamyua heldur
tónleika á heimili Uni og Jóns Tryggva
að Merkigili á Eyrarbakka. Aðgangur er
ókeypis en frjáls framlög vel þegin.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur lög af
hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.

Nýtt 6 vikna námskeið hefst þriðjudaginn 19. feb.
Einu sinni í viku frá 20.15–21.45. Verð: 24.500.Mikil áhersla er lögð á hagnýtar æfingar og virkni
þátttakenda. Námskeiðinu fylgir hugleiðsludiskur.

MINDFULNESS

(núvitund)
gegn streitu með ÁSDÍSI OLSEN

ANDARTAK

Jóga og heilsustöð

Skipholti 29A / andartak@andartak.is / www.andartak.is / Ásdís 898 9830 / Guðrún 896 2396

Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í
Reykjavík verður haldinn að Stangarhyl
4. Danshljómsveitin Klassík leikur létta
danstónlist til kl. 23.00. Aðgangseyrir fyrir

Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er hægt að
skrá þá inni á visir.is.

Þurfa að verða
ástfangin
Rokkarinn Dave Grohl úr Foo
Fighters og fyrrum trommari
Nirvana, telur að söngvarar sem
verða frægir í hæfileikaþáttum
í sjónvarpinu séu að missa af
mikilvægri reynslu.
„Það er mikilvægt fyrir næstu
kynslóð að vita að þetta snýst
ekki um að taka þátt í raunveruleikaþætti og fá athygli þar. Þú
þarft að verða ástfanginn af tónlist og upplifa það.
Að
vilja stofna hljómsveit og allt sem
því fylgir,“
sagði Grohl
við The Sun
en hann er að
kynna heimildarmynd
sína Sound
City.

Enginn
viðbættur sykur,
ekkert ger.

NÚ ER AÐ
HRÖKKVA EÐA

STÖKKVA
Þeir sem hugsa um hollustuna velja BURGER hrökkbrauð.

DAVE GROHL

Rokkarinn hefur ekki
miklar mætur á raunveruleikaþáttum.

Í því er enginn viðbættur sykur og ekkert ger.
Það er líka einstaklega bragðgott!
Það er engin tilviljun að BURGER

Stendur með
Stewart

er vinsælasta hrökkbrauðið á Íslandi.

Leikkonan Emma Watson kemur
Kristen Stewart til varnar í nýju
viðtali við ítalska Vanity Fair.
Watson segir Stewart hafa fengið
slæma útreið í fjölmiðlum eftir að
hún varð uppvís að framhjáhaldi.
„Fólkið sem gagnrýndi hana er
sama fólk og heldur að líf fræga
fólksins sé fullkomið. Því finnst
Kristen eiga allt
illt skilið því
fram að því átti
hún fullkomið
líf og hún eyðilagði það allt,“
segir Watson um
málið.

STENDUR MEÐ
KRISTEN Emma

Watson finnur
til með Kristen
Stewart.
NORDICPHOTOS/GETTY

HUGSAÐU UM
HOLLUSTUNA!

67

68 | MENNING |

9. febrúar 2013 LAUGARDAGUR

Vinsæl vöðvabúnt
Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone eru báðir komnir vel yﬁr sextugt.
Þrátt fyrir það eru þeir báðir í sviðsljósinu í tveimur nýjum hasarmyndum.
Vöðvabúntin og testósteróntröllin Arnold Schwarzenegger og
Sylvester Stallone virðast eiga níu
líf í kvikmyndabransanum. Þrátt
fyrir að vera komnir vel á sjötugsaldurinn leika þeir báðir í nýjum
hasarmyndum sem eru komnar í
bíó hérlendis. Schwarzenegger í
The Last Stand og Stallone í Bullet
to the Head.
Hér áður fyrr voru þeir tvær
af heitustu hasarmyndhetjum
heimsins eftir að hafa túlkað
Rocky, Rambó, Tortímandann og
villimanninn Conan eins og þeim
einum er lagið. Núna, rúmum
fjörutíu árum eftir að þeir hófu
feril sinn, eru þeir enn að og virðast ekkert ætla að slaka á í bráð.
Báðir gengu þeir í gegnum
þurrkatímabil. Hjá Stallone stóð
það yfir í rúman áratug, eða til
ársins 2006 þegar hann ákvað að
draga upp boxhanskana að nýju í
sjöttu myndinni um Rocky.
y Síðan
þá hefur honum
gengið allt í
haginn.
Endurkoma
Rambo
2008 gekk
k
vel og The
e
Expendables-mynddirnar hans
ns
tvær hafa
fa
báðar hitt
itt
í mark. Sú
þr i ðj a e r
ei nmitt í
undirbúningi
ngi

SAMHERJAR Vel fór

á með Stallone og
Schwarzenegger á frumsýningu The Expendables
2 í fyrra. NORDICPHOTOS/GETTY

THE LAST STAND „Það er töggur í gamla þó skrokkurinn sé farinn að láta á sjá …“

Stallone

Schwarzenegger

Fæddur: 1946 í New York
Hæð: 177 cm
Fyrsta mynd: The Party at Kitty
and Stud‘s (1970)
Sló í gegn: Rocky (1976)
Mesta klúðrið: Oscar (1991)

Fæddur: 1947 í Austurríki
Hæð: 188 cm
Fyrsta mynd: Hercules In New York
(1970)
Sló í gegn: Conan the Barbarian (1982)
Mesta klúðrið: Last Action Hero (1993)

en Schwarzenegger lék einmitt
nokkuð stórt hlutverk í henni.
no
Schwarzenegger átti erfið
ár frá 1997 þegar hann lék í
hinni
misheppnuðu Batman
hi
FYRIR TUTTUGU ÁRUM Stallone
F

og
o Schwarzenegger bitust um
bíógestina
hér á landi fyrir
b
tuttugu
árum þegar Cliffhanger
t
og The Last Action Hero voru
samtímis í bíó.

& Robin þangað til árið 2003 er
hann lék Tortímandann í þriðja
sinn við góðar undirtektir. Eftir að
hafa tekið sér hlé frá kvikmyndaleik til að sinna starfi ríkisstjóra
Kaliforníu sneri Schwarzenegger
aftur. Að sjálfsögðu eru gamlir
kunningjar handan við hornið hjá
honum því The Legend of Conan á
að koma út á næsta ári, auk þess
sem hann hefur verið orðaður við
hlutverk í Terminator 5.

   ° g   ¿ ° g ° 

Eldhress endurkoma
BÍÓ ★★★★★
The Last Stand
Leikstjórn: Kim Ji-woon. Leikarar:
Arnold Schwarzenegger, Forest
Whitaker, Johnny Knoxville, Luis
Guzmán, Jaimie Alexander, Eduardo Noriega, Peter Stormare,
Génesis Rodríguez.
Það eru liðin tíu ár síðan Arnold
Schwarzenegger var síðast í stóru
hlutverki í kvikmynd, en hann
eyddi megninu af síðasta áratug
í að safna spiki í ríkisstjórastól
Kaliforníufylkis Bandaríkjanna.
En kjörtímabilinu er lokið og þessi
gamli harðjaxl er mættur aftur á
hvíta tjaldið í kvikmyndinni The
Last Stand.
Segir hún frá lögreglustjóra
í smábæ einum, rétt norðan við
landamæri Bandaríkjanna og
Mexíkó, sem þarf að taka á honum
stóra sínum þegar lífshættulegur eiturlyfjabarón er væntanlegur í gegnum bæinn. Sá er á flótta
undan lögreglu og freistar þess að
komast yfir landamærin. Skerfarinn er ekki með marga lögreglumenn á sínum snærum og þarf
hann því að grípa til ýmissa óhefð-

bundinna ráða til þess að eiga roð
í skúrkinn.
Myndin er þrælskemmtileg og
sérstaklega vel sniðin að þörfum
hinnar öldnu hasarhetju. Það er
töggur í gamla þó skrokkurinn sé
farinn að láta á sjá og fimmaurabrandarar um elli Arnolds undirstrika það að hann gerir sér fulla
grein fyrir því að hans bestu ár
eru að baki. Leikhópurinn virðist
skemmta sér vel og það er kærkomið að sjá hinn frábæra Luis
Guzmán í nokkuð stóru hlutverki,
aldrei þessu vant. Það verður þó að
segjast að Forest Whitaker er lítið
sannfærandi sem FBI-hörkutól.
The Last Stand mun seint teljast
til lykilmynda Svaka naggsins en
er eldhress endurkomumynd
og stendur undir öllum þeim
vænt ingum sem til hennar eru
gerðar. Bílaeltingarleikirnir,
handalögmálin og blóðugir byssubardagarnir standast ströngustu
gæðakröfur hasarhundsins og ljóst
er að Arnold kann þetta enn þá.
Haukur Viðar Alfreðsson

NIÐURSTAÐA: Schwarzenegger
stenst endurtökuprófið með
glæsibrag.

MYND EFTIR STEVEN SPIELBERG

Glímuskjálfti eftir Dag Sigurðarson
BÓKIN SEM
BREYTTI
LÍFI MÍNU
Eiríkur Örn
Norðdahl
rithöfundur

-R.P., MBL

-Empire

-Roger Ebert

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI - NÚ Í BÍÓ

Það eru ótal bækur sem hafa breytt lífi mínu en
kannski eru fáar sem skiptu jafn miklum sköpum og
ljóðasafnið Glímuskjálfti, ritsafn Dags Sigurðarsonar.
Ég vissi ekki hvað ljóð gætu verið fyrr en ég las
Dag–vissi ekki að orð gætu orðið neitt í líkingu við
Kvíabryggjukantötuna, að þessi leikur, þessi gleði og
þessi gredda gæti verið uppistaðan og undirstaðan í
bókmenntum. Í Glímuskjálfta er líka að finna þýðingar,
bókm
meðal annars á Ameríku eftir Allen Ginsberg, sem
ég þýddi svo aftur sjálfur seinna (og fannst og
ffinnst enn vera hálfgerð helgispjöll að þýða það
u
upp á nýtt). Ginsberg opnaði síðan dyrnar að enn
ffleiri og magnaðri bókmenntum–ég held áfram að
ffleyta kerlingar skáld af skáldi, þetta er keðjuvverkun sem sér ekki enn fyrir endann á. Það er
ve
verst að ég man ekkert hvernig ég komst yfir þessa
bó
bók, kannski ég hafi keypt hana á bókamarkaði í
Hn
Hnífsdal í misgripum fyrir einhverjar kommúnistabó
bókmenntir (sem voru mínar ær og kýr á fyrstu
me
menntaskólaárunum).

- ÚTSALA EKKI MISSA AF LOKADÖGUM ÚTSÖLUNNAR MEÐ 25% OUTLET AFSLÆTTI!

80%
Ráðandi - auglýsingastofa ehf

Nike • Adidas • Didrikson • Champion • Roxy • Speedo • Seafolly • Arena
Zara • Levis • Lee • Wrangler • Boswell • Lindbergh • Shine • Sixmix • Imac
Bullboxer • Kaffe • Veto • B young • Oasis • All saints • Fransa • … og fl.

STÆRSTA OUTLET LANDSINS!
Fylgstu með okkur á Facebook!
KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

*AFSLÁTTURINN GILDIR AF OUTLETVERÐUM OG GETUR ÞVÍ VERIÐ ALLT AÐ 80% FRÁ UPPHAFLEGU VERÐI VERSLANA!

AFSLÁTTUR
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GOTT AÐ DÝFA Í
Brauð eins og bagettur, tortillur, ﬂatkökur eða önnur góð og heimabökuð
krefjast yﬁrleitt einhvers meðlætis. Hér eru hugmyndir að góðum ídýfum fyrir
brauðmeti, hvort sem þær eru bornar fram fyrir máltíð eða með henni.
Halla Bára Gestsdóttir
Gunnar Sverrisson

2. Heit ostaídýfa

3. Mangó-chutney

Góðgæti sem þetta er alltaf vel
þegið! Ljúffengt að dýfa í og tilvalið
að bera fram á sneiðum af bagettu
eða tortillu.

Mangó-chutney hefur mjög mikla
möguleika í matargerð. Það er
hægt að bera fram eitt og sér,
með tortillum, setja ofan á ost
sem stungið er í heitan ofn,
hræra saman við rjómaost og að
sjálfsögðu nota með mat á borð við
kjúkling og svínakjöt.

homeanddelicious.com

ÞÚ BORGA
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Frábært til að nota með góðri
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1½ dl heslihnetur eða möndlur
1/3 dl kóríanderfræ
3 msk. sesamfræ
2 msk. broddkúmenfræ
1 msk. svört piparkorn
1 tsk. fennelfræ eða þurrkað rósmarín
1 tsk. þurrkuð mynta
1 tsk. sjávarsalt
1 tsk. hrásykur

Ristið hnetur, fræ, pipar og þurrkrydd á pönnu til að draga fram
bragðið. Gætið að því að hafa
hráefnin ekki of lengi á pönnunni svo
þau brenni ekki. Látið kólna. Setjið í
matvinnsluvél ásamt salti og hrásykri
og maukið fínt. Gætið þess að mauka
ekki of mikið því þá verður blandan
blaut. Geymist allt að mánuð í kæli.

2 msk. ólífuolía
4 sneiðar beikon, skorið í bita
2 dl blaðlaukur eða vorlaukur, smátt
saxaður
2 dl rauð paprika, smátt skorin
200 g spínat, saxað
3 hvítlauksrif, marin
2 dl hreinn rjómaostur
2 dl rifinn ostur eða parmesanostur
1½ dl sýrður rjómi
¼ tsk. salt
¼ tsk. chilipipar

Hitið ofn í 200 gráður. Steikið
beikonbitana vel í olíunni, þerrið á
eldhúspappír að því loknu. Notið
olíuna af beikoninu á pönnunni og
mýkið lauk og papriku í um fimm
mínútur. Bætið þá spínati og hvítlauk
á pönnuna og mýkið í aðrar tvær
mínútur. Setjið rjómaost og rifinn ost
á pönnuna og látið bráðna saman við
grænmetisblönduna. Bætið beikoninu saman við. Smakkið til með salti
og chilipipar. Setjið í eldfast mót og í
ofn í tíu mínútur. Berið fram heitt.

2 mangó, afhýdd og skorin niður í bita
2 dl vatn
3 hvítlauksrif
2 msk. hvítvínsedik
1 dl rúsínur
1 tsk. salt
2 cm fersk engiferrót
3 msk. hrásykur
1 tsk. chiliduft
1 tsk. garam masala
1 tsk. karrí

Setjið allt hráefnið í pott, hrærið
vel saman. Látið suðuna koma upp.
Lækkið hitann og látið malla í um
klukkustund eða þar til blandan
tekur að þykkna. Hrærið reglulega
í maukinu á meðan það mallar.
Stappið blönduna aðeins til að leysa
upp mangóið ef þið kjósið. Einnig er
hægt að nota töfrasprota.
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Gráminn ræður ríkjum

ANNE SOFIE
MADSEN

Gráir litir og leður verða áberandi næsta haust.
Tískuvikan í Kaupmannahöfn fór fram í síðustu
viku og þar sýndi fjöldi
hönnuða haust- og vetrarlínur sínar fyrir 2013.
Vivienne Westwood var
á meðal hönnuða tískuvikunnar og sýndi þar
Anglomania-línu sína.
Sé tekið mið af línum
norrænu hönnuðanna
sem sýndu á tískuvikunni munu gráir tónar og
leður vera áberandi næsta
haust.

MALENE
BIRGER

NOA NOA

BAUM UND
PFERDGARTEN
BRUUNS
BAZAAR

IVAN GRUNDAHL

FALLEGU FÆREYJAR
Á
FRÁBÆRU
VERÐI
SMYRIL LINE 30 ÁRA

GRUNDVALLARREGLA Christopher
Walken segir fólki að nota ætíð bílbelti.
NORDICPHOTOS/GETTY

Notið bílbeltin
Leikarinn Christopher Walken
var gestur í kvikmyndaþættinum Off the Cuff. Í þættinum
gaf Walken aðdáendum sínum
gott ráð sem gæti gagnast þeim í
gegnum lífið.
Stjórnandi þáttarins, Peter
Travers, spurði leikarann hvort
hann lumaði á viskukorni sem
hann gæti deilt með áhorfendum.
„Mín ráð eru nokkuð hefðbundin. Jafnvel í limmósíunni festi ég
sætisbeltið mitt. Ég er búinn að
festa beltið áður en bíllinn ekur
af stað. Það er grundvallarregla
fyrir lífið,“ sagði leikarinn sem
er hvað þekktastur fyrir hlutverk
sitt sem Nick Chevotarevich í
myndinni The Deer Hunter.

FÆREYr J+A2Rbörn

ni
2 f u l lo r ð a ) m e ð b i l
(3-11 ár
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frá

104.000
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smyrillin -bílinn
e
m ð
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YODA Hinn forni Jedi-meistari á marga
aðdáendur.

Unnið að sérmyndum um Stjörnustríðspersónur

PAKKAFERÐ – HÓTEL FÆREYJAR

SUMARHÚS Í FÆREYJUM

MEÐ HÚSBÍLINN

Hótel Færeyjar er rétt fyrir utan Þórshöfn aðeins
í um 25 mín. göngufæri eða 5 mín. með bíl.
Fallegt og friðsælt umhverfi með frábæru útsýni
yfir Þórshöfn. Velkomin til Þórshafnar – minnsta
höfuðstaðar í heimi!

Komdu með fjölskylduna eða vinina til Færeyja,
leigðu sumarhús eða íbúð og taktu bílinn með.
Njóttu þess að ferðast á eigin bíl og skoða
þessar fallegu eyjar í norðri.

Fallegu Færeyjar – heimili fjölskyldunnar í næsta
sumarfríi. Komdu með húsbílinn og ferðastu um
fallegu Færeyjar. Við þekkjum Færeyjar vel og
aðstoðum við að skipuleggja ferðina.

2 fullorðnir:

2 fullorðnir og 2 börn (3-11 ára):

2 fullorðnir og 2 börn (3-11 ára):

85.560 á mann
7 nætur í sumar, frá 134.940 á mann

44.100 á mann
7 nætur frá 61.880 á mann

27.250 á mann
Háannatímabil, frá 45.500 á mann

4 nætur í vor, frá

4 nætur frá

Lágannatímabil, frá

27.06-08.08

27.06-08.08

26.06-14.08

08.05-22.05

01.05-05.06 & 28.08-16.10

570-8600 / 472-1111 · www.smyrilline.is

03.04-20.06 & 15.08-23.10

Bob Iger, yfirmaður hjá Walt
Disney-kvikmyndafyrirtækinu,
hefur staðfest að handritshöfundarnir Larry Kasdan og Simon
Kinberg séu báðir að vinna að
myndum sem fjalla um einstakar
persónur úr Stjörnustríði.
„Ætlun okkar er að gera Star
Wars VII, VIII og IX á um það
bil sex árum og sú vinna hefst
árið 2015. En það verða líka aðrar
myndir gerðar á þeim tíma,“ sagði
Iger í samtali við CNBC.
Eðlilega hafa Stjörnustríðsaðdáendur um allan heim velt
fyrir sér hvaða persónur séu líklegar til að fá sínar eigin myndir
utan þríleiksins. Vefsíðan Ain‘t It
Cool News greindi fyrst frá því
að aldni Jedi-meistarinn Yoda
verði ein þeirra og samkvæmt
Entertainment Weekly er einnig
verið að vinna að myndum um Han
Solo, eða Hans Óla, á yngri árum
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Ólíkir bakgrunnar eru mikill kostur
Lísa, Anthony og Ýr reka Reykjavík Trading Co. sem framleiðir umhverﬁsvænar vörur fyrir heimilið.
Lísu Kjartansdóttur og Anthony
Bacigalupo. Þremenningarnir
hanna umhverfis vænar vörur
fyrir heimilið.
Bakgrunnur þríeykisins er ólíkur. Ýr er ferðamálafræðingur að
mennt, Lísa er hálfur Nýsjálendingur og innanhússarkitekt að
mennt og Anthony er listamaður
ættaður frá Kaliforníu. Að sögn
Ýrar er þetta þó ekki til vandræða
heldur þeirra helsti styrkur því
úr verður skemmtileg blanda sem
ekki á sér hliðstæðu hér á landi.

Meðal þess sem fyrirtækið
framleiðir eru skurðbretti í tveimur stærðum. Önnur hlið þess er
hugsað sem skurðbretti og hin til
framleiðslu og er sagan á bak við
tilurð þess nokkuð skemmtileg.
„Við Anthony áttum stórt skurðbretti úr Ikea sem datt óvart út
um eldhúsgluggann og brotnaði í
tvennt. Annar hlutinn var mjórri
en hinn og við enduðum á því að
nota þann hluta mjög mikið. Það
var ekki hægt að kaupa þessa
stærð af brettum hér og það varð

Á SÉR MARKMIÐ Pink segir hamingju
vera hennar helsta markmið í lífinu.
NORDICPHOTOS/GETTY

Pink vill vera
hamingjusöm
Bandaríska söngkonan Pink segir
að markmið sitt í lífinu sé að vera
hamingjusöm. Hún ræddi ástina,
ferilinn og ýmislegt annað í viðtali við tímaritið Redbook.
„Ég hef alltaf verið talin karlmannleg í vexti. Fegurð hefur
aldrei verið eitt af markmiðum
mínum, en hamingja er það. Ég
vil vera heilbrigð, kraftmikil,
nytsamleg, vel gefin og ástfangin.
Þetta er spurning um hamingju
og ég upplifi slíka hamingju
núna,“ sagði söngkonan, sem er
gift mótorkrosskappanum Carey
Hart og á með honum dótturina
Willow.

APP VIKUNNAR
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ÞREMENNINGARNIR Lísa Kjartansdóttir, Anthony Bacigalupo og Ýr Káradóttir reka saman Reykjavík Trading Co.
MYND/ANTHONY BACIGALUPO
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hvatinn að brettunum,“ segir Ýr
hlæjandi. Vörur fyrirtækisins
fást nú þegar í einni verslun í Kaliforníu og í annarri í Kaupmannahöfn og verða brátt einnig fáanlegar í Epal. „Við fáum að sýna
nýjar vörur í Epal í tengslum við
Hönnunarmars, svo kemur framhaldið í ljós síðar,“ segir hún.
Hægt er að skoða vörurnar frá
Reykjavík Trading Co. nánar á
Facebook síðu fyrirtækisins og
heimasíðu þess www.reykjaviktrading.com.
- sm

Ö¨.

„Við Lísa kynntumst í Menntaskólanum við Hamrahlíð og
höfum verið bestu vinkonur síðan
þá. Það var mjög „kreatíft“ andrúmsloft í MH og okkur langaði mikið að gera eitthvað skapandi saman. Eftir útskrift fór
Lísa út til Nýja-Sjálands í nám
í innanhússarkitektúr en þegar
hún flutti aftur heim árið 2010
fórum við aftur að ræða möguleikann á því að hanna saman,“
segir Ýr Káradóttir sem rekur
Reykjavík Trading Co. ásamt
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App fyrir Apple-tæki
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Góð vín geta verið óhóflega góð í
góðu hófi. Það hafa hins vegar ekki
allir nógu mikinn áhuga á góðum
vínum til þess að þekkja þau frá
vondum. Og þegar vínneyslan er
aðeins örfáum sinnum á ári getur
verið erfitt að átta sig á góðum tilboðum þegar þau gefast.
Snjallsíminn á auðvitað ráð við
þessu því Hello Vino-appið veitir
þér allar þær upplýsingar sem þú
þarft að hafa þegar þú velur þér vín
í vínbúð eða á veitingastað. Forritið
lætur þig vita þegar góð tilboð eru í
nágrenninu og þú getur tekið mynd
af merkingum á flöskunni sem appið
greinir og flettir upp í gagnagrunni
sínum. Þegar appið er búið að átta
sig á hvaða vín er til skoðunar færðu
allar upplýsingar sem góður vínráðgjafi gæfi þér. Hentugt app fyrir
sælkera.
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Líkir Sólveigu við Pattie Boyd
The Daily Mail líkir Sólveigu Káradóttur við fyrrum eiginkonu George Harrison.
Vefsíðan Dailymail.co.uk birti langa
grein um Sólveigu Káradóttur og eiginmann hennar, tónlistarmanninn Dhani
Harrison, á fimmtudag. Greinin snýst að
mestu um hversu mikill svipur sé með
hjónunum og föður Dhanis, Bítlinum
George Harrison, og fyrrum konu hans,
Pattie Boyd. Sólveig og Harrison voru
viðstödd frumsýningu kvikmyndarinnar Beautiful Creatures í Los Angeles
en Harrison samdi tónlist myndarinnar
ásamt hljómsveit sinni Thenewno2.
„Er Dhani og eiginkona hans, fyrrverandi fyrirsæta sem gerðist sálfræðingur, gengu rauða dregilinn þóttu þau
sláandi lík George og fyrstu eiginkonu
hans, Boyd,“ stóð meðal annars í greininni.
Blaðamaðurinn rifjar einnig upp
brúðkaup Sólveigar og Harrison og
segir það hafa verið sannkallaða rokkog rólsamkomu.
Samkvæmt greininni býr parið í Los
Angeles en á einnig heimili á Hawaii.

Á RAUÐA DREGLINUM Blaðamaður The Daily Mail segir Sólveigu Káradóttur sláandi líka Pattie Boyd.
NORDICPHOTOS/GETTY

Vill ekki vera Annie
Willow Smith hætti við að leika í myndinni Annie.
Will Smith sagði fyrst frá því í
janúar 2011 að hann ætlaði að
framleiða endurgerð söngvamyndarinnar Annie og átti dóttir hans,
Willow Smith, að fara með hlutverk hinnar munaðarlausu Annie.
Nú hefur hins vegar komið í ljós
að Willow mun ekki leika í kvikmyndinni.
Will Gluck hefur verið fenginn
til að leikstýra myndinni og sagði í
viðtali við Deadline.com að Willow
væri orðin of gömul til að fara með
hlutverk Annie. Faðir söng- og
leikkonunnar segir þó aðra ástæðu

fyrir því að dóttir hans hafi dregið
sig í hlé.
„Willow fannst erfitt á tónleikaferðalagi með lagið Whip My Hair
og sagði við mig: „Veistu pabbi,
ég held ekki.“ Ég bað hana að
hugsa sig vel um og sagði: „Hlustaðu á, þú verður í New York með
öllum vinum þínum og Beyoncé
verður þar líka. Þú munt syngja
og dansa.“ Þá horfði hún bara á
mig og sagði: „Ég er með betri
hugmynd. Hvað ef ég fæ bara að
vera tólf ára?“,“ sagði Will Smith
um málið.

r g

EKKI MEÐ Willow Smith vildi ekki leika

munaðarleysingjann Annie í endurgerð
söngvamyndarinnar.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Vongóð um að fá fulla sjón
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir, sem meiddist illa á auga á æﬁngu, er ólétt og spilar ekki meira á tímabilinu.

LAUGARDAGUR
12.45 Tottenh. - Newcastle
Sport 2 HD
13.30 ÍBV - Selfoss
N1-deild kvenna
13.30 Stjarnan - Haukar N1-deild kvenna
14.00 HK - FH
N1-deild kvenna
15.00 Sunderland - Arsenal
Sport 2 HD
15.00 Chelsea - Wigan
Sport 3
15.00 Swansea - QPR
Sport 4
15.00 Stoke - Reading
Sport 5
15.00 Norwich - Fulham
Sport 6
15.00 Haukar - FH
N1-deild karla
15.00 Sävehof - Kiel
Sport HD
15.00 Snæfell - KR
Dominos-d. kvenna
16.30 Fjölnir - Keflavík
Dominos-d. kv.
15.30 Grótta - Fram
N1-deild kvenna
17.30 S‘ton - Man. City
Sport 2 HD
21.00 Real Madrid - Sevilla
Sport HD

SUNNUDAGUR
11.00 Barcelona - Getafe
Sport 2 HD
13.30 Aston Villa - West Ham Sport 2 HD
16.00 Man. United - Everton Sport 2 HD
16.15 Füchse Berlin - Barcelona Sport HD
18.00 Sunnudagsmessan
Sport 2 HD
19.15 KFÍ - Snæfell Dominos-deild karla
19.15 KR - Þór Þ.
Dominos-deild karla
19.15 Skallagr. - Tindast.
Dominos-d. k.
19.15 Haukar - Grindavík Dominos-d. kv.
19.15 Valur - Njarðvík
Dominos-d. kv.
20.30 Miami - LA Lakers
Sport HD

HANDBOLTI Í vikunni bárust fregnir af því að

Anna Úrsúla Guðmundsdóttir, línumaður með
Val og íslenska landsliðinu, bæri barn undir
belti og myndi því ekki spila meira á yfirstandandi tímabili. Þegar þetta var gert opinbert var Anna Úrsúla nýbúin að slasast á auga
á æfingu hjá Val en um tíma var óttast að hún
myndi missa hluta sjónarinnar á vinstra auga.
„Það var versta mögulega niðurstaðan en
það er stutt síðan þetta gerðist og ég er enn að
jafna mig,“ sagði Anna Úrsúla við Fréttablaðið. „Ég er enn með smá ský yfir auganu en
læknarnir segja að þetta eigi að jafna sig með
tímanum, þó þeir geti ekki lofað því. Ég hef
þó fulla trú á að þetta muni ganga til baka og
hef ekki of miklar áhyggjur af þessu.“
Anna fékk fingur samherja í augað á
æfingu. Við það rifnaði hornhimna auk þess
sem blæddi inn á augnbotninn.
Hún segist ætla að vera Valsliðinu innan
handar áfram í vetur, þó svo að hún geti ekki
spilað með því. „Ég mun mæta á leiki og pirra
þær aðeins,“ sagði hún og hló. „Það er búið
að setja mig í hlutverk liðsstjóra en ég held
að það þýði bara að ég eigi að láta eins og
öskurapi í hliðarlínunni. Við Rebekka munum
skipta þessu á milli okkar,“ sagði Anna

en fyrr á tímabilinu var greint frá óléttu
Rebekku Rutar Skúladóttur, sem einnig leikur
með Val.
„Það er gott að geta hjálpað til á þennan
hátt enda þarf stundum að kveikja í leikmönnum. Þetta verður gaman,“ sagði Anna og
kvaðst stíga sátt til hliðar nú.
„Ég mun sakna þess að vera ekki á æfingum með stelpunum en ég er búin að vera í
þessu svo lengi að það gæti verið gott fyrir
mig að taka mér smá frí. Nú tekur við nýr
kafli í mínu lífi og ég ætla að njóta þess.“
Anna segist ekki hafa ákveðið hvort hún
snúi aftur á handboltavöllinn á næsta tímabili. „Þetta er enn nokkuð nýtt fyrir mér og
ég hef ekkert velt því fyrir mér. Ég ætla fyrst
og fremst að einbeita mér að þessu verkefni.“
Valur hefur þegar fyllt í skarð Önnu Úrsúlu
en félagið samdi við Sonata Viunajte frá
Litháen í síðasta mánuði.
- esá

VERÐUR SAKNAÐ Anna Úrsúla
Guðmundsdóttir mun beita sér á
hliðarlínunni í leikjum Vals í vetur.
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Hefndin er orðin að hefð í Hafnarﬁrðinum

ÚRSLIT

Haukar geta nánast tryggt sér deildarmeistaratitilinn í karlahandboltanum með sigri á FH á Ásvöllum í dag.

ÞÓR ÞORL. - STJARNAN

HANDBOLTI Haukar geta svo gott sem tryggt sér

deildarmeistaratitilinn í N1 deild karla í handbolta með sigri á FH í Hafnarfjarðarslagnum
sem hefst klukkan 15.00 í dag í Schenker-höllinni á Ásvöllum. Haukar ná tíu stiga forskoti
á FH með sigri í leiknum en þetta er síðasti
leikurinn fyrir þriðja og síðasta hluta deildarkeppninnar.
Haukar hafa unnið tíu deildarleiki í röð og
hafa ekki tapað deildarleik á tímabilinu (25 stig
af 26 mögulegum) en FH-ingar (17 stig í 2. sætinu) hafa unnið fimm síðustu deildarleiki sína.
FH-ingar eru samt eflaust enn í sárum eftir
þrettán marka skell (18-31) í fyrri leik liðanna
í Kaplakrika í nóvember. Það hefur verið hefð
fyrir því í Hafnarfirði síðustu ár að þessir miklu
erkifjendur í Hafnarfirði hafa skipst á að vinna
í innbyrðisleikjum liðanna í deild og bikar.
Það þarf reyndar mikla sveiflu að þessu sinni
eftir stórsigur Hauka í síðasta leik en slíkt hefur
þó gerst áður eins og sést á 18 marka sveiflu
milli leikja liðanna í október (FH vann 28-19)
og nóvember (Haukar unnu 25-16) 2010. Hér til
hliðar má sjá hvernig liðin hafa skipst á að vinna
og hvernig bæði hafa unnið fimm af síðustu tíu
Hafnarfjarðarslögum í deild og bikar.
Eini úrslitaleikur liðanna á þessu tímabili er
ekki með í þessari upptalningu en Haukar unnu
FH 25-20 í Strandgötu í úrslitaleik Flugfélags
Íslands deildarbikarnum í desember 2011.

DEILDAR- OG BIKARLEIKIR HAUKA OG FH 2010-2012
2010

Deild, 11. mars, Kaplakriki

+6 (31-25)

Deild, 9. október, Ásvellir

+9 (28-19)

+5 (21-16)

+1 (24-23)
Deild, 19. desember, Kaplakriki

Ráku Patrek

2012

HANDBOLTI Valsmenn ráku í gær

Deild, 9. febrúar Ásvellir
+8 (22-14)

þjálfara sinn Patrek Jóhannsson
en hann átti að stýra liðinu þar
til Ólafur Stefánsson tekur við á
Hlíðarenda næsta sumar. Valsmenn hafa aðeins náð í tvö stig út
úr síðustu sjö leikjum sínum í N1deild karla. Heimir Ríkharðsson
mun stýra liðinu til loka tímabilsins en Patrekur er áfram þjálfari
Austurríkis og tekur við Haukum
í sumar.
- óój

+6 (26-20)
Bikar, 12. febrúar, Ásvellir

Deild, 30. mars, Ásvellir

+2 (20-18)
Deild, 10. nóvember, Kaplakriki

+13 (31-18)

5 sigrar

86-84 (55-48)

Hreinn Gunnar Birgisson skoraði sigurkörfu
Tindastóls 0,4 sekúndum fyrir leikslok. Þetta var
sjötta tap Fjölnis í röð.
Stig liða í deildinni: Grindavík 24, Þór 22,
Stjarnan 22, Keflavík 20, Stjarnan 18, KR 16,
Njarðvík 12,Skallagrímur 12, KFÍ 10, Tindastóll 8,
Fjölnir 8, ÍR 8.

2011
Deild, 31. mars, Kaplakriki

105-100 (47-47)

Stig Þórs: Benjamin Smith 43 (7 stoðs.), David
Jackson 29, Guðmundur Jónsson 12, Darrel Flake
8 (10 frák.), Þorsteinn Ragnarsson 7, Baldur
Ragnarsson 3, Darri Hilmarsson 3.

TINDASTÓLL - FJÖLNIR

Deild, 30. nóvember, Kaplakriki

+9 (25-16)

DOMINOS-DEILD KARLA Í KÖRFU

Stig Stjörnunnar: Jarrid Frye 35, Justin Shouse
32, Brian Mills 12 (8 frák.), Kjartan Kjartansson
10, Fannar Freyr Helgason 4, Marvin Valdimarsson
4, Jovan Zdravevski 2, Oddur Kristjánsson 2.

Deild, 8. febrúar, Kaplakriki

+1 (25-24)

5 sigrar

- óój
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DAGSKRÁ
SUNNUDAGUR

FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 Fréttir
07.03 Morgunandakt 07.25 Leynifélagið 08.00
Morgunfréttir 08.05 Á tónsviðinu 09.00 Fréttir
09.03 Sunnudagsspjall um hugmyndir, gamlar og
nýjar 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 Girni,
grúsk og gloríur 11.00 Guðsþjónusta í Digraneskirkju
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 13.00 Útvarpsleikhúsið: Skapalón
- Koss kóngulóarkonunnar 14.00 Víðsjá 15.00
Orð um bækur 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Úr
tónlistarlífinu: Stórsveit Reykjavíkur og European
Jazz Orchestra 17.25 Kveikjan 18.00 Kvöldfréttir
18.17 Skáldkonan Sylvia Plath - líf hennar og
ljóð 18.50 Veðurfregnir 19.00 Óskalögin 19.40
Fólk og fræði 20.10 Íslendingasögur 20.30 Okkar
á milli 21.10 Tilraunaglasið 22.00 Fréttir 22.05
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 Tónleikur
23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp
Rásar 1

Jada Pinkett Smith
Stöð 2 kl. 21.45
The Following

„Ég trúi því að góð samskipti séu
það mikilvægasta til að viðhalda
sterku sambandi.“

Spennuþátturinn The Following hefur farið vel af stað
á Stöð 2 og spennan magnast með hverri mínútu. Í
þættinum í kvöld reyna Ryan Hardy og félagar hans
í bandarísku alríkislögreglunni að spá fyrir um hvað
einn af morðingjunum sem vinna fyrir Joe Carroll
ætlar að gera næst. Einnig kemur í ljós hvernig
Hardy og Carroll kynntust fyrst.

Leikkonan ætti að vita sitthvað um það
hvernig á að láta sambönd ganga, en
hún hefur verið gift söngvaranum og
leikaranum Will Smith síðan árið 1997.
Hún fer með eitt aðalhlutverkið í myndinni The Women sem er sýnd á Stöð 2
Bíó í dag klukkan 14.50 og aftur í kvöld
klukkan 20.05.

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

07.50 IK Sävehof - Kiel

10.40 Ævintýri Merlíns (11:13) (e)

10.30 Alvin og íkornarnir 2 Nú þurfa

09.15 Spánn: Real Madrid - Sevilla

11.23 Níundi áratugurinn (e)

nýstirnin í íkornahljómsveitinni að
berjast um sviðsljósið við tríó skipað
þremur íkornastelpum.
12.00 Spaugstofan (13:22)
12.30 Nágrannar
13.10 Nágrannar
13.50 Nágrannar
14.15 American Idol (8:40)
15.00 2 Broke Girls (9:24)
15.25 Týnda kynslóðin (21:24)
15.50 The Newsroom (6:10)
16.50 MasterChef Ísland (8:9)
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Um land allt
19.20 Veður
19.30 The New Normal (5:22) Bandarísk gamanþáttaröð.
19.55 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll heldur
áfram mannlífsrannsóknum sínum.
20.30 Mannshvörf á Íslandi (5:8)
Glæný og vönduð íslensk þáttaröð þar
sem fréttakonan Helga Arnardóttir tekur
til umfjöllunnar mannshvörf hér á landi
undanfarna áratugi.
21.00 The Mentalist (11:22) Fimmta
þáttaröðin um Patrick Jane, sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu.
21.45 The Following Spennuþáttur með Kevin Bacon í hlutverki fyrrum
alríkislögreglumanns sem er kallaður
aftur til starfa.
22.30 Boardwalk Empire (12:12)
Þriðja þáttaröð af þessari margverðlaunuðu seríu sem skartar Steve Buscemi í
hlutverki stórkallsins Nucky Thompson,
sem réði lögum og lofum í Atlantic City
á bannárunum snemma á síðustu öld.
23.25 Louis Theroux: A Place for
Paedophiles Opinskár og sláandi
heimildarþáttur. Louis Theroux fær aðgang að Coalinga geðsjúkrahúsinu í Kaliforníu þar sem yfir 500 veikustu glæpamenn í Bandaríkjunum dvelja, dæmdir
barnaníðingar. Louis tekur ítarleg viðtöl við glæpamennina og meðferðarfulltrúa þeirra.
00.25 The Daily Show: Global Editon
00.50 Boss (2:8)
01.45 Covert Affairs (8:16)
02.25 Titanic
05.35 Fréttir

12.15 Meistaradeildin í hestaíþrótt-

um 2013 (1:10) (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Brasilía með Michael Palin–
Arfur frá Afríku (1:4) (e)
14.50 Djöflaeyjan (21:30) (e)
15.25 Af hverju fátækt? Látið okkur
fá féð (e) Heimildarmynd.
16.20 Ferðamenn í geimnum (Space
Tourist) (e) Kanadísk heimildarmynd á
léttum nótum.
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Poppý kisuló
17.40 Teitur
17.51 Skotta Skrímsli
17.56 Hrúturinn Hreinn
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (6:12)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Elly Vilhjálms Elly segir frá tónlistarferli sínum og flytur lög sem hún
hafði mætur á.
21.05 Að leiðarlokum (4:5) (Parade‘s
End) Breskur myndaflokkur sem gerist á
tímum fyrri heimsstyrjaldar.
22.05 Sunnudagsbíó - Við verðum að
tala um Kevin (We Need to Talk About
Kevin) Eva reynir að elska son sinn,
Kevin, sem verður erfiðari í umgengni
eftir því sem hann eldist. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna.
23.55 Silfur Egils (e)
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

11.30 Monte Carlo
13.15 Flicka 2
14.50 The Women
16.40 Monte Carlo
18.30 Flicka 2
20.05 The Women
22.00 Slumdog Millionaire
00.00 Fargo
01.35 The Road
03.25 Slumdog Millionaire

ÚTVARP

FM 88,5
88,5 XA-Radíó
XA-Radíó
FM 90,1
90,1 Rás
Rás 22

FM 90,9
90,9 Gullbylgjan
Gullbylgjan
FM 93,5
93,5 Rás
Rás 11

10.55 Spænski boltinn: Barcelona -

Getafe BEINT
13.05 The Masters Útsending frá lokadeginum á fyrsta risamóti ársins þar
sem allir bestu kylfingar heims berjast
um græna jakkann.
16.10 Füchse Berlin - Barcelona
BEINT frá leik í Meistaradeild Evrópu í
handbolta.
17.50 Grillhúsmótið Mótið fór fram á
Þorlákshöfn og þangað mættu sterkustu
menn Íslands undir 105 kg.
18.20 Meistaradeild Evrópu - fréttaþáttur
18.50 Spánn: Barcelona - Getafe
20.30 NBA: Miami - LA Lakers BEINT
23.30 Füchse Berlin - Barcelona

08.20 Tottenham - Newcastle
10.00 Southampton - Man. City
11.40 Chelsea - Wigan
13.20 Aston Villa - West Ham
15.45 Man. Utd. - Everton
18.00 Sunnudagsmessan
19.15 Sunderland - Arsenal
20.55 Sunnudagsmessan
22.10 Aston Villa - West Ham
23.50 Sunnudagsmessan
01.05 Man. Utd. - Everton
02.45 Sunnudagsmessan

17.00 Simpson-fjölskyldan (3:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

Moe ákveður að breyta barnum sínum
í flottan næturklúbb. Félagarnir Hómer,
Lenny, Carl og Barney passa illa inn í
nýja stílinn og opna eigin bar í bílskúrnum hjá Hómer.
17.20 Íslenski listinn
17.45 Sjáðu
18.10 American Dad (6:16)
18.35 Game Tíví
19.00 Friends (6:24)
19.20 Simpson-fjölskyldan (10:22)
19.45 The Carrie Diaries Bandarísk þáttaröð um Carrie Bradshaw sem
áhorfendur þekkja úr þáttaröðinni Sex
and the City. Í þessum glænýju þáttum er fylgst með Carrie þegar hún var
yngri og að stíga sín fyrstu spor á framabrautinnni.
20.30 I Hate My Teenage Daughter
(6:13) Gamansería um tvær vinkonur
sem komast að því að dætur þeirra eru
orðnar alveg eins og stelpurnar sem
gerður líf þeirra óbærilegt í menntaskóla.
20.50 Eastwick (5:13) Skemmtileg og
spennandi þáttaröð um þrjár konur í
bænum Eastwick sem fá óvænta og
dularfulla krafta frá manni sem virðist
ekki vera allur þar sem hann er séður.
21.35 Funny or Die (3:12) Sketsaþættir byggðir á efni á samnefndri
heimasíðu sem grínmeistarinn Will
Ferrell.
22.00 American Dad (6:16)
22.20 The Carrie Diaries
23.05 I Hate My Teenage Daughter (6:13)
23.25 Eastwick (5:13)
00.05 Funny or Die (3:12)

09.35 Rachael Ray

18.20 Doctors (110:175)
19.00 Ellen (90:170)
19.40 Pushing Daisies (2:9)

07.00 Brunabílarnir

20.25 Viltu vinna milljón?

07.20 Áfram Diego, áfram!

21.10 Men In Trees (2:17)

07.45 Waybuloo

21.55 Cold Case (18:23)

08.05 Maularinn

22.40 Krøniken (2:22)

09.35 Lína langsokkur

23.40 Ørnen (2:24)

10.00 Dóra könnuður

00.45 Pushing Daisies (2:9)

10.50 Svampur Sveinsson

01.25 Men In Trees (2:17)

11.35 Doddi litli og Eyrnastór

02.10 Cold Case (18:23)

11.45 Rasmus Klumpur og félagar

02.55 Krøniken (2:22)

11.55 Lukku láki

03.55 Ørnen (2:24)

12.40 Ofurhundurinn Krypto

04.55 Tónlistarmyndbönd Popptíví

13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

FM 95,7
95,7 FM957
FM957
FM 96,3
96,3 FM
FM Suðurland
Suðurland

FM 96,7
96,7 Létt
Létt Bylgjan
Bylgjan
FM 97,7
97,7 X-ið
X-ið

FM 98,9
98,9 Bylgjan
Bylgjan
FM 99,4
99,4 Útvarp
Útvarp Saga
Saga

11.50 Dr. Phil
13.10 Once Upon A Time (6:22) (e)
13.55 Top Chef (9:15) (e)
14.40 The Bachelorette (1:10) (e)
15.45 Best Ever Bond Heimildarmynd

þar sem bestu atriði Bond-myndanna
eru tekin saman.
17.10 Vegas (3:21) (e)
18.00 House (21:23) (e)
18.50 Last Resort (11:13) (e)
19.40 Survivor (15:15)
20.20 Upstairs Downstairs (5:6) Húshjálparballið er í uppsiglingu og svo
virðist sem brytinn Pritchard hafi fundið
sér kvonfang.
21.10 Law & Order: Special Victims
Unit (23:24) Bandarískir sakamálaþættir
um kynferðisglæpadeild innan lögreglunnar í New York borg.
22.00 The Walking Dead (2:16)
Hópur situr í rammgerðu öryggisfangelsi
sem þó hefur að geyma fjölda fanga.
Flestir eru þeir vinveittir en leiðtogi þeirra
sér samsæri gegn sér í hverju horni.
22.50 Combat Hospital (8:13)
23.30 Elementary (5:24) (e)
00.15 Málið (5:7) (e)
00.45 Hæ Gosi (2:8) (e)
01.15 CSI: Miami (1:22) (e)
02.00 Excused (e)
02.25 The Walking Dead (2:16) (e)
03.15 Combat Hospital (8:13) (e)
03.55 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.15 AT&T Pebble Beach
2013 (3:4) 11.45 The Open Championship
Official Film 2009 12.40 AT&T Pebble Beach
2013 (3:4) 17.10 Golfing World 18.00 AT&T
Pebble Beach 2013 (4:4) 23.30 ESPN America

14.00 Ung á öllum aldri 14.30 Allt um golf
15.00 Frumkvöðlar 15.30 Eldhús meistaranna
16.00 Hrafnaþing 17.00 Svartar tungur 17.30
Græðlingur 18.00 Sigmundur Davíð 18.30
Tölvur tækni og vísindi 19.00 Fiskikóngurinn
19.30 Vínsmakkarinn 20.00 Hrafnaþing 21.00
Auðlindakista 21.30 Siggi Stormur og helgarveðrið 22.00 Hrafnaþing 23.00 Gestagangur hjá
Randveri 23.30 Eldað með Holta

FM 100,5
100,5 Kaninn
Kaninn
FM 102,9
102,9 Lindin
Lindin
FM 102,2
102,2 Útvarp
Útvarp Latibær
Latibær FM 105,5
105,5 Útvarp
Útvarp Boðun
Boðun

LOKADAGAR ÚTSÖLUMARKAÐAR
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Nýtt! Hóptímar
í Sundlaug Kópavogs
D
Dans og fjö
ör með
Zumba ken
nnu
urum
S
Spinning
J
Jóga
Core
Flotta
ar kon
nur
Morgu
unp
puð
Hádegis
spuð
Morgu
unh
hressing
S
Stöðva
arþ
þjálfun
Tilboð gildir til 11. febrúar 2013

Aðgangur að hóptímum er innfalinn í verði korts

Kortið gildir í líkamsrækt, hóptíma og sund í
Sundlaug Kópavogs og líkamsrækt og sund í Salalaug.
Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470
Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480
www.acticgym.is
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FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 22.15
The Next Three Days
Russell Crowe leikur aðalhlutverkið í spennumyndinni The
Next Three Days á Stöð 2 í
kvöld. Þetta er mögnuð mynd
um mann sem grípur til örþrifaráða eftir að eiginkona
hans er dæmd fyrir morð
sem hún framdi ekki.

Beauty and the Beast

Daddy Day Camp

Smallville

SKJÁR 1 KL. 22.00 Jay Ryan fer
með hlutverk Vincents í þessari
nútímaútgáfu af ævintýrinu sígilda.
Vincent var notaður í læknatilraunir
á vegum hersins og honum þar
breytt í ófreskju og nú er líf hans í
hættu. Rannsóknarlögreglumaðurinn
Katherine tengist honum þó órjúfanlegum böndum.
TV.COM
7,8
6,8

STÖÐ 2 KL. 20.40 Fjölskyldumynd
um tvo feður sem ákveða að setja
á fót sumarbúðir fyrir börn og leita
allra leiða til að aﬂa nægs fjár til að
halda búðunum á ﬂoti. Þeir ganga
jafnvel svo langt að nýta sér herþjálfun föður annars þeirra.

POPPTÍVÍ KL. 19.45 Jimmy nær
mynd af Clark að nota ofurkrafta
sína til að bjarga Lois úr hættu.
Myndin kemur út óskýr en Tess vill
setja fréttina á forsíðu Daily Planet.
Chloe neitar að hjálpa Clark að fela
leyndarmálið lengur svo hann leitar
til Olivers eftir hjálp.
TV.COM
7,4
8,9

1%

2,6

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir 07.03 Útvarpsperlur: Loftsiglingar
og lygasmiðir 08.00 Morgunfréttir 08.05
Norðurslóð 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 Matur er fyrir
öllu 15.30 Tungubrjótur 16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Albúmið: Blondie - Parallel Lines 17.35
Íslendingasögur 18.00 Kvöldfréttir 18.17
Rauði þráðurinn 18.50 Veðurfregnir 18.53
Dánarfregnir 19.00 Laugardagskvöld með Svavari
Gests 20.00 Svipast um í Mílanó 1878 21.00 Tríó
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur
Passíusálma 22.15 Fyrr og nú 23.15 Stefnumót
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.40 Rússland - Ísland Útsending frá

17.00 Simpson-fjölskyldan (2:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.25 Kastljós (e)

12.00 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful

11.55 Landinn (e)

13.20 Bold and the Beautiful

12.25 Kiljan (e)

13.45 American Idol (7:40)

13.15 Hið ljúfa líf (Det gode liv) (e)

15.10 Sjálfstætt fólk

14.15 360 gráður (e)

15.50 Mannshvörf á Íslandi (4:8)

Hómer er upptekinn af sjálfum sér að
vanda og vanrækir að fylgjast með Milhouse og Bart. Þeir koma sér að sjálfsögðu í vandræði eins og þeim einum
er lagið.
17.25 Íslenski listinn
17.50 Holidate (4:10) Raunveruleikaþættir um tvær konur í ástarleit. Þær
búa hvor í sinni borginni og ákveða að
hafa vistaskipti. Þær fara nú á nokkur stefnumót og í hverjum þætti fá svo
tveir heppnir herramenn að bjóða þeim
til sinnar heimaborgar.
18.35 Sjáðu
19.00 Friends (5:24)
19.20 Simpson-fjölskyldan (9:22)
19.45 Smallville (7:22) Áttunda þáttaröðin um ofurmennið Superman á unglingsárum.
20.30 Hart of Dixie (22:22) Dramatísk
þáttaröð með léttu ívafi um unga stórborgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ástina í smábæ í Alabama. Rachel Bilson
leikur ungan lækni sem neyðist til að
taka að sér vinnu í smábæ þar sem lífið
er allt öðruvísi en hún á að venjast.
21.10 Holidate (4:10)
21.55 Arrow (4:23) Bandarísk þáttaröð
um ungan milljónamæring og glaumgosa sem snýr aftur eftir að hafa verið
strandaglópur á eyðieyju í fimm ár og
talinn af. Núna er hann í hefndarhug og
berst gegn glæpum og spillingu í skjóli
nætur en viðheldur ímynd glaumgosans
á daginn.
22.40 Smallville (7:22)
23.25 Hart of Dixie (22:22)
00.05 Holidate (4:10)
00.45 Arrow (4:23)
01.30 Tónlistarmyndbönd Popptíví

10.45 Rachael Ray

10.55 Gettu betur (1:7) (MA - MR) (e)

landsleik í knattspyrnu.
10.20 England - Brasilía Útsending frá
landsleik á Wembley.
12.00 Meistaradeild Evrópu - fréttaþáttur
12.30 NBA All Star Game Útsending frá stjörnuleiknum þar sem úrvalslið
austur- og vesturdeildar mætast.
14.30 Grænland Nú verður Grænland
heimsótt og skoðað hvernig er að veiða þar.
14.55 IK Sävehof - Kiel BEINT frá leik
í Meistaradeild Evrópu í handbolta.
16.35 The Masters Útsending frá
þriðja keppnisdegi á fyrsta risamóti ársins, The Masters. Þar keppa allir bestu
kylfingar heims um græna jakkann.
20.20 La Liga Report
20.50 Spænski boltinn: Real Madrid
- Sevilla BEINT
23.00 IK Sävehof - Kiel
00.25 Spænski boltinn: Real Madrid
- Sevilla

14.45 Íslandsmótið í handbolta

(Haukar - FH, karlar) BEINT
16.35 Að duga eða drepast (4:8) (e)
17.20 Friðþjófur forvitni
17.45 Leonardo (6:13)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (11:13)
20.30 Hraðfréttir
20.40 Pabbabúðir (Daddy Day Camp)
Tveir pabbar reka sumarbúðir fyrir börn
en það er hart í ári. Meðal leikenda eru
Cuba Gooding, Paul Rae og Richard Gant.
22.10 Vansæmd (Disgrace) Myndin er
byggð á skáldsögu eftir Nóbelshöfundinn J.M. Coetzee og segir frá kennara
í Höfðaborg sem hrekst úr starfi eftir
að hann á vingott við námsmey. Meðal
leikenda eru John Malkovich og Natalie Becker. Áströlsk/suðurafrísk bíómynd
frá 2008. Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi ungra barna.
00.05 Ég ann þér, maður (I Love You,
Man) Vinalaus maður fer á stefnumót til
að finna sér svaramann fyrir brúðkaupið sitt en lendir í vandræðum út af nýfundna vininum. Atriði í myndinni eru
ekki við hæfi barna.
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

16.20 ET Weekend Fremsti og fræg-

asti þáttur í heimi þar sem allt það
helsta sem gerðist í vikunni í heimi fína
og fræga fólksins er tíundað á hressilegan hátt.
17.05 Íslenski listinn
17.30 Game Tíví
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 Wipeout Stórskemmtilegur
skemmtiþáttur þar sem buslugangurinn
er gjörsamlega botnlaus og glíman við
rauðu boltana aldrei fyndnari.
20.15 Spaugstofan (13:22) Spéfuglarnir Karl Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson,
Sigurður Sigurjónsson og Örn Árnason
fara nú yfir atburði liðinnar viku og sýna
okkur þá í spaugilegu ljósi.
20.45 Spy Kids 4 Spennandi ævintýramynd með Jessicu Alba í hlutverki fyrrum njósnara sem er kölluð aftur inn
til að sinna mikilvægu verkefni og eftir
að hún uppgötvar njósnahæfileika nýju
stjúpbarna sinna, biður hún þau um aðstoð.

09.30 Premier League Review Show
10.25 Watford - Crystal Palace
12.05 Premier League Preview Show
12.35 Tottenham - Newcastle
14.45 Sunderland - Arsenal
17.15 Southampton - Man. City
19.30 Chelsea - Wigan
21.10 Swansea QPR
22.50 Stoke - Reading
00.30 Norwich - Fulham

22.15 The Next Three Days Spennumynd með Russell Crowe.

07.00 Brunabílarnir
07.45 Waybuloo

18.20 Doctors (109:175)

08.05 Maularinn

19.00 Ellen (89:170)

15.20 Love Happens

00.25 Babylon A.D. Hörkuspennandi
framtíðartryllir með Vin Diesel í aðalhlutverki. Atli Örvarsson samdi tónlistina í myndinni.

08.50 Ofurhetjusérsveitin

19.40 Tekinn 2 (5:14)

17.05 Kit Kittredge: An American Girl

02.05 Bangkok Dangerous

09.30 Lína Langsokkur

20.10 Dagvaktin

18.45 Sammy‘s Adventures

03.40 Noise

09.55 Dóra könnuður

20.40 Pressa (6:6)

05.10 Wipeout

21.25 NCIS (18:24)

20.10 Love Happens

10.45 Svampur Sveinsson

05.55 Fréttir

22.10 Tekinn 2 (5:14)

22.00 Crazy Heart

11.30 Doddi litli og Eyrnastór

12.15 Kit Kittredge: An American Girl
13.55 Sammy‘s Adventures

11.40 Rasmus Klumpur og félagar

22.40 Dagvaktin

11.50 Lukku-Láki

23.10 Pressa (6:6)

01.15 Columbus Day

12.35 Ofurhundurinn Krypto

23.55 NCIS (18:24)

02.45 Crazy Heart

13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

00.40 Tónlistarmyndbönd Popptíví

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

DÝ
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APP
PPIR
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FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

15.20 Kitchen Nightmares (15:17) (e)
16.10 Parks & Recreation (13:22) (e)
16.35 Happy Endings (15:22) (e)
17.00 The Good Wife (11:22) (e)
17.50 The Biggest Loser (6:14) (e)
19.20 HA? (5:12) Gestir þáttarins eru
Saga Garðarsdóttir og Maríanna Clara
Lúthersdóttir leikkonur.
20.10 The Bachelorette (1:10) Emily
Maynard var valin af síðasta piparsveini
Brad Womack en þau hættu saman.
21.15 Once Upon A Time (6:22) Jói
og baunagrasið er sögusvið þessa þáttar þar sem risinnn er ógnvænlegri en í
upprunnalega ævintýrinu.
22.00 Beauty and the Beast (1:22)
22.50 Der Untergang (Downfall)
Ógleymanleg kvikmynd sem hlaut Óskarsverðlaunin sem besta erlenda kvikmyndin árið 2005. Myndin lýsir síðustu vikunum í neðanjarðarbyrgi Hitlers undir lok síðari heimsstyrjaldar. Síðla
nætur í nóvember 1942 fylgir flokkur
SS foringja hópi ungra kvenna að Úlfagreninu, höfuðstöðvum Hitlers í AusturPrússlandi, því Hitler vantar einkaritara.
01.30 Flawless
03.20 XIII (3:13) (e)
04.10 Excused
04.35 Beauty and the Beast (1:22) (e)
05.25 Pepsi MAX tónlist

17.00 Gestagangur hjá Randveri 17.30 Eldað
með Holta 18.00 Hrafnaþing 19.00 Gestagangur
hjá Randveri 19.30 Eldað með Holta 20.00
Hrafnaþing 21.00 Svartar tungur 21.30
Græðlingur 22.00 Sigmundur Davíð 22.30 Tölvur
tækni og vísindi 23.00 Fiskikóngurinn 23.30
Vínsmakkarinn 00.00 Hrafnaþing

FM 100,5 Kaninn
FM 102,9 Lindin
FM 102,2 Útvarp Latibær FM 105,5 Útvarp Boðun
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FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

14.55 Family Guy (6:16) (e)
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FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

14.15 7th Heaven (6:23) (e)

06.00 ESPN America 07.15 AT&T Pebble Beach
2013 (2:4) 10.15 Golfing World 11.05 AT&T
Pebble Beach 2013 (2:4) 14.05 PGA Tour Highlights (4:45) 15.00 AT&T Pebble Beach 2013
(2:4) 18.00 AT&T Pebble Beach 2013 (3:4) 23.00
The Sport of Golf (1:1) 00.00 ESPN America

07.20 Áfram Diego, áfram!

23.50 Jack and Jill vs. the World
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12.15 Dr. Phil

NU³QXU


NU³QXU

NU³QXU

NU³QXU

1DWXUHÖV&RPIRUWKHLOVXUºP
1DWXU

1DWXUHÖV/X[XU\KHLOVXUºP

6W¦U°FP )XOOWYHU° )HUPLQJDUWLOER°
6W¦

6W¦U°FP )XOOWYHU° )HUPLQJDUWLOER°

[
[
[
[

[

[
[





NU³QXU
NU³QXU
NU³QXU




NU³QXU
NU³QXU

O¡QW¶NXJMDOG

3¶QWXQDUVPL
ZZZGRUPDLVÝGRUPD#GRUPDLV

+ROWDJ¶U°XPRJ+ºVJDJQDK¶OOLQQL
23,9LUNDGDJDIU¡NOODXIU¡NORJVXQIU¡NO

-30%

2+0-&4'#/VWPIWUÏƂ
15%#4NGÌWTJQTPUÏƂ
$TGKFFZEO
.KVWT5XCTV5VÂTÌ:
8GTÌ

8GTÌ

-20%

;#5#/VWPIWUÏƂ HÂTCPNGIVWP
;#5#/VWPIWUÏƂ
HÂTCPNGIVWPIC
5VÂTÌ:E
5VÂTÌ:EO
8
Ì  
8GTÌ

¶65².78'4¬

¶65².78'4¬

-30%

-30%

51/'45'6685MGPMWT
JPQVC$TGKFFEO

8GTÌ

41;#.68UMGPMWT

¶65².78'4¬

JXÉVVJ½INCPU
$TGKFFEO

8GTÌ

¶65².78'4¬

¶65².7.1-#(5.6674

-25%

-20%

%14#.VWPIWUÏƂ

14+10VWPIWUÏƂ

¶65².78'4¬

¶65².78'4¬

5VÂTÌ:EO
8GTÌ

5VÂTÌ:EO
8GTÌ

-25%

-25%

)16%*#JQTPUÏƂ
5VÂTÌ:EO
8GTÌ

¶65².78'4¬

-25%

0'9561%-*1./VWPIWUÏƂ

5VÂTÌ:EO
8GTÌ

¶65².78'4¬

-20%

5+%+.;VWPIWUÏƂ

5VÂTÌ:EO
8GTÌ

¶65².78'4¬

1 Ì
1RKÌO½PHÒU
H
 
 
1RKÌWOJGNIKPC.CW5WP

8'410+%#VWPIWUÏƂ
5VÂTÌ:EO
8GTÌ

¶65².78'4¬

'IQ&GMQT$ÂLCTNKPF
5YYYGIQFGMQTKU

82 | MENNING |

9. febrúar 2013 LAUGARDAGUR

Vekur lukku
Haust- og vetrarlína Ostwald
Helgason heldur áfram að vekja
rífandi lukku meðal tískuunnenda
um allan heim. Söngkonan Solange
Knowles, yngri systir Beyoncé,
klæddist fatnaði frá hinu hálfíslenska
merki við Essence-hátíðina í Hollywood á
miðvikudag. Hátíðin,
sem er til heiðurs
svörtum konum í
tónlistariðnaðinum,
var haldin í fjórða
sinn í ár. Ostwald
Helgason er í
eigu Ingvars
Helgasonar
og Susanne
Ostwald.

„Ég var bara
asni.“
SÖNGVARINN
JOHN MAYER
MÆTTI Í VIÐTAL
Í SJÓNVARPSÞÁTTINN CBS THIS
MORNING OG
RÆDDI MEÐAL
ANNARS UM ÞAU
LJÓTU UMMÆLI
SEM HANN HEFUR
LÁTIÐ FALLA UM
FYRRVERANDI
KÆRUSTUR SÍNAR.

SÉRHÆFÐIR ÞÝÐENDUR
Út er komin á vegum Forlagsins bókin
Svona á að elska–leiðarvísir fyrir eldheita
elskendur. Það er Sveinn Guðmarsson,
fréttmaður á RÚV, sem hefur veg og
vanda af því að snara ritinu yfir á íslensku.
Hann ætti að vera orðinn öllum hnútum
kunnugur í tungutaki Amors því áður
hefur hann þýtt bækurnar Súpersex og
Lostaleiki eftir kynlífsgúrúinn Tracy Cox. Og
skyldi hann einhvern tímann reka í vörðurnar þarf ekki að leita langt eftir ráðum,
því eiginkona Sveins og samstarfsmaður
hans á RÚV, Þórhildur Ólafsdóttir, þýddi
bókina Kama Sutra eftir sama höfund fyrir
nokkrum árum.
- kg

Ólafur Darri er hin
nýja ungfrú klukka
Leikarinn Ólafur Darri Ólafsson verður rödd klukkunnar og Símans.
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Leiðbeinendur með áratuga reynslu af kennslu og
keppni sem ﬂestir hafa unnið til verðlauna á Íslandsmeistaramótum. Yﬁrkennari er Daníel Jakobsson margfaldur Íslandsmeistari og Ólympíufari.
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„Það er svolítið skemmtilegt að
vera klukka. En það er verulega
skrítin tilfinning,“ segir leikarinn
Ólafur Darri Ólafsson.
Hann tekur við af Ingibjörgu
Björnsdóttur leikkonu sem rödd
klukkunnar síðar í þessum mánuði og mun því svara með djúpri
og ómþýðri rödd sinni þegar fólk
hringir í 115 og biður um tímann.
Ólafur Darri verður fyrsti karlmaðurinn sem gegnir hlutverkinu. Fyrsta Ungfrú klukka leit
dagsins ljós 1937 þegar Halldóra
Briem ljáði henni rödd sína. Sigríður Hagalín leikkona tók við af
henni og var klukkan í þrjátíu ár
en frá 1994 hefur Ingibjörg talað
fyrir klukkuna. Núna er röðin
komin að Ólafi Darra, sem hélt að
enginn hringdi lengur í klukkuna
þegar honum var boðið starfið.
„Ég man eftir því að maður gerði
það oft fyrir tíma gemsans.“
Aðspurður segist hann vera
stundvís maður og því á þetta
nýja starf eflaust vel við hann.
„Mér finnst ég sæmilega stundvís en ég er ekki viss um að aðrir
séu sammála því.“
Ólafur Darri er einnig orðinn
rödd Símans, sem hefur einmitt
klukkuna á sinni könnu, og tekur
hann við því starfi af leikstjóranum Reyni Lyngdal. Leikarinn
hefur töluverða reynslu af raddsetningu því hann var rödd Skjás
eins þangað til fyrir áratug. Einnig var hann rödd Sambíóanna
og N1 í mörg ár. „Ég var mjög
ánægður með fyrri vinnuveitendurna. Það var gott að vinna með
þeim en hagræðingin fyrir mig
felst í því að bæði er spennandi
að vinna fyrir Símann og svo var
ég alltaf að lesa fyrir tvö fyrirtæki. Það er gott að vera bara á
einum stað.“
Hvernig lýsir starfið sér? „Ég
þarft alltaf að koma nokkrum
sinnum í mánuði þegar það koma
nýir hlutir sem þarf að gera. Svo
eru það klassíkerar sem maður
gerir bara einu sinni, eins og

LES FYRIR KLUKKUNA OG SÍMANN Ólafur Darri Ólafsson mun lesa fyrir klukkuna

og Símann í framtíðinni.

FRÉTTABLAÐIÐA/ANTON

5.880 símtöl bárust í
klukkuna í janúar
Í janúar síðastliðnum bárust 5.880
símtöl í klukkuna, samkvæmt
upplýsingum frá Símanum. 2.086
símtalanna komu úr farsímum, 3.774
úr heimasímum og 20 úr tölvusímum. Hvert símtal kostar 25,3 krónur
og var því samanlagt hringt í klukkuna
fyrir tæpar 150 þúsund krónur í síðasta
mánuði. Ef þessi upphæð er margfölduð
með tólf gæti upphæðin numið um 1,8
milljón króna þegar árið er á enda.

símsvarar og annað slíkt. Þetta
er alveg smá vinna en ekki mikil.“
Aðspurður hvað það er við röddina hans sem er svona eftirsóknarvert segist hann ekki vita það með
vissu. „Röddin mín er bara guðsgjöf og ég er afskaplega þakklátur
fyrir hana. Við leikarar erum síst
of launaháir og hún hefur hjálp-

að mér að lifa sómasamlegu lífi í
þessu starfi.“
Þarftu ekki að passa vel upp á
röddina, eins og söngvarar gera
jafnan? „Ég segi það nú ekki en
ég er hættur að reykja. Það er það
sem ég er ánægðastur með að hafa
lagt í púkkið.“
freyr@frettabladid.is

Gefur sjálf út plötuna erlendis
Hljómsveitin Retro Stefson hefur stofnað útgáfufélagið Les Frères Stefson.
Þriðja hljómplata Retro Stefson, sem er samnefnd
hljómsveitinni, kemur út í Evrópu og Bandaríkjunum í mars á vegum Les Frères Stefson, sem er
útgáfufélag Retro Stefson. Hún kemur út í samstarfi
við breska fyrirtækið Republic of Music sem annast
framleiðslu, dreifingu og markaðssetningu.
Risinn Universal í Þýskalandi, nánar tiltekið
Vertigo, mun því ekki gefa plötuna út. Samningur
var gerður um plötuna Kimbabwe og var hann ekki
endurnýjaður.
Í kjölfar útgáfunnar heldur Retro Stefson í tveggja
mánaða tónleikaferð um Evrópu til að fylgja henni
eftir. Fyrstu tónleikarnir verða í Kennedy Center í
Washington og eftir það er förinni heitið til Evrópu.
Fyrst spilar hljómsveitin á bransahátíðinni by:Larm
í Noregi 13. og 14. febrúar og daginn eftir á Sónar-hátíðinni í Reykjavík. Í maí er förinni heitið til
Austur-Evrópu og síðan á fjölmargar tónlistarhátíðir
í Evrópu.
Retro Stefson var tilnefnd til sex verðlauna á

RETRO STEFSON Hljómsveitin gefur sjálf út plötuna sína úti

í heimi.

Íslensku tónlistarverðlaunum fyrir nýjustu plötu
sína, auk þess að vera tilnefnd til Norrænu tónlistarverðlaunanna.
- fb

ÚTSÖLULOK
á sunnudaginn
Enn meiri afsláttur!
HOPPER Tungusóﬁ
Breidd 320cm
Verð nú: 191.750 kr.
Verð áður: 295.000 kr.

VVintage-húsgagnalínan
VINTAGE skápur
V

Verð nú: 258.300 kr.

VINTAGE sófaborð Verð nú: 58.100 kr.
Breidd 140x70x45cm Verð áður: 83.000 kr.

Breidd 180x210x45cm Verð áður: 369.000 kr.
B

VINTAGE sjónvarpsskenkur Verð nú: 104.300 kr.
Breidd 184x48x50 cm Verð áður: 149.000 kr.

HÆGINDASTÓLL:
49.000 KR. STK.

Einstakt
verð!

VINTAGE skenkur
ÓPUS sóﬁ

Verð nú: 48.600 kr.
Breidd 140 cm Verð áður: 162.000 kr.

Breidd 220x90x45cm

Verð nú: 132.300 kr.

Verð áður: 189.000 kr.

VINTAGE borðstofuborð og 4 Veel -stólar
Verð nú: 125.300 kr. settið

Breidd 180x90cm

Verð áður: 179.000 kr.

KOMMÓÐA
- 10 skúffur
190x45x40cm
Verð nú: 97.500 kr.
Verð áður: 195.000 kr.
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FIMM
SPURNINGAR

Helgi Björnsson
Starf: Söngvari, leikari og athafnamaður
Aldur: 54 ára.
Maki: Vilborg Halldórsdóttir leikkona
Börn: Þrjú börn: Orri, Björn Halldór
og Hanna Alexandra.
Þú ert að taka upp plötu til
heiðurs Hauki Morthens. Hvenær
kemur Bubba Morthens-heiðursplatan?
Hún kemur á næsta ári. Síðan
kemur Tolla Morthens-platan og
svo Begga Morthens-platan. Svo
þetta verður á hverju ári.
Tókstu Hagavagninn til Berlínar?
Nei, ég tók Wow-vagninn.
Er enn þá nóg að hafa út úr hestaplötum?
Nei, þess vegna er ég byrjaður á
Morthens-plötum og verð að því
næstu árin.
Ertu Mick Jagger Íslands?
Nei, ég er Helgi Björns Íslands.
Fara ekki allir að hætta að vera
sexí?
Nei, nú fara menn að byrja að
vera sexí.

Mest lesið
1 „Gat ekki ímyndað mér að það væri
viðurkennt nafn“
2 Mosfellingur datt í lukkupottinn
3 Fíkniefnaprófanir í Ráðhúsi Eyjamanna
4 Pólverjar á Ísaﬁrði borða bollur með
vodka
5 Kjósa frekar Sjálfstæðisﬂokkinn með
Hönnu Birnu í forystu

KOMIN Í
KILJU Á
ÍSLENSKU!

 Z Z Z  I R U O D J L G  L V
D O Y | U X  E y N D E ~ ä  i  Q H W L Q X

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

