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40 Kevin Costner vill að
mamma verði stolt af mér
Tómas Lemarquis býr í Berlín
en er í stuttu stoppi á Íslandi.

2 Samþykkt að stækka
Hótel Borg Nágrannar mótmæla en bæta á við 42 herbergjum á elsta hóteli bæjarins.

30 Í HVAÐ
FARA SKATTARNIR?
ÚTTEKT FRÉTTABLAÐSINS

LITLA HETJAN
GUÐRÚN SÆDAL
Guðrún Sædal berst við sjaldgæfan genasjúkdóm sem leggst einungis á stúlkur. Um
eins og hálfs árs aldurinn má segja að haﬁ slokknað á henni. Guðrún litla hefur háð
hetjulega baráttu síðan og foreldrar hennar binda vonir við að lækning ﬁnnist. 34

26 Leikkonan sem
sigraði London
Hera Hilmarsdóttir
leikkona leikur í
íslenskri bíómynd
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FIMM Í FRÉTTUM EVRÓPA, BÆNDUR OG BDSM

SLITASTJÓRN GLITNIS HÖFÐAR
SKAÐABÓTAMÁL GEGN TVEIMUR
FYRRVERANDI STARFSMÖNNUM
BANKANS 4
HUGO CHAVEZ
KVADDUR HINSTU KVEÐJU 6
BANKARNIR HAFA HAGNAST UM
260 MILLJARÐA KRÓNA 8

„Það er fyrir neðan allar hellur
að ætla að halda þessu debatti
um Evrópusambandið áfram
næstu 30 ár í viðbót.“ 10

Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair,
er nýr formaður Samtaka atvinnulífsins.
Hans fyrsta verk var að ítreka að ljúka skyldi
aðildarviðræðum við ESB. Menn áttu ekki
endilega von á því frá fyrrverandi formanni
LÍÚ.

Bændasamtökin hafa eignast nýjan formann.
Hann heitir Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson
og er líka varaþingmaður Framsóknarflokksins.
Sindri, eins og hann er kallaður, sat fyrir
svörum í Kastljósi í vikunni og kvaðst ekki mjög
hræddur við sjúkdóma úr hráu, erlendu kjöti.

Sunneva Sverrisdóttir er ekki nema 21
árs en er þegar farin að ræða fjálglega um
BDSM-kynlíf í fjölmiðlum. Það skýrist af því
að hún er annar stjórnenda sjónvarpsþátta
um kynlíf sem hófu göngu sína á Popptíví í
vikunni.

Benedikt Jóhannesson, formaður Sjálfstæðra
Evrópusinna, er ekki par hrifinn af andstöðu
Sjálfstæðisflokksins við ESB. Hann segist ekki
einu sinni vera viss um að hann geti kosið
flokkinn sinn í vor. Þar hljóta menn
að skjálfa á beinum.

➜ Kvenfélag SÁÁ hefur verið lagt niður eftir skærur við formanninn Gunnar Smára Egilsson, að sögn kvennanna. Leikkonan Ilmur
Kristjánsdóttir var hluti af kvenfélaginu–sem nú heitir Rótin
– og telur brýna þörf á kynjaskiptri afeitrun.

Heiða Kristín Helgadóttir,
formaður Bjartrar framtíðar.

SKOÐUN 16➜22
HIN HLIÐIN 16
Þorsteinn Pálsson um stjórnmál og fjármál.

KONUR VÆLA–KARLAR DEYJA 18
O. Lilja Birgisdóttir um vinnuumhverﬁ.

ANDLEGT OFBELDI Í
SJÁLFSTÆÐISFLOKKNUM 19
Þórir Stephensen um stjórnmál.

HELGIN 24➜56

Hótel Borg stækkar
þótt íbúar mótmæli
Þrátt fyrir mótmæli tveggja húsfélaga vegna skuggvarps og ónæðis og ósáttan
íbúðareiganda sem missir baðherbergisglugga heimilar skipulagsráð að bætt verði
allt að 43 herbergjum við Hótel Borg, fyrst og fremst í viðbyggingu á baklóð.

GERÐUM RÉTT MEÐ
ÞVÍ AÐ BÍÐA 24
Hljómsveitin Ylja slær í gegn

EINFALT
AÐ AFNEMA
VERÐTRYGGINGU 32

SKIPULAGSMÁL „Litið er til að Hótel

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

BESTU MYNDIRNAR
2012 44
Ljósmyndarar Fréttablaðsins

HVAÐ VARÐ
UM ARABÍSKA
VORIÐ? 46
Fyrir tveimur árum fagnaði
heimsbyggðin arabísku vori en
nú er vorhret.

HVERGI NÆRRI
HÆTTUR 50
Guðmundur E. Stephensen
og allir titlarnir.

KRAKKASÍÐAN 54
KROSSGÁTAN 56

MENNING 66➜81
GRAFFAÐI Í SVEITINNI 66
Sara Riel sýnir í Listasafni Árnesinga.

RUSLAHAUGUR Á
ENDASTÖÐ SÖGUNNAR 68
Viský Tangó er nýtt útvarpsleikrit Jóns Atla.

ÞAKKAR TRÚNNI FYRIR
AÐ VERA Á TOPPNUM 76
Mark Wahlberg leikur í fjórum
myndum á þessu ári.

SPORT 82➜84
SPÁÐ Í BIKARHELGINA 82
Undanúrslit kvenna í dag og úrslitaleikirnir á morgun.

GYLFI ÖFLUGUR Í MARS 84
Mars virðist vera mánuður Gylfa Þórs
Sigurðssonar.
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Þriðjud. 12. mars, kl. 20 - 22 í Nema Forum, Hafnarstræti 20

Raunhæfir kostir í húsnæðismálum almennings
Gylfi Arnbjörnsson, forseti Alþýðusambands Íslands.
Fjölbreytt úrræði í húsnæðismálum - engar töfralausnir
Álfheiður Ingadóttir, þingmaður VG.
Mikilvægi félagslegs húsnæðis og húsaleigubóta
Þorleifur Gunnlaugsson, varaborgarfulltrúi VG.
Úr viðjum vanans - nýjar lausnir á húsnæðismarkaði
Elín Sigurðardóttir, félagsfræðingur.

FYRIR FÓLKIð Í LANDINU

Borg er eitt elsta og virtasta hótel
landsins og talið mikilvægt að það
fái að dafna,“ segir í umsögn sem
skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti og felur í sér að reisa má
viðbyggingu við Hótel Borg.
Rífa á lágreistar byggingar á
baklóð Hótels Borgar að mestu
leyti. Í staðinn rís viðbygging
með kjallara, tveimur hæðum og
tveimur rishæðum á þeim hluta
sem snýr að Lækjargötu 4 en fjórum hæðum á þeirri hlið sem snýr
að gamla hótelinu. Fást eiga 43 ný
hótelherbergi til viðbótar við 52
herbergi sem fyrir eru.
Húsfélögin í Pósthússtræti 13
og Lækjargötu 4 segja mjög halla
á íbúa reitsins og opin rými ætluð
almenningi; garð Hressingarskálans, verönd Tes & Kaffis
og útitorg sem að mestu sé á lóð
Lækjargötu 4.
„Að þessum rýmum yrði þrengt
að öllu leyti, það er með auknu
skuggavarpi, minnkun á útsýni
og með mikilli nánd húsa á milli,“
segir í bréfi húsfélaganna til
skipulagssviðs borgarinnar.
Þá óttast húsfélögin skemmdir á framkvæmdatímanum. Ein
versta breytingin verði þó persónuleg röskun íbúanna. „Ekki síst
vegna þess að hún er viss innrás í
friðhelgi einkalífs. Innsýn í íbúðir þeirra verður verulega meiri
vegna nándar,“ segja húsfélögin
í mótmælabréfi sínu. „Forsendur
breytinganna byggja ekki á neinni
hugmyndafræði heldur hagsmunum eins aðila á kostnað annarra.“
Knút Kützen frá Færeyjum,
sem fyrir þremur árum eignaðist

VIÐBYGGING VIÐ HÓTEL
BORG Svona verður svipmót

baklóðar Hótels Borgar ef
áformuð viðbygging verður
reist.
MYND/THG ARKITKETAR

íbúð á þriðju hæð í Pósthússtræti
13, vill skaðabætur. „Ég mun tapa
baðherbergisglugganum,“ skrifar Knút skipulagssviðinu. Hann
kveðst munu þurfa að leggja í töluverðan kostnað vegna nýrrar loftræstingar ef byggt verði að veggnum hans. Skipulagsfulltrúi svarar
að baðherbergislugginn sé ekki á
samþykktum teikningum og bætur
því ekki í myndinni.
Varðandi skuggavarp segir
skipulagsfulltrúi það helst munu
aukast síðdegis, næst Hótel Borg.
Litið hafi verið til þarfa hótelsins eins og segir hér í upphafi.

BAKLÓÐ HÓTEL BORGAR Lágreistar

byggingar á baklóð Hótels Borgar víkja
fyrir stærra húsi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Þó var leitast við að finna tillögu sem gengi ekki um of á hagsmuni nágrennisins og var tillagan
minnkuð talsvert,“ segir skipulagsfulltrúi, sem setur það skilyrði
að viðbyggingin sé unnin í samráði
við Húsafriðunarnefnd og Minjastofnun Íslands.
Ekki liggur fyrir hvenær framkvæmdir hefjast.
gar@frettabladid.is

Björgunarsveitir sótti slasaðan mann upp að Botnsúlum í Hvalfirði:

Fótbrotinn í tvo tíma á fjalli
BJÖRGUN Karlmaður var fluttur með
þyrlu ofan úr Hvalfirði í gær, en hann
hafði fótbrotnað illa í miklum bratta
uppi við Botnsúlur í Hvalfirði. Langur
vegur var fyrir björgunarsveitir að
manninum, en menn komu að honum
rúmum tveimur tímum eftir að hann
hringdi á hjálp.
Að sögn talsmanns Landsbjargar var
maðurinn nokkuð kaldur þegar að var
komið en hann var þokkalega vel búinn
til útivistar.
Aðstæður voru nokkuð erfiðar þar
sem hvassviðri var og skafrenningur
auk þess sem hann var í bratta. Um
40 björgunarsveitarmenn tóku þátt í
aðgerðinni sem og menn úr sérsveit
ríkislögreglustjóra sem voru við æfingar í nágrenninu. Þurftu þeir að slaka
hinum slasaða í börum niður í björgunarbíl sem flutti hann þangað sem þyrlan beið, en hún gat ekki athafnað sig
á slysstað. Var maðurinn svo fluttur
þaðan á sjúkrahús í Reykjavík.
- þj

ÞYRLAN BÝÐUR Þyrla Landhelgisgæslunnar flutti björgunarsveitir upp í
Hvalfjörð en gat ekki athafnað sig á slysstað. Hún flutti svo hinn slasaða á
sjúkrahús.
MYND/LANDSBJÖRG

Kringlan
|
Fíton
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GYLFI ÞÓR
SIGURÐSSON hefur
komið að
fjórum mörkum fyrir
Tottenham,
lagt upp tvö
og skorað tvö,
í síðustu þremur leikjum
Tottenham.

Illugi Gunnarsson eyddi um

5 milljónum
í prófkjör sitt hjá Sjálfstæðisﬂokknum í vetur, mest
allra stjórnmálamanna

120 MILLJÓNA

greiða mestallar tekjur
sínar í auðlegðarskatt.

tap varð á rekstri Háskólans í Reykjavík í fyrra.

40 BÖRN

bíða eftir meðferð í
Barnahúsi.

28,2%

LANDSBJÖRG FÓR Í
120 ÚTKÖLL Í ÓVEÐRINU Á MIÐVIKUDAG.

eru hlynnt því að
áfengiskaupaaldur verði færður
niður í 18 ár, samkvæmt könnun
Fréttablaðsins.

Borðtennisundrið
GUÐMUNDUR
STEPHENSEN varð
Íslandsmeistari í 20.
sinn um síðustu helgi.
Hann er samt ekki
nema 30 ára gamall.

Hugo Chavez, forseti Venesúela,
lést í vikunni, 58 ára gamall.

Stefnt fyrir að flytja
ábyrgðir á ónýt félög
Slitastjórn Glitnis höfðar skaðabótamál gegn tveimur fyrrverandi starfsmönnum
bankans. Sagðir hafa fært milljarða skuldbindingar frá stöndugum félögum yfir á
gjaldþrota Stím og Gnúp. Sérstakur saksóknari rannsakar málið sem umboðssvik.
DÓMSMÁL Slitastjórn Glitnis hefur

MÓTMÆLI Í AMRITSAR Harbrinder Kaur, 22 ára kona sem beitt var ofbeldi af hálfu
lögreglunnar, heldur á kertum í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi kvenna.
NORDICPHOTOS/AFP

Alþjóðlegur baráttudagur kvenna haldinn hátíðlegur í gær:

Indverskar konur vilja breytingar
INDLAND Konur efndu til mótmælafunda víða á Indlandi í gær á alþjóð-

legum baráttudegi kvenna. Þær beindu athyglinni að kynbundnu
ofbeldi og kröfðust aðgerða af hálfu stjórnvalda.
Réttindi kvenna á Indlandi hafa verið í brennidepli á Indlandi allt frá
því að ung kona var myrt í hrottalegri hópnauðgun um miðjan desember.
Í borginni Allahabad lögðu konur áherslu á að þingmenn samþykktu
frumvarp sem kveður á um að konur skuli vera minnst þriðjungur
þingmanna.
- gb

Fimmtíu börn bíða:

Formaður Lýðræðisvaktar:

Lengri biðlistar Þingforsetinn
í Barnahúsið
eins og Trampe
SAMFÉLAGSMÁL Fimmtíu börn eru

STJÓRNMÁL Ef forseti Alþingis

nú á biðlista eftir viðtali í Barnahúsi. Mikið álag hefur verið á sérfræðingum í húsinu eftir áramót,
eða frá því að mikil umræða um
kynferðisbrot gegn börnum fór af
stað í fjölmiðlum.
Þetta kom fram í kvöldfréttum
Ríkisútvarpsins í gær. Þar sagði
að hver sérfræðingur sinnti nú
helmingi fleiri börnum en talið
væri heppilegt. Sérfræðingur hjá
Barnahúsi sagði ástandið orðið
óviðráðanlegt.
- gb

slítur þingi áður en ný stjórnarskrá fæst afgreidd er hún í sömu
sporum og Trampe greifi þegar
hann sleit þjóðfundinum 1815.
Þetta sagði Þorvaldur Gylfason,
formaður Lýðræðisvaktarinnar, á
fundi í gær.
Hann sagði Alþingi ekkert að
vanbúnaði að leyfa „skýrum vilja
þjóðarinnar í stjórnarskrármálinu að ná fram að ganga,“ enda
nyti málið meirihlutastuðnings á
þingi.
- þj

höfðað skaðabótamál á hendur
tveimur fyrrverandi starfsmönnum Glitnis, þeim Jóhannesi Baldurssyni og Elmari Svavarssyni,
vegna gerninga frá því í septemberlok 2008, rétt fyrir bankahrun,
sem sérstakur saksóknari rannsakar sem umboðssvik.
Jóhannes var framkvæmdastjóri
markaðsviðskiptadeildar Glitnis
fyrir hrun og Elmar var undirmaður hans þar.
Málið sem stefnt er vegna snýst
um að tvímenningarnir hafi, í lok
september 2008, fært milljarða
skuldbindingar frá stöndugum
félögum yfir á félög sem þá töldust ógjaldfær, Stím og Gnúp, án
þess að nokkrar tryggingar kæmu
á móti því.
Með því hafi Glitni verið bakað
mikið tjón, þótt það hafi reyndar
enn ekki verið metið að fullu. Einungis er stefnt til viðurkenningar
á skaðabótaskyldu.
Skuldbindingarnar voru til
komnar vegna fjölda framvirkra
samninga með hlutabréf í Glitni
og voru færðar frá félögum á
borð við GT Capital ehf., í eigu
athafnamannsins Gunnars Torfasonar, og BLÓ ehf., í eigu Óskars
Eyjólfssonar, bónda í Hjarðartúni
við Hvolsvöll. Báðir áttu hlut í
Stími; Gunnar fimmtán prósent og
BLÓ ehf. tíu prósent.
Þessar gjörðir Jóhannesar og
Elmars eru til rannsóknar hjá sérstökum saksóknara vegna gruns
um umboðssvik, samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins.

TIL RANNSÓKNAR Jóhannes, til hægri, og Elmar, til vinstri, voru leiddir fyrir dóm-

ara í Héraðsdómi Reykjavíkur í nóvemberlok 2011 og gæsluvarðhalds krafist yfir
þeim vegna rannsókna sérstaks saksóknara. Fallist var á varðhald yfir Jóhannesi en
ekki Elmari.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Elmar starfandi hjá Íslandsbanka
Elmar Svavarsson, annar hinna stefndu, starfar nú sem forstöðumaður
verðbréfamiðlunar hjá Íslandsbanka, þrátt fyrir að vera enn til rannsóknar
hjá sérstökum saksóknara. Hann var sendur í leyfi haustið 2011 vegna
rannsóknar sérstaks saksóknara en er síðan snúinn aftur til starfa.

Jóhannes er einn þriggja fyrrverandi starfsmanna Glitnis sem
voru hnepptir í gæsluvarðhald í lok
nóvember 2011 vegna rannsókna á
málum sem tengjast bankanum.
Hinir tveir eru Lárus Welding,
fyrrverandi bankastjóri, og Ingi
Rafnar Júlíusson, sem var verðbréfamiðlari hjá bankanum. Þeir
sátu allir í tæpa viku í varðhaldi.

Ólafur Þór Hauksson, sérstakur
saksóknari, fór á þeim tíma einnig
fram á gæsluvarðhald yfir Elmari
en þeirri kröfu hafnaði héraðsdómur.
Skaðabótamál slitastjórnarinnar gegn tvímenningunum verður
tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur 22. mars næstkomandi.
stigur@frettabladid.is
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KÓLNAR OG LYGNIR Það verður stormur fram eftir degi allra syðst en lægir með
kvöldinu. Á morgun og mánudaginn verður hæð yfir landinu, þá léttir til og kólnar
heldur auk þess sem vindur verður hægur að mestu.
Alicante 20°
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Hægur vindur.
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, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@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, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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Kröfur ESA um innflutning á hráu kjöti breyta engu um innflutningshömlur:

Neytendur geti valið ferska vöru
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neyðist til að breyta lögum og heimila innflutning á hrárri ófrystri
kjötvöru breytir það engu um innflutningshömlur á erlendu kjöti þó
að líklegt sé að framboðið myndi
breytast, segir Andrés Magnússon,
framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu.
ESA, eftirlitsstofnun EFTA,
hefur komist að þeirri bráðabirgðaniðurstöðu að bann á innflutningi á
hráu kjöti standist ekki EES-samninginn. Íslensk stjórnvöld hafa tíma

fram á vor til að rökstyðja bannið.
Andrés segir líklegt að vöruúrval í verslunum breytist þurfi
íslensk stjórnvöld að gefa eftir.
Neytendur vilji frekar ferska matvöru en frosna.
Neytendur geta reiknað með
aukinni fjölbreytni verði innflutningur á fersku ófrosnu kjöti leyfður, segir Finnur Árnason, forstjóri
Haga. Hægt verði að bjóða upp á
fjölbreyttara úrval af gæðanautakjöti sem ekki sé framleitt mikið af
hér á landi.
- bj

HRÁTT Heimilt er að flytja inn hrátt
kjöt en það verður að hafa verið frosið í
30 daga áður en það er sett á markað.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Chavez kvaddur og
Maduro sór eiðinn
Strax eftir að útför Hugo Chavez, forseta Venesúela, lauk í gær sór útnefndur
arftaki hans embættiseið til bráðabrigða. Venesúelabúar eru ekki allir sáttir við þá
ákvörðun að smyrja lík hins látna og hafa það til sýnis eins og Lenín og Maó.
VENESÚELA, AP Tugir ráðamanna frá
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NÁM Í
DANMÖRKU
EÐA SVÍÞJÓÐ
Námskynning verður í Sunnusal á Hótel Sögu
laugardaginn 9. marsfrá kl. 12–16.
Við hliðina á Hótel Sögu, beint á móti Háskólabíó.
Eftirfarandi háskólar munu kynna:
- Syddansk Universitet, www.sdu.dk
- Högskolan í Skövde, www.his.se
- Luleå Tekniska Universitet, www.ltu.se
Ennfremur munu eftirfarandi danskir háskólar, sem eru með lengri
og styttri nám á háskólastigi kynna sína skóla:
- Erhvervsakademi Kolding, www.eakolding.dk
- Erhvervsakademi Lillebælt, www.eal.dk
- Erhvervsakademi Sydvest, www.easv.dk
- Københavns Erhvervsakademi, www.kea.dk
- University College Sjælland, www.ucsj.dk
- VIA University College, www.via.dk
Margir skólanna kenna á ensku. University College Sjælland mun
kynna alþjóðlegt kennaranám á ensku, sem er nýjung hjá þeim,
sjá nánar á www.ucsj.dk/ite

öllum heimshornum lögðu leið sína
til Venesúela í gær til að kveðja Hugo
Chavez forseta, sem lést á þriðjudaginn eftir erfiða baráttu við krabbamein.
Að jarðarförinni lokinni tóku þeir
þátt í annarri athöfn, þar sem Nicolas
Maduro sór embættiseið sem forseti til
bráðabirgða, eða þangað til að loknum
forsetakosningum.
Samkvæmt stjórnarskrá landsins
þarf að kjósa nýjan forseta í síðasta
lagi þrjátíu dögum eftir fráfall fyrri
forseta. Chavez hafði gefið þjóð sinni
skýrt til kynna að hann vildi að hún
kysi Maduro í embættið þegar þar að
kæmi.
Almenningur fjölmennti einnig til
útfararinnar. Göturnar voru þéttskipaðar fólki og um tíma var tveggja kílómetra biðröð eftir því að fá að líta Chavez augum.
Dagurinn í gær var hápunkturinn á
þriggja daga minningarhátíð sem efnt
hefur verið til í landinu aftir að forsetinn dó. Skólum hefur verið lokað
og fjölmörg fyrirtæki gáfu starfsfólki
sínu frí.
„Þetta er sögulegt, ég hef aldrei séð
annað eins,“ segir Edila Ojeda, 57 ára
húsvörður í höfuðborginni, sem var frá
sér numinn eins og margir aðrir landsmenn, einkum þó stuðningsmenn forsetans nýlátna.
Líkið af Hugo Chavez var hins vegar
ekki grafið niður í jörð, heldur verður
það smurt og haft til sýnis um aldur
og ævi. Eða þangað til annað verður
ákveðið.
Maduro segir að líkið verði geymt
í kristalkistu í Byltingarsafninu,
skammt frá forsetahöllinni Miraflores.
Ekki voru þó allir íbúar Venesúela
á eitt sáttir með þessa ráðstöfun: „Í

CHAVEZ SYRGÐUR Mikill mannfjöldi fyllti göturnar í Caracas í gær að kveðja

hinn nýlátna forseta.

NORDICPHOTOS/AFP

alvöru? Er þetta ekki brandari?“ spurði
Juan Ferreira, 51 árs gamall götusali.
Nokkur kommúnistaríki tuttugustu aldarinnar gripu til þess ráðs að
smyrja lík látinna leiðtoga sinna og
hafa almenningi til sýnis. Þetta var
gert við líkið af Vladimír Lenín í Sovétríkjunum, Ho Chi Minh í Víetnam og
Mao Zedong í Kína.
Chavez hafði stjórnað Venesúela í
fjórtán stormasöm ár. Hann skapaði sér
vinsældir meðal fátækra landsmanna
með því að nota olíuauð landsins til að
styrkja stöðu þeirra. Á hinn bóginn
var hann gagnrýndur fyrir mannréttindabrot og lélega efnahagsstjórn, sem
sögð er eiga eftir að koma arftaka hans
í koll.
gudsteinn@frettabladid.is

Þetta er sögulegt, ég hef aldrei
séð annað eins.
Edila Ojeda húsvörður.

Í alvöru? Er
þetta ekki brandari?
Juan Ferreira götusali

Innkoma skipafélaga ýtir út hugmyndum um ríkisstyrktar siglingar:

Útboði strandsiglinga frestað
ATVINNULÍF Ríkisstjórnin sam-

þykkti á fundi sínum í gærmorgun tillögu Ögmundar Jónassonar
innanríkisráðherra um að fresta
útboði á strandsiglingum við
Ísland. Bæði Samskip og Eimskip
hafa tilkynnt fyrirætlanir um
strandsiglingar sem hefjast munu
á næstu vikum. Ráðherra segir að
með því megi ætla að markmið
verkefnisins nái fram að ganga og
í því ljósi lagði hann til að útboði
yrði frestað en áfram fylgst með
framvindu málsins.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu
í gær töldu forsvarsmenn skipafélaganna hugmyndir um útboð
á ríkisstyrktum strandsiglingum
undarlegar eða með öllu óþarfar;
markaðurinn hefði séð um að leysa
málið. Þá kom fram að hugmyndir
ríkisins um strandsiglingar væru
engan veginn í takt við það sem nú
gerist í þessum flutningum.
Innanríkisráðherra skipaði nefnd í

SUNDAHÖFN Útboði ríkisstyrktra strandsiglinga hefur verið frestað. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

maí 2011 til að vinna að verkefninu
en þá benti ekkert til þess að
strandsiglingar við Ísland myndu
hefjast að nýju án ríkisstuðnings,
segir í tilkynningu ráðuneytisins.
Samskip munu hefja sínar siglingar
18. mars og Eimskip 14. mars. Því

er útboði ríkisins frestað og látið á
það reyna „hvort markmið fyrirhugaðra strandsiglinga um að auka
flutninga á sjó og draga jafnframt
úr því álagi sem er á vegakerfinu
muni nást til frambúðar,“ segir í tilkynningu.
- shá

skattur.is

Opnað hefur verið
fyrir framtalsskil
Skilafrestur er til 21. mars

070768-9999

Skilafrestur

Veﬂyklar

Almennur skilafrestur fyrir launamenn
og einstaklinga með eigin atvinnurekstur
er til 21. mars.

Veﬂyklar hafa verið sendir til nýrra framteljenda.
Haﬁ veﬂykill glatast má sækja um nýjan á skattur.is.
og fá hann sendan í vefbanka eða í pósti.

Unnt er að sækja um lengri frest á skattur.is
og getur hann lengstur orðið til 3. apríl.
Framtal barns skal fylgja framtali framfæranda.

Einnig er hægt að opna framtalið og skila með
rafrænum skilríkjum.

Upplýsingar á framtali
Áríðandi er að framteljandi athugi hvort áritaðar
fjárhæðir og aðrar upplýsingar séu í samræmi
við gögn og upplýsingar sem hann hefur sjálfur
undir höndum.

Símaþjónusta í 442-1414
Í mars verður veitt aðstoð í síma 442-1414
alla virka daga frá kl. 9:30 til 15:30.
Dagana 21. mars, 2. og 3. apríl
verður þjónustan í boði til kl. 19:00.
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Hestaferð endaði illa:

Ölvaður knapi
réðst á lögreglu
DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-

ness hefur dæmt rúmlega fertugan Grindvíking í tveggja
mánaða skilorðsbundið fangelsi
fyrir að sitja hest ölvaður og
ráðast svo á lögreglu.
Hann gerðist sekur um
umferðarlagabrot og brot gegn
lögreglulögum með því að
stjórna hesti á Suðurstrandavegi
„undir svo miklum áhrifum
áfengis að hann gat eigi stjórnað
hestinum örugglega,“
og fyrir að hafa
ekki hlýtt lögreglu þegar hún
skipaði honum af
baki.
Í kjölfarið hótaði
hann tveimur lögreglumönnum líkamsmeiðingum og
olli öðrum þeirra
áverkum í andliti. - sh

Þjófnaður á Suðurnesjum:

Astmalyfjum
stolið úr bíl
LÖGREGLA Astmalyfjum var stolið

úr bifreið konu á Suðurnesjum í
vikunni. Konan hafði skilið bifreiðina eftir ólæsta í tíu mínútur
þegar hún skaust heim til sín.
Þegar hún kom til baka var veski
hennar horfið, ásamt lyfjum,
greiðslukorti og ökuskírteini.
Konan lét þegar loka kortinu en
var uggandi vegna lyfjanna. Lögreglu var svo tilkynnt um þjófnað
úr annarri bifreið. Úr henni var
stolið DVD-spilara.
- hj
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Hafa halað inn 216 milljarða
Viðskiptabankarnir þrír hafa hagnast um 216 milljarða króna frá því að þeir voru stofnsettir. Í fyrra bættust 66
milljarðar króna í sarpinn. Íslandsbanki hefur hagnast mest. Allir hafa afskrifað mikið vegna gengislánadóma.
VIÐSKIPTI Landsbanki, Arion banki
HÖGNUÐUST SAMANLAGT UM 66 MILLJARÐA
og Íslandsbanki högnuðust samtals
um 66 milljarða króna á síðasta ári.
Hagnaður þeirra meira en tvöfaldaðist á milli ára. Þetta kemur fram í ársreikningum bankanna fyrir árið 2012
sem gerðir hafa verið opinberir á undanförnum dögum.
Alls hafa stóru viðskiptabankarnir
þrír hagnast um 216,3 milljarða króna
síðan þeir voru stofnsettir í október
2008. Hagnaðurinn er þó ekkert í líkingu við það sem gömlu viðskiptabankarnir þrír, Kaupþing, Landsbanki
og Glitnir, höluðu inn á ári þegar þeir
risu sem hæst. Á árinu 2006 var heildarafkoma þeirra jákvæð um 164 milljarða króna. Ári síðar var hún jákvæð
um 138 milljarða króna.
Íslandsbanki hagnaðist samtals
um 23,4 milljarða króna í fyrra. Það
er mun meira en þeir 1,9 milljarðar
króna sem hann græddi árið áður.
Ástæða þess að afkoman var svona
miklu lægri á árinu 2011 var fyrst
og fremst sú að niðurfærslur vegna
gengislánadóma námu 12,1 milljarði
króna á því ári. Íslandsbanki hefur
hagnast mest allra bankanna frá
stofnun, um 81,1 milljarð króna.
Landsbankinn hagnaðist mest allra
banka á síðasta ári, um 25,5 milljarða
króna. Hann græddi 16,9 milljarða
króna árið áður þrátt fyrir að hafa
fært niður eignir fyrir 38 milljarða
króna vegna áhrifa af gengislánadómum.
Arion banki hagnaðist um 17,1
milljarð króna í fyrra, sex milljörðum
króna meira en árið áður. Árið 2011
færði bankinn niður virði eigna vegna
gengislánadóma upp á 13,8 milljarða
króna.
thordur@frettabladid.is

*TEKJUSKATTUR, VIÐBÓTARTEKJURSKATTUR, BANKASKATTUR, VIÐBÓTARBANKASKATTUR, SÉRSTAKUR SKATTUR Á LAUN BANKASTARFSMANNA, KOSTNAÐUR VEGNA FJÁRMÁLAEFTIRLITSINS, KOSTNAÐUR VEGNA UMBOÐSMANNS SKULDARA OG GREIÐSLUR Í TRYGGINGASJÓÐ INNSTÆÐUEIGENDA.
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Stórhunda
kynning
lAuGarDaG oG SunNuDag
Frá 12:00 Til 17:00
Yfir 30 tegundir stórra hunda sýndar
MeðaL aNnaRs: sT. bErNhaRðs, rOtTweIlEr, aFghAn,
bRiaRd, dObErmANn, ÍsLenSkUr FjárHunDUr, lEoNboRgEr,
oLD eNgLisH sHeEpdOG
Vinnuhundadeildin og Íþróttadeildin
vErðA á SvæðiNu LaUgaRdAg Og suNnUdaG Frá 14 – 17
Kynnist dráttarhundunum!
dRátTarHuNdaR DraGa krAkKa Frá 13:30 LauGaRdaG oG
sUnnUdAg

oPið Til 21:00
ölL kVölD
2 Í^ _^^Ï?ÏlÏ>=9Ï<<99ÏlÏÌ^ Í^  ÏÌÏÏ
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Það er gott hjá þér að hugsa fram í
tímann fyrir þá sem treysta á þig
LÍF- OG SJÚKDÓMATRYGGING FYRIR ÞIG OG FÓLKIÐ ÞITT

#gotthjáþér
/gotthjather
#gotthjáþér

Það er gott hjá þér að hugsa um heilsuna á hverjum
degi, því þú veist að hún skiptir öllu máli, bæði fyrir
þig og þá sem treysta á þig. Taktu næsta skref í dag
VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS

og láttu líf- og sjúkdómatryggja þig. Hafðu samband
og starfsfólk VÍS veitir þér persónulega ráðgjöf.
VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.
LÍFTRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS HF.
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Svör frá Sjúkrahúsinu á Akureyri vegna umfjöllunar um aðstöðu á geðdeild:

Óska eftir að kaupa enskt english course
tungumálnámskeið
Ég borga 30.000 fyrir námskeiðið
Upplýsingar í 865-7013

Styrkir úr Lýðheilsusjóði 2013
Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr
Lýðheilsusjóði
Lýðheilsusjóður starfar samkvæmt lögum um landlækni
og lýðheilsu, nr. 41/2007, og reglugerð um lýðheilsusjóð,
nr. 1260/2011.
Hlutverk sjóðsins er að styrkja lýðheilsustarf sem
samræmist markmiðum laga um landlækni og lýðheilsu,
bæði innan og utan embættisins, í þeim tilgangi að
stuðla að heilsueﬂingu og forvörnum. Styrkir eru veittir til
verkefna eða afmarkaðra hagnýttra rannsókna.
Áhersla er lögð á að verkefnin séu til eﬂingar lýðheilsu
með áherslu á eftirfarandi þætti: Áfengis- og vímuvarnir,
tóbaksvarnir, heilbrigða lifnaðarhætti eða geðrækt.
Mikilvægt er að verkefnin haﬁ raunhæf og skýr markmið.
Stjórn Lýðheilsusjóðs úthlutar úr sjóðnum samkvæmt
úthlutunarreglum sjóðsins.
Umsóknarfrestur er til miðnættis 7. apríl 2013 og skal sótt
um á vef Lýðheilsusjóðs: http://lydheilsusjodur.sidan.is
Styrkja sem veittir eru á árinu skal vitjað fyrir 31.10 2013.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum í gegnum vef
sjóðsins. Nánari upplýsingar í síma 510 1900 hjá Embætti
landlæknis eða á vef sjóðsins.

Boltinn hjá þingi og ráðherrum
HEILBRIGÐISMÁL Framkvæmda-

stjórn Sjúkrahússins á Akureyri
segir að öryggi sjúklinga á geðdeild sjúkrahússins sé tryggt og
þeir veikustu fái þjónustu fyrirvaralaust. Boltinn sé hjá stjórnvöldum hvað varðar húsnæðismál.
Í umfjöllun fjölmiðla um nýlega
úttekt landlæknisembættisins kom
fram að aðbúnaður á legudeild
geðdeildarinnar væri óviðunandi
og starfsfólk hefði áhyggjur af
öryggi sjúklinga vegna manneklu.
Framkvæmdastjórnin tekur

undir að brýn þörf sé á umbótum í
húsnæðismálum. Þar eigi Alþingi,
velferðarráðuneyti og fjármálaráðuneyti hins vegar leik.
Þá sé rétt að skortur sé á geðlæknum og ekki hafi tekist að fylla
allar stöðuheimildir.
Varðandi frásagnir af tveimur
sjálfsvígum á deildinni síðustu tvö
ár segir framkvæmdastjórnin að
samkvæmt frummati stjórnenda
og fagaðila sé ekki hægt að rekja
tilvikin til „óeðlilegra aðstæðna á
deildinni“.
- þj

SJÚKRAHÚSIÐ Á AKUREYRI Framkvæmdastjórn sjúkrahússins hafnar því
að öryggi sjúklinga á geðdeild sé ógnað,
en brýn þörf sé á umbótum í húsnæðismálum.

Fjölbreytni og sátt í
stað sóunar og vesens
Björt framtíð vill auka fjölbreytni í samfélaginu og breyta umræðunni um stjórnmál. Hegðun stjórnmálaflokka í kosningabaráttunni mun hafa áhrif á með
hverjum flokkurinn vill starfa. Setur á oddinn að klára aðildarviðræður.
STJÓRNMÁL Björt framtíð kynna í

dag kosningaáherslur sínar. Þar
kennir margra grasa en segja má
að mesta áherslan sé lögð á að
auka fjölbreytni í samfélaginu.
Þar er vísað til skapandi greina og
græns iðnaðar en einnig fjölbreytilegri rekstrarforma í velferðarkerfinu og ólíkrar skólastarfsemi.
Heiða Kristín Helgadóttir, annar
formanna Bjartrar framtíðar,
segir að flokkurinn sé ekki tilbúinn að taka þátt í pólitískum hráskinnaleik, heldur vilji flokkurinn
leysa alvarleg vandamál án fyrirframgefinna kredda. Hún segir að
mikilvægt sé að taka á sóun.
„Það er allt of mikil sóun í þessu
litla samfélagi okkar, hvort sem
það er í raforkukerfinu, peningum eða hæfileikum. Við þurfum
að taka alvarlega ábendingar, eins
og úr McKinsey-skýrslunni, að
Íslendingar vinni allt of mikið og
fái of lítið borgað fyrir það.“
Heiða segir að auka þurfi fjölbreytileika í atvinnugreinum og
byggja betur undir þær. „Það þarf
ekki að þýða ríkisstyrki. Það má
auðvelda, eins og þegar kemur
að því að svara erindum til hins
opinbera, og minnka þetta vesen
og rugl. Það er stór hluti af þessu
líka.“
Heiða segir að flokkurinn hafi
stutt fjárfestingaáætlun ríkisstjórnarinnar og lagt þar áherslu
á að fjármunir færu í skapandi
greinar og rannsóknarsjóði. Það

FORMENNIRNIR Heiða Kristín Helgadóttir, sem er formaður flokksins ásamt Guðmundi Steingrímssyni, segir hegðun annarra stjórnmálaflokka í kosningabaráttu
ráða miklu um það með hverjum flokkurinn vilji starfa.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

sé mikilvægt.
Hún segir að hegðun annarra
flokka í kosningabaráttunni muni
ráða því með hverjum Björt framtíð vilji helst starfa. Fólk verði að
tala saman af lágmarksvirðingu.
„Auðvitað erum við með ákveðin mál sem við viljum sjá klárast.
Við setjum það töluvert á oddinn
að klára aðildarviðræðurnar við
ESB og fá úrlausn í þeim málum.
Það er fyrir neðan allar hellur að
ætla að halda þessu debatti um
Evrópusambandið áfram næstu
þrjátíu ár í viðbót.
Eins viljum við búa í frjálsu sam-

Fimm lykilmarkmið
➜ Meiri fjölbreytni
➜ Minni sóun
➜ Meiri stöðugleika
➜ Minna vesen
➜ Meiri sátt

félagi, sem þýðir að við þurfum að
hleypa öðrum hingað inn og fá leiðbeiningar og hjálp frá öðrum. Það
er í alvöru þannig að næstu fjögur
ár geta orðið ansi erfið og það skiptir máli með hverjum maður er að
fara að vinna.“ kolbeinn@frettabladid.is

Ráðherra segir mikið hafa unnist síðustu ár:

Ekkert andvaraleysi
í netöryggismálum
ÖRYGGISMÁL Ögmundur Jónasson

innanríkisráðherra segir netöryggismál vera afar mikilvægan málaflokk og stjórnvöld hafi unnið markvisst og með vönduðum hætti að
honum síðustu ár. Hann þvertekur
fyrir að andvaraleysi hafi einkennt
þá vinnu.
Þrátt fyrir að stjórnvöld hafi
þegar stofnað sérstaka netöryggissveit (CERT-teymi) er smíði reglugerðar um starfsemi sveitarinnar
ekki lokið, og heildstæð stefna fyrir
Ísland í netöryggismálum verður
vart tilbúin fyrr en á næsta ári.
Ögmundur segir að hér sé um
að ræða nýjan og mikilvægan þátt
varðandi framtíð öryggis þjóða og
samfélaga, en hafnar því að andvaraleysi einkenni verk stjórnvalda.
„Þvert á móti, þá hefur þetta
verið tekið föstum tökum. Menn
geta flýtt sér um of í þessum efnum
og það sem skiptir máli er að stíga
markvisst til jarðar.“
Ögmundur segir að reglugerðin varðandi CERT-teymið sé nú til

Ég
fullyrði að við
erum ekki
aftar á
merinni en
aðrar þjóðir í
þessum
efnum.
Ögmundur Jónasson
innanríkisráðherra

umsagnar hjá Persónuvernd, enda
vegist á ýmis sjónarmið í þessum
málum. Mikið sé lagt upp úr vönduðum undirbúningi.
Ögmundur segir að lokum að
Ísland sé ágætlega statt í netöryggismálum miðað við aðra. „Ég fullyrði að við erum ekki aftar á merinni en aðrar þjóðir í þessum efnum.
Það eru allir að skoða hvernig er
best að bregðast við og til hvaða
ráðstafana er hægt að grípa og við
erum að gera nákvæmlega það.“ - þj
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Ekki vitað hvort draugaskipið Lyubov Orlova er enn ofansjávar:

Merki frá sendi draugaskipsins
ÖRYGGISMÁL Landhelgisgæslunni

hafa borist fregnir af draugaskipinu Lyubov Orlova frá írsku
strandgæslunni. Komið hefur
fram í fjölmiðlum að talið er líklegt að skipið hafi sokkið. Neyðarsendir sem tilheyrði skipinu
tók að senda frá sér merki í byrjun síðustu viku en eins og vitað
er þá geta sendarnir farið í gang
af ýmsum ástæðum. Merkin bárust frá stað sem er 700 sjómílur
austnorðaustur af Nýfundnalandi, 500 sjómílur suðaustur af

Hvarfi á Grænlandi og um 900
sjómílur vestur af Írlandi. Meira
vita menn ekki.
Merki bárust frá neyðarsendinum í tvo sólarhringa en ekki er
vitað hvort hann var þá um borð
í skipinu eða í sjónum þannig að
það er enn óráðið hvar skipið gæti
verið, eða hvort það er ofansjávar. Engin leit hefur farið fram af
skipinu.
Landhelgisgæslan hafði samband við kanadísku strandgæsluna á Nýfundnalandi og kom

➜ Lyubov Orlova er 4.200
tonna skemmtiferðaskip.
Skipið hafði verið kyrrsett í
höfn í Kanada vegna skulda.
Talið er að skipið sé sokkið.
þar fram að Kanadamenn hafa
ekki afskrifað skipið sem sokkið.
Landhelgisgæslan útilokar ekki
að draugaskipið sé á reki djúpt
suður af Íslandi.
- shá

DRAUGASKIPIÐ Eina lífið um borð eru rottur í hundraðavís.

SPÓI Fjöldi votlendisfugla hér á landi

er mikill.

Ísland aðili að AEWA:

Vilja vernda sjóog vatnafugla
UMHVERFISMÁL Ríkisstjórn

Íslands hefur samþykkt að Ísland
gerist aðili að alþjóðlegum samningi um verndun afrísk-evrasískra sjó- og vatnafugla (AEWA).
Samningurinn kveður á um
aðgerðir til verndunar votlendisfugla og nær til fjölda tegunda
sem verpa eða hafa viðkomu hér.
Samningurinn hefur náð sýnilegum árangri í að tryggja vernd
tegunda sem hafa verið í niðursveiflu og jafnvel útrýmingarhættu, segir í tilkynningu.
- shá

Aukning í fyrra nam 1,6%:

Hagvöxtur annað árið í röð

Í HÁSKÓ
H
ÓLANUM
LANUM Í REYKJAVÍK

EFNAHAGSMÁL Landsframleiðsla

jókst að raungildi um 1,6 prósent
árið 2012. Fram kemur á vef Hagstofunnar að þetta sé annað árið
í röð sem hagvöxtur eykst, en
hann hafi aukist um 2,9 prósent
2011 eftir mikinn samdrátt tvö ár
þar áður.
„Aukna fjárfestingu á síðasta
ári má að miklu leyti rekja til
innfluttra skipa og flugvéla en
slík fjárfesting hefur lítil sem
engin áhrif á landsframleiðslu
ársins,“ segir á vef Hagstofunnar. Að frádreginni fjárfestingu í
skipum og flugvélum dróst fjárfesting á síðasta ári saman um
4,7 prósent. Þar er sagt muna
mestu um minni fjárfestingu í
stóriðju- og orkuverum.
- óká

1
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2:3
30 NÁMSKYNNINGAR byrja
b
12:30 –14:30 Pizzur og gos í boði Stúdentafélags HR
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k
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15:1
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Samruni WOW og IE í lagi:

Verða ekki í
ráðandi stöðu
VIÐSKIPTI Ekki er ástæða til að

aðhafast vegna samruna WOW
Air og Iceland Express. Þetta er
mat Samkeppniseftirlitsins sem
birti í gær álit sitt þar að lútandi.
„Telur eftirlitið að með samrunanum sé ekki að verða til markaðsráðandi staða sameinaðs fyrirtækis, styrking á slíkri stöðu eða
að samkeppni raskist verulega,“
segir í tilkynningu Samkeppniseftirlitsins. Þetta eigi við jafnvel
þó að talsverð samþjöppun verði
vegna samrunans á einstökum
áætlunarleiðum, svo sem í flugi
milli Keflavíkur og Berlínar. Í því
sambandi skipti hlutir á borð við
yfirburðastöðu Icelandair miklu
máli.
- óká

SÝNT FRÁ HAKKARAKEPPNI HR
FLJÚGANDI FISKAR
Vélmennið Tommy

Eðlisfræðingar sýna listir sínar
Mældu gripstyrkinn

Mynstraleikur

Hvað ertu með háan sársaukaþröskuld?

Rannsóknarstofa á hjólum

Ómönnuð farartæki
HVE ÖRUGGT ER MINNI ÞITT?
Opnar

Málflutningur nemenda

rannsóknarstofur

µÊ¾ďZZøµË¶YY¡ÃÃčģÒĈ
Æà¾Yòøµ¶àÒč¬Òÿ
7DNWXXSSO¼VWD NYµU¯XQ

+iVNyOLÌVODQGVRJ+iVNyOLQQt5H\NMDYtNN\QQDVWDUIVHPLQDtVtQXP
K~VDN\QQXP+iVNyOLQQi$NXUH\UL+iVNyOLQQi%LIU|VW/DQGE~QDêDUKiVNyOL
ÌVODQGVRJ+iVNyOLQQi+yOXPYHUêDt+iVNyODEtyL

+iVNyODGDJXULQQ
KGDJXULQQ
hr.is/haskoladagurinn

MYND/LSH
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Mótmæli í Palestínu

HEIMURINN

3 1
2

Assad ekki á förum

1

SÝRLAND Sergei Lavrov, utanríkis-

ráðherra Rússlands, segir af og frá
að Rússar ætli að krefjast þess að Bashar
al Assad Sýrlandsforseti fari frá völdum.
„Það er ekki mitt að ákveða, og það er
ekki fyrir neinn annan að ákveða, nema
sýrlensku þjóðina,“ sagði Lavrov í viðtali
við breska ríkisútvarpið, BBC. Hann
sagðist einnig sannfærður um að Assad
væri alls ekki á förum: „Þetta vitum við
og allir sem ná sambandi við hann vita
að hann er ekkert að grínast.“

Mjótt á mununum

2

KENÍA Uhuru Kenyatta, varaforsætisráðherra í Kenía, virtist í gær orðinn

sæmilega öruggur með að vinna sigur í forsetakosningum, sem haldnar
voru á mánudag. Fjölmargt fór úrskeiðis við framkvæmd kosninganna og
talningin gekk hægt fyrir sig en þegar lítill hluti atkvæða var enn ótalinn í gær
virtist sem Kenyatta myndi fá aðeins meira en helming atkvæða, og þar með
tryggja sér sigur.

Fornminjum lokað

3

GRIKKLAND Akrópólis-hæð var, rétt eins og öðrum merkum fornminjum
í Grikkland, lokað í gær vegna sólarhrings verkfalls starfsmanna gríska
menningarmálaráðuneytisins. Ferðamenn þurftu því að finna sér eitthvað
annað að gera þann daginn. Starfsmenn ráðuneytisins voru að mótmæla hagræðingaraðgerðum sem eiga að einfalda starfsemi ráðuneytisins í sparnaðarskyni.

Á HLAUPUM UNDAN LANDAMÆRAVÖRÐUM Palestínskur piltur forðar sér eftir mótmæli í bænum Kafr Qaddum, skammt

frá Nablus á Vesturbakkanum. Palestínumenn efndu til mótmæla á nokkrum stöðum að loknum föstudagsbænum í gær, þar á
meðal við Al Aksa-moskuna í Jerúsalem.
NORDICPHOTOS/AFP
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Bílahúsið
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

FJÓRÐA
ÖSSUR ÁRIÐ
VINSÆLASTA
FYRIRTÆKIÐ Í RÖÐ
Fjórða árið í röð mælist Össur vinsælasta fyrirtæki landsins í árlegri könnun Frjálsrar verslunar.
Hjá Össuri starfa 1850 starfsmenn og þar af 400 á Íslandi. Við þökkum starfsfólki þann árangur
sem fyrirtækið hefur náð með þekkingu sinni og metnaði. Við erum þakklát fyrir þá velvild
og traust sem til okkar er borin.

WWW.OSSUR.COM

Fermingar
Úr, heyrnartól, iPod, skartgripir, svefnpokar og glæsileg gjafakort
Í Smáralind færðu stórar og smáar gjafir sem gleðja fermingarbarnið
og gera fermingardaginn ógleymanlegan. Við hlökkum til að aðstoða
þig við valið.

gjafir

Skemmtilegur Taktu mynd í verslunum Smáralindar af ﬂottri fermingargjöf eða einhverju ﬂottu fyrir
fermingarleikur ferminguna og deildu henni á Instagram með hashtagginu #smaralindferming
eða sendu á Facebook-síðu Smáralindar.

Gjafakort Smáralindar

Dregið er út vikulega 10.000 kr. gjafakort frá Smáralind. Allir þátttakendur fara í lokapott
sem dregið er úr 14. mars og fær vinningshaﬁnn 100.000 kr. gjafakort frá Smáralind.

er tilvalin fermingargjöf

Það borgar sig að taka þátt!

ENNEMM / SÍA / NM56536

Fallegar
fermingar-

gjafir
í Smáralind
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43
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1 Meba-Rhodium Casio úr, 8.300 kr. 2 Dogma Scandiphone sími, 9.900 kr. 3 Eymundsson Ferðataska 51 cm, tilboð 15.499 kr. 4 66° Norður LaSportiva gönguskór,
tilboð 34.800 kr. 5 Optical Studio Oakley skíðagleraugu 6.900 kr. 6 66° Norður Glymur svefnpoki, tilboð 7.600 kr. 7 Plusminus Optic Carrera gleraugnaumgjarðir,
28.900 kr. 8 Plusminus Optic Adidas jöklagleraugu, 46.900 kr. 9 Eymundsson Hliðartaska, 4.499 kr. 10 Drangey Kortaveski, 3.900 kr., nafngylling, 1.100 kr.
11 66° Norður Þórsmörk dúnúlpa, 79.800 kr. 12 Cintamani Fáfnir vesti, 24.990 kr. 13 Eymundsson Hnattlíkan, 10.999 kr. 14 Boys Kross, 5.999 kr. 15 Líf & List Zone
skartgripatré, 5.980 kr. 16 Epli iPod touch, frá 42.990 kr. 17 Dúka Kozoil hringastandur, 2.500 kr. 18 Dúka Kozoil skartgripatré, 5.900 kr. 19 Leonard Sif hjartakúla,
9.500 kr. 20 Leonard Sign silfurhringur, 15.900 kr. 21 Dogma Klukka, 6.990 kr. 22 Meba-Rhodium DKNY úr, 17.900 kr. 23 Smash Obey derhúfa, 8.995 kr. 24 Optical
Studio Rayban sólgleraugu, 23.900 kr. 25 Bjarkarblóm Helma mynd, 3.750 kr. 26 Bjarkarblóm Helma mynd, 3.750 kr. 27 Útilíf Deauter bakpoki 22l, 18.990 kr.
28 Útilíf Garmin Dakota10 GPS, 29.990 kr. 29 Meba-Rhodium Silfurkross, 4.790 kr. 30 Nova Urbanears Plattan heyrnartól, 11.990 kr. 31 Cintamani Treﬁll, 8.990 kr.,
vettlingar, 3.990 kr., húfa, 4.490 kr. 32 Epli SkullCandy heyrnartól, 10.990 kr. 33 Boys ferðataska, frá 9.999 kr. til 39.999 kr. 34 Cintamani Elsa dúnúlpa, 45.990 kr.
35 Útilíf Meindl gönguskór, 42.990 kr. 36 Drangey Ferðataska 54x37x20, tilboð 12.900 kr. 37 Signatures of Nature Sensual herbergisilmur, 3.990 kr. 38 Drangey
Skartgripaskrín, 13.600 kr. 39 Pandora Armbönd, frá 3.990 kr. 40 Pandora Ævintýrahringur, 13.900 kr. 41 Pandora Perlueyrnalokkar, 9.900 kr. 42 Epli SkullCandy
heyrnartól, 5.990 kr. 43 Dogma ScratchMap heimskort, 3.900 kr.

smaralind.is
Opnunartímar:
Virka daga 11-19
Fimmtudaga 11-21
Laugardaga 11-18
Sunnudaga 13-18

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndabrengl.
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SPOTTIÐ

Rjúfum þögnina endanlega:

Okkur er ekki
treystandi

V

ið sem samfélag eigum í miklum erfiðleikum með
hvernig við bregðumst við kynferðisofbeldi gegn
börnum. Í gær birtum við í Fréttablaðinu viðtöl við ungmenni sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi. Þau sögðu
reynslu sína ekki góða af kerfinu okkar: „Þetta er mjög
hrottaleg meðferð sem þetta opinbera kerfi er að veita þessum einstaklingum sem verða fyrir ofbeldi,“ sagði tvítugur piltur sem var
misnotaður af frænda sínum þegar hann var níu ára gamall. Hann
segist feginn því að fjölskyldan hafi ekki kært og að mál hans hafi
verið útkljáð innan fjölskyldunnar.
Í fyrradag settist þessi ungi
drengur niður með ráðherrum
ríkisstjórnarinnar ásamt öðrum
krökkum sem sögðu frá reynslu
Mikael
sinni. Sögur krakkanna voru sláTorfason
andi en það sem sló fyrrnefndan
mikael@frettabladid.is
pilt mest voru sögur hinna krakkanna af kerfinu. Honum fannst
eins og þau hefðu gengið í gegnum helvíti. Sjálfur sagði hann að
Barnahús hefði hjálpað sér mest og undir það tók átján ára stúlka
sem við ræddum einnig við í blaðinu í gær. Hún sagði nauðgara
eins og vitsugur úr skáldsögum um Harry Potter og að Barnahús
væri verndargaldurinn sem kenndi henni að hjálpa sér sjálf.
Ástæðan fyrir því að fyrrnefndir krakkar rufu þögnina svo
hetjulega í gær og settust á fund með ríkisstjórninni var útgáfa
á skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna um ofbeldi gegn
börnum á Íslandi. Skýrslan er full af tillögum til úrbóta en ljóst er
að okkur sem samfélagi er varla treystandi fyrir þessum málaflokki eins og staðan er. Börnin óttast kerfið og treysta því ekki.
Það vantraust er ekki úr lausu lofti gripið. Stofnanir okkar standa
sig ekki nógu vel.
Við höfum verið allt of lin. Samfélagið hefur brugðist þessum
börnum og þúsundum annarra. Á hverjum virkum degi hið minnsta
berst lögreglu tilkynning eða kæra um kyferðisbrot. Í fyrra tók
Fréttablaðið saman tölur frá 2009-2011, en þar kom fram að 1.374
mál voru tilkynnt til lögreglu en aðeins var ákært í 71 máli á þessu
tímabili. Í 29 af þeim málum var sýknað í héraðsdómi, en það
merkir að sýknað er í 40% af málunum (næstum í annað hvert sinn
sem ákært er). Sem verður að teljast með ólíkindum þar sem dómarar dæma í um 9 af hverjum 10 málum samkvæmt nýlegri úttekt.
Er þá nema von að börnin vantreysti okkur? Hvað þá þegar
margar af okkar helstu stofnunum hafa brugðist börnum aftur og
aftur. Heilu samfélögin hafna börnum sem rofið hafa þögnina og
sagt frá alvarlegum kynferðisbrotum. Jafnvel þegar játning liggur
fyrir og dómur í ofanálag vilja heilu bæjarfélögin ekki horfast
í augu við glæpina. Trúarstofnanir á borð við þjóðkirkjuna og
Kaþólsku kirkjuna og KFUM og fleiri hafa brugðist börnum og
öðrum sem orðið hafa fyrir kynferðisbrotum. Trekk í trekk.
Við verðum að takast á við þennan málaflokk í dag. Það gengur
heldur ekki að við sem samfélag getum ekki einu sinni þolað
umræðu um málaflokkinn nema brotin séu löngu fyrnd. Ef við
pössum okkur ekki megum við eiga von á að lesa um hrottaleg mál
í fjölmiðlum eftir 20 og 30 ár. Mál sem eru að gerast í dag en verða
ekki að fréttum fyrr en áratugir hafa liðið. Nú er nóg komið.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRAR: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is, Mikael Torfason mikael@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.
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AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Hin hliðin

Þ

rátt fyrir sundrungu og
upplausn sem alls staðar
blasir við hafa forystumenn stjórnmálaflokkanna
nýlega sameinast um eitt veigamikið viðfangsefni. Þeir segja
réttilega einum rómi: Ísland hefur
sterka stöðu gagnvart erlendum
kröfuhöfum í þrotabú gömlu bankanna og hana á að fullnýta.
Það yrði sannarlega mikill
ávinningur ef þessi samstaða yrði
til þess að vel tækist til við lausn
á þeim vanda sem leiðir af þeim
eignum erlendu kröfuhafanna sem
mældar eru í íslenskum krónum.
Þar með mætti losa einn af þeim

fjölmörgu hnútum sem halda
krónunni í fjötrum.
En þetta viðfa ngs efn i er
líkt teningi að
því leyti að á
því eru margar hliðar. Þversögnin er sú að styrkleiki Íslands
gegn kröfuhöfunum felst í höftunum. Verðmæti eigna kröfuhafanna
rýrnar í réttu hlutfalli við hörkuna í haftareglunum. Það leiðir af
því að krónan er ekki gjaldgeng
mynt. Hún er einfaldlega einskis

virði í höndum þeirra sem þurfa að
breyta henni í verðmæti utan landsteinanna.
Þetta skilja kröfuhafarnir. Um
leið er þetta ánægjulega hliðin
á samstöðu stjórnmálaleiðtoganna. Hin hliðin birtist í samstöðu
þeirra um að segja fólkinu í landinu ekki frá þeirri staðreynd sem
fylgir eins og skugginn sólarljósinu. Hún er sú að bókfært virði
eigna Íslendinga í krónum er jafn
falskt og útlendinganna. Þær eru
einhvers virði í viðskiptum innanlands en lítils virði í stærra samhengi. Sviðsljósinu er alltént ekki
varpað á þessa hlið.

Sundurlyndisfjandinn

A

ð því er varðar þá hlið sem
veit beint að almenningi
skiptir þetta ekki öllu máli.
Tiltölulega fáir vilja selja húsin sín
og kaupa önnur erlendis. En þegar
kemur að lífeyrissjóðunum og
þeim sem skapa eiga verðmætin í
milliríkjaverslun kárnar gamanið.
Sterka staðan gagnvart erlendum kröfuhöfum kemur í reynd
með sama þunga niður á þessum
íslensku undirstöðum lífskjara og
velferðar. Fyrirtækin og launamenn eru á vissan hátt í sömu
stöðu og kröfuhafarnir. Þegar
kemur að því að svara hvernig
höggva eigi að rótum þess vanda
ræður sundurlyndisfjandinn aftur
ríkjum.

Þó svo að eignir erlendu kröfuhafanna sem mældar eru í krónum gufuðu algjörlega upp fer því
fjarri að það jafnvægi hafi skapast að unnt verði að aflétta gjaldeyrishöftum. Það er aðeins skref
í þá átt. Með innlendri mynt verða
höft eða varúðarreglur um alla
framtíð ríkari hér en í viðskiptalöndunum. Samkeppnisstaðan
heldur því áfram að versna. Það
rýrir lífskjörin og veikir velferðarkerfið.
Það sem meira er: Ekkert bendir til að unnt verði að létta átthagafjötrunum af lífeyrissjóðunum. Raunvirði eigna þeirra mun
rýrna að sama skapi. Ávöxtunarmöguleikar þeirra þrengjast í

réttu hlutfalli. Lífeyririnn mun
því skerðast meir en almenn laun.
Þetta er sá fórnarkostnaður sem
almenningur verður að axla til
þess að stjórnmálamennirnir geti
sjálfir sagt að þeir haldi fullveldisréttinum yfir gjaldmiðlinum.
Þeir tveir flokkar sem segjast
vilja taka upp evru eru í reynd
ekki að stefna í þá átt. Ástæðan
er sú að þeir eru andvígir því að
reka sjávarútveginn á grundvelli markaðslögmála. En það er
aftur forsenda fyrir því að hér sé
unnt að búa við stöðuga mynt án
sífelldra gengisfellinga. Stjórnmálaflokkarnir eru því allir
undir sömu sök seldir í þessu
efni.

heiminn og sagt að Íslendingar hafi
leyst skuldavanda sinn með lýðræðisbyltingu hans sjálfs. En það
er eins með þetta og sterku stöðuna
gagnvart erlendu kröfuhöfunum að
hliðarnar á teningnum eru fleiri.
Icesave-skuldin féll ekki niður
með þjóðaratkvæðagreiðslunni.
Hún féll ekki niður með EFTAdómnum. Þrotabú gamla Landsbankans þarf að sjálfsögðu að
standa skil á þessari skuld. Ein
af stærstu eignum þess er skuldabréf sem nýi Landsbankinn þarf

að greiða. Hann á ekki gjaldeyri
til að borga með og Seðlabankinn
ekki heldur. Stór hluti þessa vanda
er þannig enn óleystur í banka
skattborgaranna.
Spuninn um þetta mál hefur ekki
aðeins skekkt málefnalega samkeppnisstöðu stjórnmálaflokkanna. Hann hefur leitt til þess að
ekki er unnt að varpa ljósi á allar
hliðar skuldavandanns. Fyrir vikið
geta stjórnmálamenn ekki rætt eðli
hans og dýpt af hreinskilni. Lausnirnar verða í samræmi við það.

Spuninn

A

nnað mál er þessu skylt:
Morgunblaðið og forseti
Íslands náðu sem kunnugt
er að sameina þjóðina gegn ríkisstjórninni og forystu Sjálfstæðisflokksins þegar síðasti Icesavesamningurinn var borinn undir
þjóðaratkvæði. Þetta hefur meðal
annars leitt til þess að Framsóknarflokkurinn hefur stóraukið fylgi
sitt á kostnað Sjálfstæðisflokksins eftir að EFTA-dómurinn féll
Íslandi í hag.
Forseti Íslands hefur farið um

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
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ORÐ VIKUNNAR
02.03.2013 ➜ 08.03.2013

Konur væla – karlar deyja

„Þegar ég sá hann fyrst
fannst mér hann bara vera
í þrívídd, þetta var svo
óraunverulegt.“
Auður Eva Peiser Ívarsdóttir, sem er fjórtán
ára, hitti Justin Bieber í London.

„Er þetta ekki bara „pretty
face“ á listanum?“
Tónlistarmaðurinn Mugison tekur heiðurssæti á framboðslista Bjartrar framtíðar á
Norðvesturlandi.

„Það stóð maður á milli
bílanna og þótt ég væri ekki
nema á tutttugu kílómetra
hraða þá sleikti bíllinn á
honum rassinn svo honum
rétt tókst að stökkva frá.“
Haukur Ingi Hjaltalín lenti í tveimur fjölbílaárekstrum á aðeins ﬁmmtán mínútum í
hríðinni á miðvikudag.

Landey býður til sölu eftirtalin lóðarréttindi:

Vefarastræti og Breiðhella

ÍSLENSKA/SIA.IS/LAE 63338 03/13

UMMÆLI VIKUNNAR

Þessu kastaði Kristinn JAFNRÉTTI
þeir sem oftast slasa sig.
Tómasson, yfir læknir
Engu að síður er stoðkerfVinnueftirlits ríkisins,
isvandi einn af stærstu
fram á forvarnarráð áhrifaþáttunum þegar
stefnu VÍS og VER og
skoðaðar eru fjarvistir
vek u r v i ssu lega t i l
frá vinnu. Þetta speglast
umhugsunar. Hér var
ekki í skráningu vinnuverið að ræða um jafnslysa hjá Vinnueftirlitinu.
rétti í vinnunni út frá
Þá má velta því upp hvort
vinnuslysaskráningu.
slysaskráning gefi raunO. Lilja
Búum við við jafnrétti Birgisdóttir
hæfa mynd af aðbúnaði til
í vinnunni? Launatölur iðjuþjálﬁ hjá
vinnu ef við erum ekki að
skrá stoðkerfisvanda sem
sýna vissulega annað en Heilsuvernd og í
hvað um aðbúnað?
vinnuslys. Vinnuslysatölstjórn Vinnís
Vinnuumhverfið, eins
ur frá Norðurlöndunum,
og það er hannað í dag, er að
og þá sérstaklega Danmörku,
sýna að konur eru í meirihluta
mörgu leyti hannað út frá karlmönnum og svokölluðum mannhvað varðar stoðkerfisvandamál.
mælingum karla (anthropo Til þess að fá raunverulega mynd
metry). Persónuhlífar eru oftar
af vinnuumhverfinu og áhrifum
en ekki hannaðar út frá þörfum
þess á heilsu og öryggi þarf að
karla. Mögulega er þetta afleiðskrá öll slys og atvik sem leiða til
ing þess að konur voru heimaóvinnufærni. Á þann hátt er hægt
vinnandi og karlarnir fyrirað rannsaka og bæta vinnuumvinnur.
hverfið þannig að rétt mynd fáist
Ein leiðin til að skoða vinnuog jafnrétti skapist hvað varðar
umhverfið og áhrif þess er að
vinnuaðbúnað.
nota vinnuslysatölur eins og
Erfitt er að meta áhrifavalda
stoðkerfisvandamála en þó eru
Kristinn Tómasson vísaði í á ráðýmsar rannsóknir sem sýna
stefnunni. Samkvæmt lögum nr.
46/1980 og grein 34. gr. reglufram á þætti sem hafa bein áhrif.
gerðar nr. 920/2006 um tilkynnMá þar nefna einhæf vinnuingar vinnuslysa „skal atvinnubrögð, afkáralegar vinnustellingrekandi án ástæðulausrar tafar
ar, lyftur og burð. Þessa þætti er
tilkynna Vinnueftirlitinu um öll
hægt að greina strax við áhættuslys þar sem starfsmaður deyr
mat starfa og gera úrbætur til að
eða verður óvinnufær í a.m.k.
koma í veg fyrir óþarfa álag við
einn dag auk slysdagsins...“
vinnu.
Skráð orsök slysa er oftast högg,
Við sjáum enn kynjaskiptingu
fall, skurðir og stungur.
í störfum, karlastörf og konustörf. Karlar í bygginga- og vélaRaunhæf mynd?
vinnu, konur í umönnunar- og
Slysatölurnar sýna okkur að
færibandavinnu. Við getum velt
ungir, ófaglærðir karlmenn eru
því fyrir okkur hvort þetta sé

➜ Hönnum vinnu-

umhverﬁð út frá mismunandi þörfum og hugum
vel að þörfum beggja kynja
þannig að allir komist
heilir heim bæði líkamlega
og andlega. Vel hannað
vinnuumhverﬁ tekur tillit til
aldurs, kyns og uppruna.

rétt. Mikilvægast er þó að jafnréttis sé gætt bæði hvað varðar
laun, öryggi og heilbrigði. Það er
óásættanlegt að ungir, ófaglærðir karlmenn séu að slasa sig við
vinnu og jafnvel deyi. Það er líka
óásættanlegt að konur slíti sér út
við vinnu en enginn taki eftir því
og kalli það jafnvel væl. Verum
vakandi og skráum öll atvik og
slys þannig að hægt sé að berjast
fyrir bættum aðbúnaði til vinnu
fyrir alla.
Hön nu m v i n nuu m hver fið
út frá mismunandi þörfum og
hugum vel að þörfum beggja
kynja þannig að allir komist heilir heim, bæði líkamlega og andlega. Vel hannað vinnuumhverfi
tekur tillit til aldurs, kyns og
uppruna. Benda má á ráðstefnu
tengda efninu sem haldin verður
í sumar á vegum Vinnuvistfræðifélags Íslands (Vinnís): Ergonomics for Equality, en hægt er
að nálgast nánari upplýsingar á
www.nes2013.is.
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Það þarf þjóð til að vernda barn
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Andlegt ofbeldi í Sjálfstæðisﬂokknum
Ég gekk í Sjálfstæðisflokk- STJÓRNMÁL
raun uppreisn gegn þingræðinu. Að finna að því,
inn sextán ára gamall. Ég
að sendiherra ESB hér á
fór fagnandi til starfs í
flokki sem vildi efla gildi
landi tali hér á fundum, er
mennskunnar og samfráleit hugsunarskekkja
eina frjálsa, sterka einí nútímaþjóðfélagi. Og
loks er ákvæðið um að
staklinga til sameiginlegs
láta loka upplýsingastofu
átaks og áhrifa í þjóðfélagESB í Reykjavík fáheyrð
inu hinu unga Íslandi til
skoðana kúgun. A ldrei
blessunar.
Þórir Stephensen
nokkurn tíma var reynt
Þessi flokkur var þá
fv. dómkirkjuað reka MÍR úr landi. En
höfuðvígi frjálsrar hugs- prestur og staðarunar og einstaklingsfram- haldari í Viðey
við fórum stundum þangtaks. Stjórnviska og víðað Heimdellingar til þess
sýni prýddu leiðtoga hans. Þeir
að fá sem gleggstar upplýsingar
tóku forystu í flestum hinum
um þröngsýni Rússa. Upplýsingamikilvægustu málum. Þeir leiddu
viðreisnarstjórnina, komu landhelginni í 200 mílur og áttu langstærstan hlut í að Íslendingar
gengu í Atlantshafsbandalagið,
varnarbandalag vestrænna þjóða.
Í átökunum um hið síðastnefnda
stóð ég stoltur vörð við Alþingishúsið, þegar kommúnistar gerðu
árás á það 1949.
Undir sjónarhorni sjálfstæðisstefnunnar hef ég horft glaður mót
hækkandi sól í íslensku þjóðlífi
og fundið mig æ betur í því fjölþjóðlega umhverfi, sem V-Evrópa
nýtur nú.
Ég hefði aldrei trúað því, að
óreyndu, að þetta ætti eftir að
breytast, að Sjálfstæðisflokkurinn yrði ekki lengur málsvari
frjálsrar hugsunar, að þar ættu
eftir að komast til valda fulltrúar
einangrunar og forræðishyggju,
þar sem flokkurinn ætti að ráða
því hvað menn hugsuðu og gerðu,
að ekki yrðu leyfðar samræður
forystunnar og grasrótarinnar, ef
upp kæmi meiningamunur.
Við einir vitum
Þetta er þó staðreyndin í dag.
Umræðan um Evrópusambandið
er, að mínu áliti, rekin á svo barnalegum og heimskulegum grunni og
af slíku ofstæki, að enginn sæmilega viti borinn maður getur lagt
slíku lið. Evrópusinnar í flokknum hafa beðið um það eitt að fá
að sjá samning við ESB, sem svo
verði lagður fyrir þjóðina. Enginn okkar vill missa neitt af sjálfstæði okkar. Það hefur heldur ekki
gerst, þótt Alþingi sé þegar búið að
samþykkja meirihluta regluverks
Evrópusambandsins vegna EES.
Við væntum hins vegar góðs samnings, er muni færa okkur aukið
öryggi í fjármálum og hagkvæmustu leiðirnar til að losa okkur við
verðtryggingu og óðaverðbólgu,
styrkja helstu atvinnuvegi okkar
og færa okkur menningarlegan
ávinning. Við höfum margreynt
að fá þessar hugmyndir ræddar í
Valhöll, en svarið hefur ætíð verið:
„Þess gerist ekki þörf. Við (einir)
vitum allt um þetta. Við fáum ekkert út úr þessu.“ Vitandi betur
gekk ég úr flokknum 2010 eftir 63
ára veru.
Á síðustu tveimur landsfundum hefur verið samþykkt, fyrst
að fresta en nú að slíta viðræðum og taka þær ekki upp fyrr en
að undangengnu þjóðaratkvæði.
Það er afar ósanngjarnt, að ætla
mönnum að skoða slíkt undir
stöðugu skítkasti og blekkingum
Morgunblaðsins. Til þess að geta
gefið yfirvegað samþykki sitt í
svo miklu grundvallarmáli, þurfa
menn að hafa samninginn sjálfan
á borðinu, en ekki bara áróður jáog nei-manna.
Skoðanakúgun og bókabrennur
Að mínum dómi er það lítilsvirðing við þá, sem aðhyllast frjálsa
hugsun, að bjóða upp á það sem
flokkurinn gerði í lokaályktun
sinni:
Að slíta viðræðum, sem hafnar
voru að ákvörðun Alþingis, er í

Save the Children á Íslandi

stofnun Bandaríkjanna var mjög
hliðstæð Evrópustofunni og þar
naut ég margs góðs til stuðnings
starfi mínu. Ég þáði einnig boð
í lærdómsríka ferð til Brussel
og Óslóar á vegum Varðbergs.
Allt var þetta jákvætt og í anda
frjálsrar hugsunar. En það sem er
nú komið á stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins, rímar einkum við
þrennt sem ég man eftir: Kaþólsku
kirkjuna á hinum svörtustu miðöldum, er hún samdi „Skrá yfir
bannaðar bækur“. Í öðru sæti eru
bókabrennur Hitlers. Í þriðja sæti
kemur svo ritskoðun Sovétsins.

Allt fellur þetta undir hugtakið
andlegt ofbeldi. Ég get vel viðurkennt, að ég hef fundið fyrir pólitískri heimþrá, síðan ég yfirgaf
Sjálfstæðisflokkinn og hef nú í
aðdraganda kosninganna lagt
mjög að forystumönnum hans að
gera okkur, hinum týndu sonum,
fært að snúa heim aftur. Viðbrögðin hafa öll verið eins, algjört
nei. En eftir lestur landsfundarályktunarinnar og þess hryllings
andlegs ofbeldis, sem þar er boðaður, þá hefur heimþráin horfið
sem dögg fyrir sólu. Hin frjálsa
hugsun er horfin. Þess vegna á ég

➜ Hvers konar menn eru

búnir að yﬁrtaka minn
gamla ﬂokk? Á hvaða leið er
hann? Hann er a.m.k. ekki
þess verður, að ég eða aðrir
kjósi hann.

þarna hvorki skjól né erindi lengur og hlýt að spyrja: Hvers konar
menn eru búnir að yfirtaka minn
gamla flokk? Á hvaða leið er hann?
Hann er a.m.k. ekki þess verður,
að ég eða aðrir kjósi hann.
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Fermingar
fjölskyldan

Fermingarstúlka: Galleri Sautján Kjóll, 9.995 kr.
Debenhams Oroblu sokkabuxur Tricot, Benetton
peysa, 7.995 kr. TopShop Armband, 1.990 kr.
Bjarkarblóm Blómsveigur í hári, 2.000 kr.
Pabbi: Herragarðurinn Jakkaföt, tilboð 41.980 kr.
Skyrta, 19.980 kr.
Mamma: SELECTED femme Silkiblússa, 17.900 kr.
Debenhams Hálsmen, 11.990 kr.
Amma: Debenhams Jakki, 15.990 kr. Kjóll, 15.990 kr.
Taska, 16.990 kr. Steinar Waage Skór, 16.995 kr.
Bróðir: Name it Peysa, 3.490 kr. Zara Skyrta, 4.595 kr.
Lindex Buxur, 3.595 kr.
Systir: Debenhams Kjóll 8.990 kr. Sokkabuxur 2 í pk. 3.490 kr.
Borðskraut: Snúðar & Snældur Bolli 2.990 kr.
Bjarkarblóm Blómaskreyting
Hár: Modus, hárstofa
Förðun: Mac

Skemmtilegur Taktu mynd í verslunum Smáralindar af ﬂottri fermingargjöf eða einhverju ﬂottu fyrir
fermingarleikur ferminguna og deildu henni á Instagram með hashtagginu #smaralindferming
eða sendu á Facebook-síðu Smáralindar.

Gjafakort Smáralindar

Dregið er út vikulega 10.000 kr. gjafakort frá Smáralind. Allir þátttakendur fara í lokapott
sem dregið er úr 14. mars og fær vinningshaﬁnn 100.000 kr. gjafakort frá Smáralind.

er tilvalin fermingargjöf

Það borgar sig að taka þátt!
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Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndabrengl.
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1 Benetton Barnapils, 8.995 kr. 2 Lindex Spennur 2 í pk., 795 kr. 3 Lindex Barnabuxur, 3.595 kr. 4 Debenhams Barnakjóll, 9.990 kr. 5 Lindex Barnabelti,
1.195 kr. 6 Lindex Barnakjóll, 2.495 kr. 7 SELECTED femme Dömubuxur, 11.900 kr. 8 Karakter Kjóll, 10.995 kr. 9 Corner Kjóll, 8.990 kr. 10 Vero Moda
Bolur, 4.990 kr. 11 Bata Kvenskór, 23.990 kr. 12 Júník Kápa, 17.990 kr. 13 SELECTED femme Toppur, 11.900 kr. 14 3 Smárar Blúndutoppur, 5.999 kr.
15 Karakter Taska, 13.995 kr. 16 GS Skór Again&Again skór, 18.995 kr. 17 Vero Moda Hálsmen, 4.590 kr. 18 Debenhams Fiorelli veski, 11.990 kr.
19 Zara Blazer, 11.995 kr. 20 Benetton Dömukjóll, 14.995 kr. 21 Debenhams Tamaris skór, 19.990 22 Karen Millen Kjóll, 36.990 kr. 23 Bossanova
PearlZ skór, 6.900 kr. 24 Karen Millen Peysa, 24.990 kr. 25 Zara Peysa, 11.995 kr. 26 Dressmann Skyrta, 5.990 kr. 27 Zara Blazer, 21.995 kr. 28 Bata
Spariskór, 23.990 kr.

smaralind.is
Opnunartímar:
Virka daga 11-19
Fimmtudaga 11-21
Laugardaga 11-18
Sunnudaga 13-18
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Aukin fjárfesting fram undan í Reykjavík Tækifæri til
➜
samráðs
SKIPULAGSMÁL Fjárfesting í sjávarútvegi
Flestir eru sammála um mikilHafnarsvæðið er að verða eitt lífvægi aukinnar fjárfestingar til að
legasta og skemmtilegasta svæði
auka hagvöxt á Íslandi. Þessi grein
borgarinnar með nýjum veitingaer til að vekja athygli jákvæðri
stöðum, verslunum og hönnunarþróun. Reykjavíkurborg hefur
búðum á hverju horni. Brim hefur
verið að kortleggja stöðuna til að
bætt 3,5 milljarða togara í flota
vita hvað er í vændum og styðja
sinn í fyrra. Þá úthlutuðu Faxaflóavið aukna fjárfestingu í Reykjavík,
hafnir nýverið lóð til HB-Granda
í samræmi við nýja atvinnustefnu
fyrir metnaðarfulla uppbyggingu á
borgarinnar.
Dagur B.
nýrri frystigeymslu. Fjárfestingin
Eggertsson
Hlemmur plús
er tæpur milljarður auk þess sem
formaður borgaráform eru uppi um að gera eldri
Íbúðafjárfesting er að aukast aftur ráðs
húsum fyrirtækisins til góða, svo
í Reykjavík eftir mikla lægð í kjölsómi sé að.
far hrunsins. Áætlað hefur verið að um
360 íbúðir verði fullgerðar 2013, um 510
Fjárfesting í hótel- og gistirýmum
árið 2014, 790 árið 2015 og alls um 2.500 til
Við könnuðum í fyrra hvað þyrfti að
ársins 2016. Þetta er mjög varlega áætlað.
byggja mörg hótel í Reykjavík miðað við
Af svæðum sem eru að fara í uppbyggingu
fjölgun ferðamanna. Bæta þarf við sem
má nefna þrjá reiti í kringum Hlemm. Í
nemur einni Hótel Sögu (um 215 herbergi)
Einholti-Þverholti er Búseti að hefja byggá ári, miðað við 5% árlegan vöxt, en tvöfalt
ingu 230 fjölbreyttra búseturéttaríbúða.
meira ef vöxturinn verður eins og síðustu
Á Hampiðjureit er að hefjast vinna við
tvö ár. Allvíða er verið að skoða mögubyggingu 140 íbúða og auglýst hefur verið
leika á hótelbyggingum miðsvæðis í borgnýtt deiliskipulag vegna 99 stúdentaíbúða
inni. Af nýjum verkefnum til vinnslu má
í Brautarholti 7. Í liðinni viku var tekin
nefna að nú er í auglýsingu 40 herbergja
skóflustunga að 175 íbúðum sem rísa eiga
stækkun hjá Hótel Borg. Gert er ráð fyrir
í Mánatúni. Heildarfjárfesting í þessum
að á Hljómalindareit við Laugaveg muni
fimm verkefnum er varla undir 20 milljrísa nýtt hótel síðar á árinu. Nýtt hótel er
örðum króna.
að opna við Suðurlandsbraut 12. Nýtt gistiGamla höfnin
heimili og hótel er að opna við Hlemm.
Unnið er að deiliskipulagi fyrir hótel á
Fljótlega verður einnig kynnt nýtt deiliLandssímareit og Ingólfstorg. Útboðsferli
skipulag fyrir Gömlu höfnina. Á reitunum
fyrir lóðina við hlið Hörpu er hins vegar
við hliðina á hinu nýja Hótel Marína festi
ólokið.
borgin nýverið kaup á landi þar sem reisa
má um 250 nýjar íbúðir ásamt þjónustuVísindagarðar og stúdentaíbúðir
og atvinnuhúsnæði. Hönnun þessara húsa
Unnið er hörðum höndum við að reisa
getur hafist fljótlega og uppbygging næsta
um 297 stúdentaíbúðir í Vatnsmýri sem
vetur. Þegar er þó hafin bygging 63 nýrra
teknar verða í gagnið næsta skólavetur.
íbúða á lóð gömlu Hraðfrystistöðvarinnar
Reykjavíkurborg vill nýtt átak í byggingu
sem ljúka mun síðar á þessu ári. Þær munu
stúdentaíbúða í kjölfarið. Þá vinnur borgin
allar vera seldar. Í næsta nágrenni leysti
þétt með Háskóla Íslands í því skyni að
svo borgin nýverið til sín Tryggvagötu 13,
bygging Vísindagarða í Vatnsmýri hefjist.
sem eðlilegt er að komi til uppbyggingar
Það myndi bæta nýrri vídd við þekkingarsamhliða annarri uppbyggingu á þessu
hagkerfi borgarinnar sem er í fullkomnu
eftirsótta svæði.

Af næstu verkefnum má nefna
skóla og sundlaug í Úlfarsárdal,
útilaug við Sundhöllina, þjónustumiðstöð í Grafarvogi og endurgerð
Hverﬁsgötu.

samræmi við sýn og atvinnustefnu borgarinnar.
Fjárfesting borgarinnar
Eitt fyrsta verk borgarstjórnarmeirihluta
Besta flokksins og Samfylkingarinnar var
að flýta mannaflsfrekum framkvæmdaverkefnum fyrir hálfan milljarð sumarið 2010. Samhliða var ákveðið að efna til
framkvæmdaátaks árin 2011, 2012 og 2013
þar sem um 6,5 milljörðum yrði varið í
framkvæmdir á vegum borgarinnar hvert
ár. Þetta voru alger umskipti og meira en
tvöföldun framkvæmda frá þriggja ára
áætlun fráfarandi meirihluta. Þetta sést
í endurbótum í sundlaugum borgarinnar,
yfirstandandi skólabyggingum, endurgerð skólalóða og nýjum hjólastígum. Af
næstu verkefnum má nefna skóla og sundlaug í Úlfarsárdal, útilaug við Sundhöllina,
þjónustumiðstöð í Grafarvogi og endurgerð Hverfisgötu.
Ekki má heldur gleyma metnaðarfullri
fjárfestingaráætlun ríkisstjórnarinnar.
Tvö ný hús munu rísa á svæði Háskóla
Íslands: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur
og Hús íslenskra fræða. Hið síðarnefnda
er hluti fjárfestingaráætlunarinnar. Það er
einnig nýtt fangelsi á Hólmsheiði en bygging þess hefst einnig á þessu ári. Stærsta
einstaka framkvæmd næstu ára er jafnframt ein sú mikilvægasta. Það er bygging
nýs Landspítala. Borgarstjórn samþykkti
skipulag vegna verkefnisins fyrir hátíðir.
Standa vonir til þess að útboð fari fram hið
fyrsta og nauðsynleg lagasetning varðandi
fjármögnun gangi fram á Alþingi fyrir
þinglok. Er vonandi að breið samstaða
náist um þetta þjóðþrifamál.

STJÓRNARSKRÁ
Árni Páll Árnason hét
því þegar hann var kjörinn formaður Samfylkingarinnar að leita leiða
til að auka sátt og samráð í samfélaginu. Það
er ánægjulegt að sjá að
nokkrum vikum síðar
einhendir hann sér í að
leysa stjórnarskrármálið
Erna
sem komið var í sjálfheldu Indriðadóttir
vegna tímaskorts og kallar starfsmaður Alcoa
þar fulltrúa allra flokka að Fjarðaáls
borðinu. Það hefur mikið
verið rætt um nauðsyn þess á síðustu árum,
að draga úr átökum og leita samvinnu þvert
á flokka um stærri mál. Nú er tækifæri.
Formenn Samfylkingar, Bjartrar framtíðar
og Vinstri grænna hafa lagst á eitt til að
stuðla að því að stjórnarskrármálið fái farsæla lausn og formenn Framsóknarflokks og
Sjálfstæðisflokks hafa enn tíma til að sýna
í verki að þeir hafi raunverulega áhuga á að
ná sátt um stór ágreiningsmál.
Það er afar mikilvægt að því merka starfi
sem unnið var af stjórnlagaráði, verði tryggt
framhaldslíf á næsta þingi. Það kom skýrt
fram í þeirri ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem fram fór, að menn vilja að
vinnu við nýja stjórnarskrá verði haldið
áfram á grundvelli þeirra tillagna sem ráðið
lagði fram. Um það er ekki deilt. Sérstaklega
var mikill stuðningur við ákvæði um að auðlindir okkar séu þjóðareign og ákvæðið um
þjóðaratkvæðagreiðslur. Árni Páll á heiður
skilið fyrir að berjast fyrir því að vinna við
nýja stjórnarskrá haldi áfram en dagi ekki
endanlega uppi á því þingi sem nú situr.

➜ Það er afar mikilvægt að því

merka starﬁ sem unnið var af stjórnlagaráði, verði tryggt framhaldslíf á
næsta þingi.

NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

HYUNDAI SANTA FE
SPARNEYTINN D䟀SILJEPPI
Hyundai Santa Fe Comfort
2,2 dísil, sjálfskiptur. Verð 7.650 þús. kr.

* Miðast við blandaðan akstur samkvæmt framleiðanda

ENNEMM / SÍA / NM46941

Eyðsla 6,6 l/100 km*

Verið velkomin í kaffi og reynsluakstur
í dag milli kl. 10–16
Hyundai / BL ehf.

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

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

Upplifðu

Sumarhús

t'KÚMTLZMEVWOBÈGBOHBTUB§J

á Spáni

t3ÞNHØ§QBSIÞssemIâTaBMMUB§NBOOT
t'BMMFHBOPHSÞNHØ§BOTVOEMBVHBHBS§
NF§MFJLULKVNGZSJSCÚSOJO
t7ÚOEV§IÞTHÚHOPHÚMMIFMTUVULJ

Kjörið fyrir

t4UVUUÓWFJUJOHBTUB§JPHNBUWÚSVWFSTMVO
tNÓOBLTUVSOJ§VSÈTUSÚOE

stórfjölskylduna

t.JLMBBG¢SFZJOHVÈTW§JOV
t4LFNNUJ WBUOTPHOÈUUÞSVMÓGTHBS§BS
t&JUUIWB§GZSJSBMMB

Torrevieja
Cabo Roig
sumarhús
4. - 11. júní

Verð frá

96.990kr.

ÍSLENSKA SIA.IS FER 63403 03/13

á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í
parhúsi m/ 3 svefnherbergi.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting
og íslensk fararstjórn.
Verð á mann m.v. 2 í parhúsi m. 3
svefnh. 143.990 kr.

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

Fljúgðu fyrir minna

ferð.is
sími 570 4455
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HELGIN
Guðrún Lárusdóttir, framleiðslustjóri og hönnuður

Unnur Þóra Jökulsdóttir, rithöfundur

Kósíkvöld, tónlist og göngutúrar

Bækur og leiksýning

„Byrja daginn á Wordpress námskeiði. Kíki svo inn
á hljómsveitaræfingu hjá dóttur minni. Uppáhalds laugardagskvöld er í sófanum heima með
teppi, prjóna, eld í kamínunni og eitthvað gott á
skjánum. Sunnudagur: Hlusta á Öldu og félaga
hennar spila á Töfrahurðinni í Salnum, síðan
langur göngutúr í Heiðmörk með hundinum Karra.
Og svo eru það bækurnar á náttborðinu...“

„Ég ætla að fara á bókamarkaðinn i Perlunni. Svo ætla ég
á frumsýningu á Drekanum
hjá leikfélagi Kvennaskólans
á sunnudaginn þar sem
Kormákur sonur minn
stígur á stokk.“

Tryggvi Gunnarsson, leikstjóri

Fagnar með heimsbyggðinni
„Foreldrar mínir urðu
sextugir í vikunni. Gjörvöll
heimsbyggðin fagnar því
auðvitað ákaft og verður
veisla um helgina eftir því.“

Ágúst Borgþór Sverrisson,
rithöfundur

Skáldskapur og KR
„Helgin verður að einhverju
leyti helguð fjáröflun fyrir 4.
flokk KR í handbolta þar sem
sonur minn er markvörður.
Auk þess fer ég í matarboð
og á laugardaginn ætti ég að
hafa tíma til að vinna í skáldsögu sem ég er að skrifa.“

Gerðum rétt með því að bíða
Hljómsveitin Ylja gaf út sína fyrstu plötu í nóvember en platan hefur hlotið mikið lof. Það eru þau Guðný Gígja Skjaldardóttir, Bjartey Sveinsdóttir og Smári Tarfur Jósepsson sem skipa hljómsveitina.
Kristjana Arnarsdóttir
kristjana@frettabladid.is

V

ið segjum oft að við séum „Youtube-lærðar á gítarinn,“ segir Guðný Gígja Skjaldardóttir, önnur söngkona Ylju, en hljómsveitina stofnuðu hún og Bjartey
Sveinsdóttir á menntaskólaárunum. „Við kynntumst
í kór Flensborgarskólans árið 2007. Þar sátum við
hlið við hlið og sungum sömu röddina. Okkur datt
svo í hug að taka þátt í söngkeppni Flensborgar saman, þrátt
fyrir að þekkjast eiginlega ekkert. Ég var búin að fatta að við
fíluðum sömu lögin og í kjölfarið fórum við að hittast og æfa.
Upp frá því urðum við bara óaðskiljanlegar vinkonur,“ segir
Guðný Gígja.
Tónlistin virðist vera þeim stöllum í blóð borin en auk þess
að vera sjálflærðar á gítarinn eru þær að mestu sjálfmenntaðar í sönglistinni. „Við sóttum um í Söngskóla Reykjavíkur í
fyrra og komumst báðar inn. En við komumst fljótlega að því
að klassíski söngurinn var kannski ekki beint eitthvað fyrir
okkur. Þetta var mjög skemmtilegt en við sögðum samt skilið
við Söngskólann eftir mánuð,“ segir Bjartey.
Fyrsta plata hljómsveitarinnar kom út í nóvember og segja
stelpurnar stílinn vera eins konar þjóðlagapopp. Bjartey og
Guðný fengu gítarleikarann Smára Tarf Jósepsson til þess að
sjá um upptökustjórnun. „Þær báðu mig svo um að spila undir
á „slide-gítar“ í einu laganna. Ég fékk svo ekkert að taka
meira upp eftir það og gekk bara til liðs við þær,“ segir Smári
og hlær. Platan var þó nokkuð lengi í vinnslu en í september
2011 var ákveðið að fara upp í sumarbústað og taka upp. „Við
ákváðum að taka plötuna upp „live“ sem hentaði okkur alveg
rosalega vel,“ segir Bjartey. „Þegar maður tekur upp eitt
hljóðfæri í einu tapast ákveðin dýnamík. Þessi „live-fílingur“
er bara allt annar,“ segir Smári Tarfur, en plötuna gefa þau út
sjálf. Þau segja fyrsta upplagið vera um það bil að klárast og
gæla þau nú við þá hugmynd að gefa plötuna út á vínyl. „Við
erum 100% sátt við þennan frumburð. Oft á
tíðum er fyrsta plata hljómsveitar mjög erfið
Við
fæðing. Stelpurnar voru hvattar til þess að
drífa í því að gera plötu margoft áður en tóku
erum 100%
þá hárréttu ákvörðun að bíða. Þær myndu
sátt við
sjá eftir því í dag ef þær hefðu gefið plötuna
þennan
út fyrir tveimur árum,“ segir Smári Tarfur.
frumburð.
Smári er enginn nýgræðingur í tónlistinni
en hann var meðal annars í hljómsveitinni
Smári Tarfur
Quarashi um tíma en segir það auðveldara
að vinna með stelpum en strákum. „Ég er rosalega mjúkur
og viðkvæmur drengur. Þar af leiðandi hentar samstarf með
stelpum betur,“ segir Smári í léttum dúr. Þríeykið ákvað á
dögunum að fá sér umboðsmann. „Við lentum nefnilega í því
um daginn að mæta klukkutíma of seint á „gigg“ sem var
náttúrulega mjög leiðinlegt, bæði fyrir þá sem bókuðu okkur
og líka fyrir okkur sjálf. Við höfðum bara algjörlega misskilið
tímasetninguna. Það var eiginlega þá sem okkur fannst kominn tími á að finna einhvern til að sjá um þetta með okkur,“
segir Guðný Gígja. En er stefnan sett á útrás? „Við myndum
allavega ekki slá þann einstakling utan undir sem myndi
segja „Hey, ég er með spennandi hluti fyrir ykkur í útlöndum“,“ segir Smári, en bætir þó við að Ylja sé enn að fóta sig
hér á landi og þau því enn með fæturna á jörðinni.

HUGGULEGT ÆFINGAHÚSNÆÐI Þau Guðný Gígja, Bjartey og Smári Tarfur hafa komið sér vel fyrir í æfingahúsnæði hljómsveitar-

innar út á Granda.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kjaftasögur um snjallúr frá Apple fá byr í seglin
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Nýjasta afurð Apple-tölvurisans verður líklega iWatch og fram eru komnar hugmyndir um hvernig það mun líta út.
Þráðlausa tæknin tröllríður nú öllum okkar
ORÐRÓMURINN GEFUR TIL KYNNA AÐ iWATCH Willow-gler
stöðlum og tölvuvæðing ótrúlegustu hluta er að
MUNI LÍTA EINHVERN VEGINN SVONA ÚT
Þunnt eins og blað,
verða að veruleika. Sjónvörp, rúður, gleraugu og
úr eru engin undantekning því allt þetta hefur
verið, eða er áformað, að tölvuvæða snilldarlega á
næstu misserum.
Tækninni fleytir svo fljótt fram að neytendur
hafa ekki undan að uppfæra tækin. Apple hefur
haft það að markmiði að uppfæra þráðlausu tækin
sín með um það bil árs millibili. Sum tæki, eins og
iPad, hafa jafnvel verið uppfærð á hálfs árs fresti.
Tækin eru alltaf að verða minni og minni. Þau
bjóða jafnframt upp á fleiri möguleika. Nú er svo
komið að Apple hyggst senda frá sér tölvuúr sem
lætur G-Shock-úrin líta út fyrir að vera ættuð úr
grárri forneskju.
- bþh

1

1 Kringlótt
skífa:
Sterkasti
orðrómurinn
er sá að
skífan verði
kringlótt og
hugbúnaðurinn muni
byggja á Spiral-tækninni
sem Apple hefur þegar
tryggt sér einkarétt á.
Hönnunin sé svo í anda
Ikepod Geneve Horizonarmbandsúranna.

2

2 Ferningslöguð skífa:
Hönnunin
hentar betur
fyrir snjallsímahugbúnað
Apple, iOS-kerfið.
Líftími rafhlöðunnar
yrði vandamál með
þann hugbúnað en
markmiðið er að hún
endist í fjóra til fimm
daga milli endurhleðslna.

3

3 Mjúkur skjár:
Apple hefur sótt
um einkaleyfi
á armbandi
með bugðóttum skjá.
Apple gæti
notað sveigjanlegt
Willow-gler sem
framleiðir herta
glerið framan
á iPhonesímana.
TEIKNINGAR: GRAPICNEWS

sveigjanlegt og sterkt.
Enn eru þó um það bil
þrjú ár í að hægt verði
að fjöldaframleiða það.

Eiginleikar iWatch
■ Símtöl ■ Skrefamælir
■ Landakort og GPS
■ Heilsumælar og -skynjarar

Þú finnur frábærar
fermingargjafir hjá
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HUSQVARNA OPAL
VERÐ ÁÐUR 109.900,- NÚ 99.900,RAKVÉL OG
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OSTER C-100
VERÐ 14.900,-

BRAUN 190
VERÐ 9.900

%

CRUZER 5
VERÐ ÁÐUR 14.900,NÚ 11.900,-

BRAUN 330
VERÐ 18.900,-
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HÁRKLIPPUR

HUSQVARNA EDEN ROSE 250
VERÐ ÁÐUR 69.900,- NÚ 59.900,-

CLIQUE LOFTLJÓS
VERÐ 15.900,-
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SENNHEISER HD 203
VERÐ ÁÐUR 7.980,- NÚ 5.980,-

SENNHEISER HD 439
VERÐ 15.900,-

kíktu inn á www.pfaff.is
SENNHEISER HD MOMENTUM
VERÐ 54.900,-
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SENNHEISER HD 518
VERÐ 25.900,-
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LEIKKONUDRAUMURINN Hera

ólst upp í listrænu
umhverfi og hefur
dreymt um að vera
leikkona síðan hún
var á unglingsaldri.
Draumahlutverkið
er Bjartur í
Sumarhúsum.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Strákastelpan sem veðjaði rétt
Leikkonan Hera Hilmarsdóttir hefur verið að gera það gott í London undanfarin misseri en nú er hún komin heim að leika í
bíómyndinni Vonarstræti. Hera sér ekki eftir því að hafa hafnað plássi í Listaháskóla Íslands til þess fara til London á sínum
tíma en þar eltir hún nú leikkonudrauminn sem hefur blundað í henni frá unglingsárunum.
Álfrún
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

Þ

að er fátt stórborgarlegt
við Heru Hilmarsdóttur þegar hún æðir inn
úr kuldanum á kaffihús
í miðbæ Reykjavíkur.
Með bakpoka í brúnni
lopapeysu og síða hárið flaksandi
er ekki beint augljóst að þarna er á
ferðinni leikkona sem er á leiðinni
að sigra London, en innan skamms
munu íslenskir bíógestir sjá Heru
leika samhliða stjörnunum Jude
Law og Keiru Knightly í stórmyndinni Anna Karenina.
Hera sest niður með bros á vör
og pantar sér te. Það er því ekki úr
vegi að spyrja hvort hún sé búin
að tileinka sér breskar hefðir eftir
fjögurra ára búsetu í London. „Nei,
ekki þannig. Ég fékk mér íslenskt
jurtate, það er ekkert sérstaklega
breskt,“ segir Hera brosandi og
bætir við hversu fegin hún sé að
vera í nokkurra daga fríi frá tökum
eftir strangar næturtökur undanfarna daga.
Pressa að leika á Íslandi
Hera leikur eitt þriggja aðalhlutverka í myndinni Vonarstræti, en
tvær vikur eru liðnar af rúmlega
sex vikna tökuferli. Ásamt Heru eru
Þorvaldur Davíð Kristjánsson og
Þorsteinn Bachmann í aðalhlutverkunum, en myndin er fyrsta verkefni
Heru hér heima síðan hún útskrifaðist frá breska leiklistarskólanum
LAMDA, The London Academy of
Music and Drama, sumarið 2011.
Hún hefur þó áður látið ljós sitt
skína á hvíta tjaldinu, til dæmis í
kvikmyndinni Veðramót. „Það er
himinn og haf á milli þess að leika
í bíómynd þá og í dag. Ég er miklu
betur undir þetta búin, enda hef ég
haft hlutverkið í kollinum í eitt og

hálft ár,“ segir Hera, sem leikur
unga einstæða móður í myndinni.
„Þetta er í fyrsta sinn sem ég fæ
að leika móður, og með svona gamalt barn, en dóttir mín er átta ára í
myndinni. Það er merkileg upplifun og sefar kannski þörfina fyrir
barneignir í nokkur ár. Gott að fá
að prófa þetta svona í plati.“
Aðspurð segir Hera að hún finni
ekkert sérstaklega fyrir pressu að
vera komin heim að gera sína fyrstu
bíómynd frá útskrift, en mikið
hefur verið skrifað í hérlenda fjölmiðla um velgengni hennar í Bretlandi. „Það skipti mig aðallega máli
hvaða verkefni ég tæki fyrst að mér
hérna heima, að það væri eitthvað
sem ég teldi mig hafa eitthvað fram
að færa í.“
Hafnaði Listaháskólanum
Hera er eitt af hinum svokölluðu
leikarabörnum. Faðir hennar er
leikstjórinn Hilmar Oddsson og
móðir hennar leikkonan Þórey Sigþórsdóttir. Leikkonudraumurinn
hefur alltaf blundað í Heru enda er
hún alin upp í listrænu umhverfi.
Móðir Heru var enn í leiklistarnámi
þegar hún fæddist og í barnæsku
sótti Hera ýmis námskeið í fylgd
með móður sinni eða sat á æfingum
í staðinn fyrir að fara í pössun. „Ég
man ekki alveg á hvaða tímapunkti
ég beit það í mig að verða leikkona
en það var snemma á unglingsárum. Foreldrar mínir voru frekar
að reyna að ýta mér á önnur svið
enda töldu þau mig kannski ekki
gera mér grein fyrir öllum hliðum
starfsins. En ég var ákveðin og sé
ekki eftir því í dag.“
Það var helst tónlistin sem hefði
náð að skáka leiklistardraumnum
á sínum tíma, en Hera æfði selló í
mörg ár. Hún hætti í formlegu tónlistarnámi á menntaskólárum enda
sá hún sig ekki fyrir sér sem sellóleikara í framtíðinni. „Ég á samt
alltaf sellóið og flyt það meira að
segja með mér milli landa. Maður
þarf samt yfirleitt að borga sérfar-

gjald fyrir það, svo ferðalög með
sellóið geta verið frekar kostnaðarsöm.”
Hera lék í kvikmyndinni Veðramót er hún var enn í menntaskóla
og var stefnan ávallt sett á leiklistardeild Listaháskóla Íslands eftir
útskrift. „Svo snerist mér hugur,
langaði að fara út, burt frá Íslandi
og prufa að búa úti. Svo ég sótti um
í London en þar bjó ég með mömmu
þegar ég var átta ára og hafði síðan
þá alltaf langað að fara til baka og
búa þar um hríð. Ég sótti samt um
hér heima til öryggis, komst inn og
borgaði staðfestingargjaldið en var
samt ennþá að vona að ég kæmist
út. Þegar ég fékk jákvætt svar frá
LAMDA í London varð ég að velja
og hafna og London varð fyrir valinu.“
Strákastelpa
Einn besti vinur Heru er leikarinn
Einar Aðalsteinsson, sem var einnig í námi í LAMDA. „Það var í raun
smá honum að þakka að ég fór út,
þar sem hann var ári á undan mér.
Við höfum þekkst síðan í Hlíðaskóla og ég endaði með að leigja með
honum og öðrum strák fyrsta árið
mitt úti. Það var mjög góð sambúð
og gott að þekkja einhvern í náminu. Strákar eiga það til að vera einfaldari í samskiptum en stelpur, að
minnsta kosti hvað ákveðna hluti
varðar. Svo voru þeir báðir komnir
með kærustur og svona og ég ákvað
að það væri örugglega betra að fara
kannski að leigja með tveimur
bekkjarsystrum mínum í stað þess
að verða fimmta hjólið í nýrri íbúð.
Sú sambúð var skemmtileg en gat
verið ansi dramatísk á köflum enda
vorum við allar á öðru ári í náminu
og í mikilli sjálfsskoðun.“
Eftir útskrift í LAMDA bjóst
Hera ekkert endilega við því að
geta starfað í Bretlandi og fór því í
prufur hér heima sem haldnar eru
árlega á vegum Félags íslenskra
leikara fyrir leikara sem vilja koma
sér á framfæri hérlendis. Rétt fyrir

Bak við tjöldin
Uppáhaldsborgin Engin sérstök, en uppáhaldsdýrið mitt er Gríma, gamla
kisan mín.
Draumahlutverkið Bjartur í Sumarhúsum.
Draumamótleikarinn Al Pacino.
Besti staðurinn á Íslandi Bara heima. Eða uppi í sveit. Eða í sundi eða
eitthvað. Ekkert frumlegt.
Besta platan Þær eru nokkrar. Til dæmis Kid A með Radiohead.
Íþróttalið Valur, er alin upp í Hlíðunum.
Leiksviðið eða hvíta tjaldið Ég nota bæði salt og pipar á matinn.

prufurnar fékk Hera hins vegar þær
góðu fréttir að hún væri komin með
umboðsmann úti, en það þykir alls
ekki sjálfsagt mál. „Ég fór samt í
prufurnar og á endanum var ég með
nokkur mjög góð tilboð frá atvinnuleikhúsunum hérna í höndunum.
Þá hófst valkvíðinn á ný. Átti ég að
koma heim og fara að leika hérna
heima eða stökkva á þetta tækifæri
sem hafði opnast í Bretlandi? Ég
hugsaði að ef ég mundi koma heim
á þessum tímapunkti færi ég ekki
aftur út og þess vegna ákvað ég að
veðja á Bretland, en foreldrar mínir
studdu mig í þeirri ákvörðun. Hingað til hef ég ekki séð eftir því þó að
ég flytji örugglega aftur heim einhvern tíma í framtíðinni.“
Snýst um heppni
Í London gengur líf Heru út á að
fara í prufur fyrir verkefni en hún
hefur getað einbeitt sér alfarið að
leiklistinni síðan hún útskrifaðist.
Hera hefur meðal annars landað
hlutverkum í breskum sjónvarpsþáttum á borð við World Without
End, Da Vinci‘s Demons og í kvikmyndinni Anna Karenina. Hún
viðurkennir að hún sé heppin enda
snúist þessi bransi oft um að vera á
réttum stað á réttum tíma.
„Þetta snýst að mörgu leyti bara
um heppni og mér hefur gengið vel
hingað til. Þetta getur verið erfiður
bransi og ég passa mig að láta ekki
glepjast af honum. Það er mikil
pressa sem fylgir þessu starfi, til

dæmis varðandi útlitið. Ég er dugleg að minna mig á að halda fótunum á jörðinni og vera ég sjálf. Ég
tel frekar að þannig geti ég skapað
sérstöðu. En auðvitað eru stundum
gerðar til manns kröfur um ákveðið útlit fyrir hlutverk. Maður þarf
bara að átta sig á hvað eru raunhæfar kröfur og hvort þær þjóni hlutverkinu. Hinu kjaftæðinu hendir
maður bara í burtu eins og maður
best getur.“
Í dag er Hera búsett í London að
staðaldri og er stefnan tekin á að
snúa aftur þangað í byrjun apríl í
undirbúning fyrir væntanleg verkefni og kynningarherferð fyrir Da
Vinci’s Demons-sjónvarpsseríuna
sem kemur út 12. apríl. Svo er stefnan tekin á að ljúka tökum á Vonarstræti á heitum slóðum í lok þess
mánaðar. Hera segist samt vel geta
hugsað sér að búa á Íslandi í framtíðinni. Spurð hvort hún sjái fyrir
sér stóra fjölskyldu þegar fram
líða stundir svarar hún játandi
þótt starfið sé ekki það fjölskylduvænsta. „Rétt áður en ég flutti til
London fékk ég eitt gott ráð frá leikkonu sem ég virði mikið. Hún sagði
mér að passa mig á því að gleyma
aldrei ástinni. Það er auðvelt að
gleyma stund og stað í þessu starfi
og allt í einu kannski vaknar maður
upp einn og þá er það orðið of seint.
Svo ég hef þetta ráð alltaf á bak við
eyrað og ætla að passa mig á því að
gleyma ekki boðskap þess, sama
hvað gerist.“

Kaupum allt gull, silfur, demanta og vönduð úr

Græddu á gulli
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Upplýsingar og tímapantanir:
Sverrir, s. 661-7000 • sverrir@kaupumgull.is

Heildarfjöldi gistinátta útlendinga á hótelum

Árið 2012

1.476.566

Árið 2010

1.053.883
Árið 2008

1.051.664

Árið 2006

918.174

Árið 2004

775.662

Landsbankinn er í fararbroddi þegar kemur að ármögnun nýrra
verkefna hjá ferðaþjónustunni. Við stefnum á frekari vöxt og ﬂeiri
verkefni sem renna stoðum undir atvinnulíf landsins.

L

andsbankinn hefur tekið virkan þátt í vexti ferðaþjónustunnar á undanförnum árum í samræmi við
þá stefnu bankans að vera hreyﬁaﬂ í samfélaginu.
Hjá okkur starfa yﬁr 70 sérfræðingar um land allt með
víðtæka reynslu af ármálaþjónustu og úr atvinnulíﬁnu.

Við erum öﬂugur og traustur samherji og leggjum ríka
áherslu á að styðja við áframhaldandi uppbyggingu
ferðaþjónustunnar með þátttöku í verkefnum sem stuðla
að nýsköpun. Við fögnum velgengni í greininni og erum
sem fyrr tilbúin til samstarfs.
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Barnabætur

Greiðslur vegna
búvöruframleiðslu

Fæðingarorlof

Laun
607 kr

44
kr

Bætur skv.
lögum um
félagsl.aðstoð

Vaxtabætur

Jöfnunarsjóður
sveitarfélaga

78
kr

40
kr

71
kr

49
kr

Atvinnuleysistryggingasjóður
99
kr

37
kr

56
kr

40
kr

Lífeyrisskuldbindingar

Rekstrar- og
neyslutilfærslur
1.039

116
kr

172
kr

Sjúkratryggingar

Sértekjur
stofnana*
162 kr

Lífeyristryggingar

*Dregst frá útgjöldunum.

LÍN

Aðrar rekstrar og
neyslutilfærslur

273
kr

Rekstrargjöld
1.038 kr

Fasteignir
ríkissjóðs

Vegagerðin 22
kr
Önnur gjöld
548 kr

42
kr
Viðhald

12
kr

8
kr

Annað
viðhald

Gjöld
jö alls
2.530 krónur
Það sem launþegi með meðaltalslaun,
365 þúsund krónur, borgar daglega í skatt.

Vegagerðin
24 kr
g
tin
s
fe
ár
j
F

Annað
11 kr

47
kr

Sóknargjöld
9 kr

Sjúkrahús og
heilsugæslustöðvar
5 kr

Fjármagnskostnaður
363 kr

Skólar
4 kr
Hafnamál
3 kr

Hafa ber í hug að launakostnaður er
talinn sér og er ekki inni í
tölum einstakra málaﬂokka.

Í hvað fara skattarnir þínir?
Vissir þú að daglega borgar manneskja með meðallaun 49 krónur í búvöruframleiðslu, 40 krónur í LÍN og 37 krónur í fæðingarorlofssjóð?
Hún borgar 4 krónur í skóla, 9 í sóknargjöld og 5 í sjúkrahús og heilsugæslu, þó án launakostnaðar. Fréttablaðið rýndi í skattana okkar.
Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Páll Hilmarsson
pallih@gogn.in

Grafík/Jónas

Gögn eru til alls fyrst. Þjóðmálaumræðan
hefur oft og tíðum einkennst af fullyrðingum
sem ekki eru endilega byggðar á gögnum.
Hver kannast ekki við að hafa nöldrað yfir
þessu og hinu bruðlinu hjá ríkinu. „Er það
þetta sem skattpeningarnir okkar fara í?“
Fréttablaðið ákvað að svara þeirri spurningu og mun rýna nánar í þær tölur á næstunni. Fyrsta kastið er sjónum beint að málaflokkum, en síðar verða einstaka stofnanir
skoðaðar nánar. Þegar rýnt er í þessar tölur
verður að hafa í huga að launakostnaður

ríkisins er sér. Þannig greiðir meðalskattgreiðandinn 4 krónur í dag í skóla á vegum
ríkisins, framhaldsskóla og háskóla, án
launakostnaðar. Skólarnir eiga síðan, eins og
aðrir málaflokkar, sinn skerf í launakostnaðinum, en alls fer 651 króna af skattfé í dag
í laun og lífeyrisskuldbindingar ríkisstarfsmanna.
Þá er hér aðeins um skatta ríkisins að
ræða. Tölurnar breytast þegar útsvarinu er
bætt við.
Meðaltalslaun í landinu eru 365 þúsund

krónur á mánuði. Launþegi með þau laun
greiðir daglega 2.530 krónur í skatt. Rúmlega
1.000 krónur af því fara í rekstrargjöld og
ber launin þar hæst. Eins og sjá má fer stór
hluti í ýmiss konar bætur, launþeginn borgar
99 krónur á dag í atvinnuleysistryggingasjóð.
Kjósendum ber að veita stjórnvöldum
aðhald, en til þess þarf upplýsingar og gögn.
Hér má sjá gróflega reiknuð útgjöld ríkisins.
Opnun slíkra gagna auðveldar fólki að veita
fulltrúum sínum, Alþingi og ríkisstjórn, lýðræðislegt aðhald.

CHEVROLET 2013
&OO¼IBHLW¤NBSJLPTUVS

Sæti fyrir 7

Chevrolet Cruze - 2013
B®FSFLLJO±HNF®B®$IFWSPMFU$SV[FT§FJOO
TGBMMFHBTUJH´UVOVN«EBH IFMEVSFSIBOOCFUVS
C¸JOOFONBSHJSNVOE»SBSJC«MBS
$SV[F-5 #FOT«O #FJOTL7FS®¼¸TLS

Chevrolet Orlando
3¸NH±®VSC«MMNF®NJLMVJOOBOS»NJPHEKBSGSJ
¸UMJUTI´OOVO#«MM¼BSTFNIBHLW¤NOJ ¸UMJUPH
BLTUVSTFJHJOMFJLBSWJOOBWFMTBNBO

UC¸OB®VSC«MBHFUVSWFSJ®GSCSVH®JOONZOEVN«BVHM»TJOHV

0SMBOEP-5 #FOT«OCTL7FS®¼¸TLS

Chevrolet Captiva LTZ
%«TFMŕTKMGTLJQUVSŕI´

Pláss og kraftur
fyrir alla fjölskylduna
...og vinina líka!
$IFWSPMFU$BQUJWBFSIMB®JOOBVLBC¸OB®J
TFNFZLVSHFUVIBOTWJ®FSŪ®VTUVB®TU¤®VS
$BQUJWBFSFJOOWJOT¤MBTUJKFQQJOOTMBOEJ
)BOOFSIFTU´ūPHNF®O±HQMTTGZSJSBMMB
GK´MTLZMEVOBPHWJOJOBM«LB

Hluti af staðalbúnaði í Chevrolet Captiva LTZ:
ŕT¤UB
ŕőMGFMHVS
ŕ¼SFQBTKMGTLJQUJOH
ŕ#MVFUPPUITBNTLJQUBLFSGJ
ŕ#SFLLVCSFNTB
ŕ'KBSTU»S®BSTBNM¤TJOHBSNF®¼K±GBW´SO
ŕ"®HFS®BSTU»SJ
ŕ3BGNBHO«S¸®VNPHIMJ®BSTQFHMVN
ŕ)MK±NGMVUOJOHTU¤LJNF®64#UFOHJ

ŕ"LTUVSTU´MWB
ŕ5´MWVTU»S®NJ®TU´®NF®MPGUL¤MJOHV
ŕ'KBSPQOVOBGUVSIMFSB
ŕ6QQIJUBOMFHJSIMJ®BSTQFHMBS
ŕ/M¤H®BSTLZOKBSBS«BGUVSTUV®BSB
ŕ-F®VSLM¤®JT¤UVN
ŕ5JUBOJVNMJUB®JS¼BLCPHBSPHI¸OBS
ŕ5PQQM¸HB
ŕ3BGNBHO«T¤UVNPHGMFJSBTKCFOOJJT

Verð:
Captiva LT 2,2 Diesel ssk
Captiva LTZ LUX 2,2 Diesel ssk

6.890 þús. kr.
7.390 þús. kr.

Sæti fyrir 7
Sæti fyrir 7

Langdrægur rafmagnsbíll
$IFWSPMFU7PMUFSMBOHES¤HVS
SBGNBHOTC«MMNF®CFOT«OSBGBM
)FJMEBS´LVES¤HJ7PMUFSVN
LNIMF®TMVOOJFJOOJTBNBOLFNTU7PMUVNLN 
FO¼B®EVHJS«ūFTUVNUJMWJLVNGZSJSBMMBOEBHMFHBOBLTUVS
,PNEV«IFJNT±LOPHTLP®B®VGSBNU«®JOB

Opið alla virka frá 9 til 18 og laugardaga frá 12 til 16

3FZLKBW«Lŕ5BOHBSI´G®Bŕ
/KBS®BSCSBVUŕ3FZLKBOFTC¤ŕ
#«MBS«LJŕ(MFSSH´UVŕ"LVSFZSJŕ
Nánari upplýsingar á benni.is
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➜ Fylgi

2013

Framsóknarflokksins í formannstíð Sigmundar
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28%

treysta
Sigmundi
Davíð best til að leiða
ríkisstjórn, samkvæmt
könnun Fréttablaðsins og
Stöðvar 2 sem gerð var í
lok febrúar. Hann nýtur
mests stuðnings allra
stjórnmálamanna til þess.

Einfalt að afnema verðtryggingu
Leiðrétting skulda og afnám verðtryggingar eru stóru mál Framsóknarflokksins fyrir kosningarnar. Flokkurinn nýtur góðs
fylgis í könnunum og er í uppsveiflu. Fréttablaðið fór yfir þessi mál með Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni formanni.
og fræddist um stefnuna í þessum stærstu
málum.
Kolbeinn Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

F

ramsóknarflokkurinn er á mikilli
siglingu þessa dagana og mælist
hátt í skoðanakönnunum. Þetta eru
aðrar kosningarnar sem Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson leiðir flokkinn í gegnum. Hann varð formaður 18. janúar 2009, þegar mikil endurnýjun
varð í forystu flokksins. Óhætt er að segja að
hann hafi átt glæsta innkomu í stjórnmálin.
Þeir eru ekki margir sem hafa orðið formenn
eftir jafn stuttan starfsferil í flokki.
Flokksþing Framsóknarflokksins fór fram
í febrúar og þar voru línurnar lagðar fyrir
kosningabaráttuna. Tvö mál ber þar hæst;
skuldaleiðréttingu og afnám verðtryggingar. Fréttablaðið settist niður með
Sigmundi

240 milljarðar afskrifaðir
Sigmundur Davíð segir að flokkurinn hafi
frá minnihlutastjórninni í febrúar 2009 lagt
mikla áherslu á leiðréttingu skulda og rætt
um 20 prósent í því samhengi. Því miður
hafi tækifærin til þess ekki verið nýtt og
aðstæður nú séu flóknari og málin erfiðari í
útfærslu. En hvað mun þetta kosta?
„Málið er orðið mun flóknara núna og
nauðsynlegt er að meta hvert og eitt tilvik
fyrir sig. Það þarf þó að gera eftir algildum
eða almennum reglum og við teljum mikilvægt að allir sitji við sama borð. Augljóslega
mun þó þurfa að huga að því hvenær lán var
tekið. Það er ekki hægt að ráðast í jafn mikla
leiðréttingu láns sem tekið var í síðasta mánuði og á því sem tekið var 2006.
Við teljum óhjákvæmilegt að ráðast í þessar aðgerðir því eins og staðan er núna er nánast heil kynslóð á Íslandi eignalaus og með
neikvætt eigið fé. Það er mjög hættulegt ástand fyrir samfélag, bæði
félagslega og efnahagslega, því
þessar kynslóðir eru þær sem
viðhalda þurfa vextinum.
Því segjum við að það sé á
endanum dýrara að bregðast
ekki við vandanum heldur en
að gera það. Það er nokkuð
á reiki um hvaða tölur er að
ræða en verðtryggð fasteignalán eru í kringum 1.200 milljarða króna. Ef við notum 20
prósentin sem viðmið, þó að
það sé ekki endilega niðurneglt,
erum við að tala um 240 milljarða króna.
Það er hins vegar ekki
þar með sagt að þessir 240
milljarðar séu eitthvað sem komi
til greiðslu í einu lagi. Ávinningurinn af leiðréttingu skulda
getur farið að skila sér áður en
kostnaðurinn fellur allur til,“
segir Sigmundur og ítrekar að
sá kostnaður eigi að lenda á þeim
sem hafi hagnast á hruninu.

minnkandi tekjum eða útgjöldum?
„Ég get sagt að þetta kunni að þýða að einhver langtímakostnaður lendi á ríkissjóði,
þó ekki væri nema vegna flækjustigsins sem
komið er í þetta. Sá langtímakostnaður verður hins vegar, áður en hann fellur til, veginn
upp af efnahagslegum ávinningi.“

Samningsvilji kröfuhafa
Sigmundur Davíð segir að til að hægt sé
að fara í þessa skuldaleiðréttingu þurfi að
semja við kröfuhafa föllnu bankanna. Líklega séu um 90 prósent krafnanna í eigu vogunarsjóða sem keypt hafi kröfurnar af upphaflegum lánveitnedum.
„Þeir sem keyptu kröfur tiltölulega
snemma, eins og við reyndar töldum að
ríkið ætti að gera, hafa hagnast verulega
á þeim. Þá spyrja menn: Er það ekki bara
þeirra hagnaður, er nokkur flötur á að skipta
honum með þeim sem töpuðu á hruninu?
Jú, það er í fyrsta lagi réttlætanlegt og í
öðru lagi framkvæmanlegt. Þeir sem keyptu
kröfur bankanna á hrakvirði vissu að hverju
þeir gengu. Þeir sérhæfa sig í svona viðskiptum og vissu að þeir keyptu kröfur á
gjaldþrota fyrirtæki í landi sem um tíma
hafði verið verið kallað gjaldþrota, og í
gjaldeyrishöftum. Þau meinuðu þeim að
ná fjárfestingunni til baka án þess að einhverjar breytingar yrðu á fyrirkomulaginu.“
Lausn Framsóknarflokksins á þessu er
að gefa kröfuhöfum kost á að taka þátt í því
að byggja upp íslenskt samfélag og eiga þá
hlutdeild í aukinni verðmætasköpun. Að
öðrum kosti geti þeir staðið frammi fyrir
íþyngjandi aðgerðum, sem þó séu réttlætanlegar.
„Í slíkum viðræðum þurfa menn bæði að
hafa gulrót og kylfu. Það þarf að skapa hvata
en menn þurfa líka að standa frammi fyrir
því að ef þeir séu ekki tilbúnir til að spila
með verði það þeim ekki til hagsbóta. Eins
og lögin eru núna í stakk búin á að greiða úr
þrotabúum íslenskra fyrirtækja í íslenskum
krónum. Seðlabankinn gæti því í raun innkallað gjaldeyrinn, í krafti gjaldeyrishaftanna, og greitt út í íslenskum krónum sem
menn sætu þá fastir með hér.“
Þessi stefna gerir ráð fyrir samningsvilja
kröfuhafanna?
Einhver kostnaður
„Hún byggir annaðhvort á vilja þeirra
eða því að ríkið nýti sér fullveldisrétt sinn,
Framsóknarflokkurinn leggur til
til dæmis með því að greiða út í íslenskum
að á meðal leiða sem farnar verði sé
krónum eða sérstakri skattlagningu.“
að veita þeim sem greiði af fasteignaEn óttist þið ekki að það muni hafa áhrif
lánum afslátt af tekjuskatti. En
á framtíðarkröfuhafa Íslands? Ríkissjóður
geturðu upplýst kjósendur
mun þurfa að fjármagna sig í framtíðinni.
um hvað þessar leiðir
„Ég held að menn þurfi ekki að hafa miklmuni þýða fyrir
ar áhyggjur af því. Menn gera sér grein
ríkissjóð í
fyrir því að í þeim aðstæðum sem Ísland er
í núna þarf að beita óhefðbundnum leiðum.
Ísland sker sig ekki lengur úr og við
höfum fordæmi frá fjölmörgum Evrópuríkjum þar sem verið er að fara
óhefðbundnar leiðir. Menn skilja að
Málefni heimilanna
þarna er fyrst og fremst um að ræða
vogunarsjóði sem sérhæfa sig í að
„Við stöndum fast á þeim.
ÞRJÚ MÁL SEM EKKI
fjárfesta í óvissunni.“
Ekki bara af því að það er
VERÐUR KVIKAÐ
Þarna er þó líka um að ræða
rétt heldur er það óhjáESB
lánastofnanir sem lánuðu bönkkvæmilegt til að byggja
FRÁ
ÞEGAR
KEMUR
unum í góðri trú. Kemur þetta
upp íslenskt efnahagslíf.“
„Við erum ekki
AÐ RÍKISSTJÓRNARekki niður á þeim?
á leið í Evrópu„Jú, þetta getur haft áhrif á
sambandið.“
SAMSTARFI
einhverja sem hafa þegar tapað,
en ekki grætt. Hagur þeirra
Atvinnuuppbygging
hefur hins vegar vænkast
Framsóknarflokkurinn nýtur
vegna þess að neyðarlögin
„Við þurfum framtíðarsýn
stuðnings 26,1 prósents kjósenda samkvæmt
verja eignir þeirra. Þó að
og stöðugleika í anda
könnun
Fréttablaðsins.
Sigmundur
Davíð
tapið sé stórt er þó búið
þjóðarsáttar. Einfalda
Gunnlaugsson segir málefni heimilanna vera
að verja hag þeirra svo
verður skattkerfið.“
stóru málin í kosningabaráttunni.
mikið að eðlilegt er að
þeir taki þátt í að koma
til móts við hina hliðina,
það er að segja skuldahliðina.“
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26,1%

Verðtryggingin afnumin
Framsóknarflokkurinn vill stofna nefnd sérfræðinga sem leiti leiða til að afnema verðtrygginguna. Sigmundur Davíð segir í sjálfu
sér ekki flókið að afnema hana. Nefndin
verði að skoða heildarmyndina því verðtryggingin haldist í hendur við margt annað.
„Margir hafa bent á að verðtryggingin sé
ekki vandamálið heldur verðbólgan. Auðvitað þarf, samhliða afnáminu, að haga hagstjórn þannig að haldið sé aftur af verðbólgunni. Einn af göllum verðtryggingarinnar er
hins vegar að síðan hún var sett hefur efnahagslífið lagað sig svo að henni að verðtryggingin er farin að ýta undir verðbólguna.
Menn hafa til dæmis verið hvað eftir
annað að reyna að hafa áhrif á verðbólgu
með stýrivöxtum Seðlabankans. Engu máli
skiptir hvort þeir eru færðir upp eða niður,
samhengið við verðbólguna birtist ekki. Það
er vegna þess að áhrifin hafa verið tekin úr
sambandi við verðtrygginguna með því að
hafa í raun annan gjaldmiðil á lánum. Afnám
verðtryggingarinnar er því hluti af því að
vinna á verðbólguvandanum.“
Peningar eru ekki verðmæti
Tökum einfalt dæmi. Ef ég lána þér fyrir
bjór vil ég geta keypt mér bjór fyrir þann
pening sem þú borgar mér til baka. Ég vil að
virði peninganna sé það sama þegar þú endurgreiðir mér lánið. Hvernig tryggið þið það
ef verðtryggingin er afnumin?
„Þessi rök eru gild svo langt sem þau ná.
Það má segja að 30 milljóna fasteignalán í
dag sé ekki jafn hátt og 30 milljóna fasteignalán fyrir fimm árum, þar sem verðmæti hverrar krónu sé minna.
Það sem vantar hins vegar í þennan rökstuðning er að peningar eru ekki eiginleg
verðmæti. Peningar eru, rétt eins og aðrar
eignir, hlutir sem geta sveiflast að verðmæti.
Þegar einn lánar öðrum verða báðir aðilar
samnings að taka áhættu af þeim sveiflum í
verðmæti. Eins og þetta er núna er áhættan
aðeins hjá lántakanum. Hann þarf alltaf að
borga jafn mikinn bjór til baka, eða hvaða
viðmiðun við notum, þannig að áhættan, sem
hlýtur að þurfa að skiptast á milli manna
þegar þeir gera samning, liggur eingöngu
öðru megin. Kostnaðurinn við sveiflujöfnun
má ekki bara lenda á lántakanum.“
Óttumst ekki vaxtahækkun
En óttist þið ekki að lánveitendur tryggi hag
sinn með því einfaldlega að hækka vexti?
„Við höfðum áhyggjur af því í byrjun en ég
fellst á þau rök að svo eigi ekki að vera. Við
afnám verðtryggingar geta markaðslögmálin
farið að virka með fjármagn eins og annað.
Menn þurfa að hafa þau kjör á fjármagni
þegar þeir lána það út að fólk vilji kaupa, það
er að segja að taka lán. Ef vextir eru með
þeim hætti að menn sjái sér ekki hag í að
taka lánið, þá auðvitað taka menn það ekki.“
Sigmundur segir óskiljanlegt hve vextir á
verðtryggðum lánum séu háir. Verðtryggingin tryggi að lánveitandi fái allt sitt til baka en
engu að síður bætist við háir vextir. Glöggt
hafi komið í ljós að markaðslögmálin gildi
ekki á lánamarkaði þegar bankarnir hækkuðu vexti sína á húsnæðislánin til að draga
úr fasteignabólunni.
„Þrátt fyrir það dró ekki úr lántöku sem
neinu nam. Ástæðan fyrir því var að markaðslögmálin virkuðu ekki, fasteignabólan
hélt áfram að blása út. Fólk hugsaði aðeins
um hvað það þurfti að borga fyrstu mánuðina. Heildarkostnaðurinn við lánið var
ekki það sem réð ákvörðuninni.
Þegar verðtryggingin er ekki til staðar til
að rugla þessa mynd, þá sjá menn heildarkostnaðinn og geta tekið ákvörðun út frá því.
Við teljum því að þetta verði gegnsærra og
jafni stöðu samningsaðilanna, lánveitandans
og lántakans.“

GILDIR TIL 10.03

GÓÐ KAUP
SÆNG+KODDI FULLT VERÐ: 9.995

6.995

í Rúmfatalagernum!

30%

SPARIÐ

AFSLÁTTUR

SÆNG+KODDI

HØIE GREEN & CLEAN
SÆNG OG KODDI
Góð sæng og koddi fyllt með
trefjum. Sæng: 1000 gr.
Koddi: 550 gr. Áklæði úr 100%
bómull. Sængurtaska fylgir.

15.000

FRÁBÆR
FERMINGARTILBOÐ!

90 X 200 SM.

PLUS B12
JUBILÆUM DÝNA
Miðlungsstíf dýna með 250
pokagormum pr. m2. Innifalið í
verði er 4 sm. þykk og góð yfirdýna.
Slitsterkt áklæði úr polyester/polypropylene. Grindin er úr sterkri, ofnþurrkaðri
furu. Verð án fóta. Fætur verð frá: 5.995
ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

HENRIK
SKRIFBORÐSSTÓLL
Skrifborðsstóll með
stillanlegri setu. Þverband í bakið. Fæst í
svörtu og rauðu.

SPARIÐ

3000

FULLT VERÐ: 49.950

34.950
40%

VERÐ FRÁ:

2.495

AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 9.995

6.995

SETTIÐ FULLT VERÐ: 9.995

5.995

CANADA ÚLPA OG
ANTHON SNJÓBUXUR
R
Úlpa stærð:
140 - 170 sm. 5.995
Úlpa í fullorðinsstærð: S-XXL 9.995
Snjóbuxur stærð:
120 -170 sm. 2.495
Snjóbuxur í fullorðinsstærð: S-XXL 3.495

ÚLPA+BUXUR

LOTTA & LASSI ÚLPA OG BUXUR
Gæðasett með góðu endurskini.
Fást í bleiku með svörtum buxum
og svörtu með grænum buxum.
Stærðir: 86 - 128.

GÓÐ
KAUP!

SETTIÐ FULLT VERÐ: 2.995

KEYPTU 2
OG SPARAÐU

1000

SPARIÐ

32

500

FYRIR

57 LÍTRA

FULLT VERÐ: 4.995
SÆNGURVERASETTT

1.995

57 LÍTRA PLASTKASSI
Með loki og á hjólum. Stærð: 59 x 41 x 33 sm.
1 stk. 2.995 nú 3 stk. 5.990 Fáðu 3 stk. á verði 2ja.

MOLLIE
SÆNGURVERASETT
Efni: 100% polyestermíkrófíber. Stærð:
140 x 200 sm. og
koddaver 50 x 70 sm.
Fæst í 2 fallegum
litum. 1 sett 1.995
nú 2 sett aðeins 2.990

3.995

www.rumfatalagerinn.is

2.495
PEYSA+BUXUR
ÚTIVISTARFATNAÐUR
Peysa og buxur saman
í pakka. Stærðir:
S-XXL.

SPARIÐ

1000

FRIO KULDASTÍGVÉL
Loðfóðruð, ítölsk kuldastígvél á börnin.
Svört stærðir: 22-39. Bleik stærðir: 22-35.

LOÐFÓÐRUÐ

34 | HELGIN |

9. mars 2013 LAUGARDAGUR

Tjáir sig mikið með augunum
Hún virtist fullkomlega heilbrigð í fyrstu en allt í einu hætti hún að tjá sig með sama hætti og áður, það hægðist á öllum
þroska og persónuleikinn breyttist. Guðrún Sædal var fjögurra ára greind með hinn sjaldgæfa genasjúkdóm Rett-heilkenni.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Þ

að er óveðursdagur á höfuðborgarsvæðinu og einstaklega
notalegt að finna ilm af pönnukökum og heitu súkkulaði þegar
komið er inn úr bylnum í heimsókn til fimm manna fjölskyldu
í Kópavogi. Erindið þangað er að fræðast
um fimm ára stúlku á heimilinu, Guðrúnu Sædal, sem er ein örfárra íslenskra
stúlkna á lífi með genasjúkdóminn Rettheilkenni. Foreldrar hennar eru Bryndís
María Leifsdóttir viðskiptafræðingur og
Friðrik Friðriksson lögfræðingur. Guðrún verður sex ára í maí, bróðir hennar,
Friðrik Sædal, átta ára í apríl og systir
hennar, Elísa Sædal, verður ársgömul
eftir nokkra daga.
Guðrún er glaðleg, enda segja foreldrarnir hana mikinn húmorista. Hún gengur um íbúðina nokkuð öruggum skrefum
og gefur stundum frá sér ókennileg
hljóð, en orðaforðinn er takmarkaður
við mamma, pabbi og amma. „Hún sagði
líka „Eísa,“ í leikskólanum þegar systir
hennar var fædd og þó að hún tali ekki
skilur hún helling,“ segir pabbi hennar.
„Svo tjáir hún sig mikið með augunum.
Ef hana langar í eitthvað þá horfir hún
á það,“ bætir mamma hennar við brosandi. „Það skiptir máli að segja henni
frá því hvað standi til, annars getur hún
orðið erfið. Við sögðum henni núna að þið
væruð að koma, ókunnug kona og maður
með myndavél.“ Ekki verður heldur
annað sagt en Guðrún taki gestunum vel.
Hún leyfir ljósmyndaranum að taka af
sér ótal myndir og rekur ókunnu konunni
rembingskoss.
Eftir ánægjulegan kaffitíma fær Friðrik yngri að horfa á sjónvarpið, Guðrún
sest á gólfið og fer að skoða Disney matreiðslubækurnar sem eru hennar uppáhald og orðnar snjáðar af flettingum en
Elísa situr við borðið og tínir upp í sig
hið sívinsæla Cheerios. Þá gefst okkur
fullorðna fólkinu næði til að tala saman.

Blessun yfir okkur
Sjúkdómurinn Rett-heilkenni uppgötvaðist fyrir um 25 árum og hrjáir fyrst og
fremst stúlkur. Hann felst í alvarlegri
þroskahömlun og kemur fram á öðru
aldursári, um það leyti sem þær læra
að ganga og segja nokkur orð. Margar
stúlknanna lifa fram á fullorðinsár en
þurfa umönnun og aðstoð allan sólarhringinn. Sumar læra reyndar aldrei að
ganga, eru bara í fanginu á foreldrum
sínum þangað til þær fara í hjólastól
og margar þjást af hryggskekkju. „Við
erum mjög heppin,“ segir Friðrik. „Já,
það er mikil blessun yfir okkur,“ tekur
Bryndís undir. „Fæstar stúlknanna
geta matast sjálfar en það getur Guðrún, þrátt fyrir að það sé kannski ekki
snyrtilegt í kringum hana. Hún elskar
að borða en margar fá bara mat í gegnum sondu. Þannig að við erum svakalega
heppin. Hún hefur heldur ekki fengið
flog, eins og fylgir þessum sjúkdómi hjá
mörgum.“
Guðrún hafði verið greind með einhverfu þegar hún var þriggja ára, enda
fylgja sterk einhverfueinkenni Rettheilkenni. Hið rétta kom ekki í ljós fyrr
en vorið 2011, þegar hún var að verða
fjögurra ára. „Það voru teknar myndir
af heilanum og blóðprufur sem sendar
voru í DNA-greiningu til Kanada og við
biðum í sjö mánuði eftir útkomunni. Það
var virkilega erfiður tími. Þrátt fyrir
að það væri ömurlegt að hún væri með
Rett-heilkenni var gott að fá niðurstöðu,“
segir faðir hennar.
„Við hugsum stundum í dag: Ef við
hefðum vitað strax hversu alvarlegt það
er sem að dóttur okkar gengur, hefði
hún hugsanlega ekki farið í jafn stífa
þjálfun og raun varð á og því kannski
ekki náð þeirri færni sem hún býr yfir,“
segir Bryndís. „Það var enginn afsláttur
gefinn af æfingum, hvorki í leikskólanum Furugrund né hjá sjúkraþjálfurum
í Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra og
snemmtæk íhlutun fyrir börn með sérþarfir er mjög mikilvæg. En ég held það
skipti líka máli hvaða stökkbreytingu
stúlkurnar fæðast með.“

UPPÁHALDSBÆKURNAR

Guðrún elskar að
fletta matreiðslubókunum frá Disney.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tapaði niður færni
Margt hefur gengið Guðrúnu í hag þó að
vissulega vanti mikið á að líf hennar sé
í líkingu við þær væntingar sem ávallt
fylgja ungbarni. Um eins og hálfs árs
aldurinn komu fyrstu einkenni sjúkdómsins fram og síðan hefur hún verið
reglulega hjá sérfræðingum, auk þess að
fá þjálfun á leikskólanum. „Hún var sein
til gangs og þegar hún var langt komin á
annað ár fór henni mikið aftur, hún tapaði niður orðum, tjáningu og ýmiss konar
færni. Til dæmis hafði hún verið flinkust
að pinna á deildinni sinni í leikskólanum
en missti niður allar fínhreyfingar því
fingurnir krepptust,“ lýsir faðir hennar.
„Það er hræðilegt að horfa á barnið sitt

Það voru teknar myndir af
heilanum og blóðprufur sem
sendar voru í DNA-greiningu til
Kanada og við biðum í sjö mánuði eftir útkomunni. Það var
virkilega erfiður tími.
þroskast og dafna og átta sig á því einn
daginn að persónuleikinn er breyttur, líkt
og eitthvað hafi slokknað.“
Bryndís tekur þó fram að stórir sigrar
hafi unnist, þökk sé hinu frábæra fagfólki sem hafi sinnt henni. „Þegar sjúkraþjálfarinn hennar lagði til að hún lærði

Fyrstu einkenni
Rett-heilkennis
➜ Öndun verður óregluleg
➜ Einhverfuleg hegðun verður áberandi
➜ Breyting verður á skynjun
➜ Lág vöðvaspenna
➜ Óstöðug við gang
➜ Afturför verður í andlegum þroska
➜ Tal minnkar eða hverfur
➜ Endurteknar handahreyfingar
➜ Hjartatruflanir og flog

ÞINN

HANNAÐU

DRAUMA

OLYLQJZLWK

VW\OH

Hannaðu í þrívídd
á www.ILVA.is

17 SÓFAR, 80 TAU- OG 30 LEÐURÁKLÆÐI

Í verslun okkar eru allir
draumasófar merktir með
þessum merkjum, sem
þýða í hvers konar áklæði
er hægt að panta sófann.

20%
kynningarafsláttur
af öllum Draumasófum - 8. - 17. mars
AÐEINS
3 SKREF

1

Veldu sófategund
Komdu og skoðaðu úrvalið af sófum sem
hægt er að velja um. Sestu og prófaðu þar
til þú ﬁnnur þann rétta fyrir þig.

2

Veldu uppröðun og stærð
Allir sófarnir bjóða upp á mismunandi
möguleika s.s. 3ja sæta, 2ja sæta eða 2½
sæta sófa, með eða án legubekks o.s.frv.

A
EFNI

80 mismunandi
tauáklæði
3 verðflokkar

B

30 mismunandi
leðuráklæði
3 verðflokkar

LEÐUR

3

Veldu áklæði
Velja þarf um tau- eða leðuráklæði. Sumar
sófategundir henta ekki fyrir leðuráklæði og
fást því einungis með tauáklæði.

A

A

A / ALABAMA

B / EASY

147.920

215.920

SPARAÐU 36.980

SPARAÐU 53.980

AÐEINS

AÐEINS

13.088

18.953

12 MÁNUÐIR
VAXTALAUST*

12 MÁNUÐIR
VAXTALAUST*

A B

A

C / CARLTON

D / GEPETTO

219.920

199.920

SPARAÐU 54.980

SPARAÐU 49.980

AÐEINS

AÐEINS

19.298

17.573

12 MÁNUÐIR
VAXTALAUST*

12 MÁNUÐIR
VAXTALAUST*

A B

A

E / MALIBU

F / KINGSTON

319.920

239.920

SPARAÐU 79.980

SPARAÐU 59.980

AÐEINS

AÐEINS

27.923

21.023

12 MÁNUÐIR
VAXTALAUST*

A ALABAMA Sígildur ILVA sóﬁ. Mjúkar og ávalar línur. Verðﬂokkur A1. 3ja sæta. L 240 cm 184.900,NÚ 147.920,- Sparaðu 36.980,- B EASY sóﬁ, stílhreinn og skemmtilegur. Verðﬂokkur A1. Legubekkur + 3ja
sæta sóﬁ. L 282 cm 269.900,- NÚ 215.920,- sparaðu 53.980,- C CARLTON rómantískur sóﬁ. Verðﬂokkur
A3. 3ja sæta. L 218 cm 274.900,- NÚ 219.920,- sparaðu 54.980,-

9(;7,5

0%

*

12 MÁNUÐIR
VAXTALAUST*

D GEPETTO sóﬁ, þægilegur, fallegur og einfaldur. Verðﬂokkur A2. 3ja sæta. L 198 cm 249.900,NÚ 199.920,- sparaðu 49.980,- E MALIBU svartur leðursóﬁ. Verðﬂokkur B1. 3ja sæta + legubekkur.
287 x 200 cm 399.900,- NÚ 319.920,- sparaðu 79.980,- F KINGSTON sóﬁ, sígild og tímalaus hönnun.
Verðﬂokkur A2. 2½ sæta + legubekkur. L 271 x 161 cm 299.900,- NÚ 239.920,- sparaðu 59.980,-

.$83781Ô1$

RJGUHLIæXJUHLæVOXQQLiPiQXæLYD[WDODXVW

*Nú getur þú fengið 12 mánaða vaxtalausa greiðsludreiﬁngu þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar
verslað er fær kaupandi að sjá yﬁrlit yﬁr greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, þ.e. afborgun
ásamt lántökukostnaði og færslugjaldi. Kaupandi þarf að undirrita áætlunina til að staðfesta útreikninginn.

Camembertbeygla
Camembert ostur, sólþurrkað tómatpestó, rauðlaukur, basilolía, papriku
chili sulta og salatblanda Verð 895,-

nú

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

695,-

+(/*$57,/%2ê
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GOTT AÐ BORÐA Pönnsurnar runnu ljúflega niður en iPhone-inn var aldrei langt undan.

TÆKNIMANNESKJA iPhone er mikið notaður.

á þríhjól vorum við mjög efins. En það
tókst fyrir ári eftir þrotlausar æfingar í
íþróttasal sem leikskólinn hefur aðgang
að og hún var mjög stolt. Krakkarnir
hlupu með, ýttu og hjálpuðu. Síðan hefur
hún haldið þessari færni og hjólar alltaf
einu sinni í viku.“ Einnig nefnir hún
sundtíma sem Guðrúnu buðust í Sundskóla Sóleyjar. „Það hafa orðið stórkostlegar framfarir hjá henni í sundinu. Hún
er farin að nota bæði hendur og fætur í
vatninu og nær betra jafnvægi.“
Þau hjónin segja margar sögur um
gæði og greiðvikni samborgaranna og
það er auðheyrt að þau eiga víða hauk
í horni. „Við hefðum aldrei getað gert
allt sjálf,“ segir Bryndís. „Því vil ég
meina að fjölskyldan manns stækki við
það að eiga fatlað barn, það koma svo
margir til hjálpar. Fólkið sem Guðrún
umgengst á leikskólanum er afar mikils
virði. Krakkarnir eru yndislegir og foreldrar þeirra heilsa henni með nafni.
Það vita allir hver Guðrún er. Kerfið hér
á landi er líka betra en margur heldur,
þegar á reynir.“ Hún nefnir ráðgjöf í
hinni nýju stuðningsmiðstöð fyrir langveik börn sem þjóðin safnaði fyrir á síðasta ári með átakinu Á allra vörum. „Já,
þó að þrengt hafi að í þjóðfélaginu eru
allir tilbúnir að gera sitt besta, miðað
við aðstæður. Það er alveg stórkostlegt,“
segir Friðrik.
Tekist hefur að lækna mýs
Spurð hvort áhyggjur hafi ekki sótt að
þeim þegar Elísa var á leiðinni svarar
Bryndís. „Jú, auðvitað höfðum við áhyggjur en það eru innan við 0,1% líkur á að
eignast annað barn með þennan sjúkdóm
og sem betur fer var allt í lagi.“ Þau hjón
viðurkenna að oft sé þeim búið að líða
illa síðustu árin vegna Guðrúnar litlu.
„Auðvitað erum við alltaf með hryggð í
hjarta,“ segir Friðrik. „Það líður ekki sá
dagur að maður hugsi ekki: „Af hverju
getur hún ekki fengið sömu tækifæri
og aðrir? En við reynum að festast ekki
í neikvæðum hugsunum. Maður getur
orðið vitstola og grátið alla daga en það er

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Það sem gefur okkur von
um að Guðrún eigi möguleika á
innihaldsríku lífi er að hægt er
að lækna sjúkdóminn á rannsóknarstofum.
brýnt að beina orkunni eitthvert annað.“
„Já, við höfum ákveðið að leggja okkar
af mörkum til að það finnist lækning við
sjúkdómnum,“ segir Bryndís ákveðin og
telur horfurnar á því góðar þar sem Rettheilkenni hafi ákveðna rannsóknarkosti
umfram aðra sjaldgæfa sjúkdóma. „Það
er vitað að hann orsakast af einu geni og
tekist hefur að lækna mýs sem hafa verið
sýktar af honum. Skipt var um beinmerg í
músunum eins og þekkt er með sjúklinga
sem hafa hvítblæði.“
Nýlega afhentu þau Friðrik og Bryndís Rett Syndrome Research Trust UK.
1.600 pund, til rannsókna á sjúkdómnum
sem þau, ættingjar þeirra og vinir höfðu
safnað. Áður höfðu þau látið 1.400 pund
af hendi rakna. „Við stofnuðum Rett Syndrome rannsóknarsjóð Guðrúnar í maí
2012 til fjáröflunar og fræðslu,“ segir
Friðrik. „Það sem gefur okkur von um að
Guðrún eigi möguleika á innihaldsríku
lífi er að hægt er að lækna sjúkdóminn á
rannsóknarstofum. Menn segja að þegar
lækning fyrir stúlkurnar finnist verði það
eins og þegar rósettusteinninn með rúnunum fannst á 19. öld og gerði mönnum
kleift að ráða í letur Egypta í fornöld, það
verði til nýtt stafróf sem opni heim genalækninga. Sá vísindamaður sem nær þeim
árangri á Nóbelsverðlaunin vís.“
„Það hefur mikið gerst í rannsóknunum
síðan 2007, á fæðingarárinu hennar Guðrúnar. Mjög mikið,“ bætir Bryndís við.
„En af því sjúkdómurinn ágerist í stigum
finnst okkur við vera í kapphlaupi við
tímann. Við höfum trú á að hægt verði
að snúa ferlinu til baka og ég hef þá
fögru framtíðarsýn að Guðrún standi í
fermingarveislunni sinni og segi: „Verið
þið velkomin og gjörið þið svo vel.““

FRIÐRIK OG ELÍSA Það reynir oft á systkini fatlaðs barns. Í baksýn eru nýjustu listaverk Guðrúnar af leikskólanum.

KAFFITÍMINN Ekki er amalegt að fá heitt súkkulaði og pönnukökur þegar snjóbylur geisar úti.
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6NyODPHLVWDUL
MEÐ BÓK Guðrúnu finnst bækur og græjur bestar.

Vaxtaþrep 30 dagar:

ENNEMM / SÍA / NM56853

Leggðu grunn að
framtíðarsparnaði

Allt að

4,85%

vextir

Vaxtaþrep 30 dagar er bundinn,
óverðtryggður innlánsreikningur
þar sem vextirnir hækka í þrepum
eftir fjárhæð innistæðunnar.

Úttektir af reikningnum þarf að tilkynna
með 30 daga fyrirvara en á móti eru
vextirnir hærri en á almennum óbundnum
innlánsreikningum og eru þeir greiddir út
mánaðarlega inn á ráðstöfunarreikning
að eigin vali.

5,0%
4,0%

3,95%

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000

4,55%
4
55%

4,85%

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
0–5 m.kr.

Vaxtaþrep 30 dagar hentar því þeim sem
vilja örugga og háa ávöxtun en jafnframt að
innistæðan sé laus með skömmum fyrirvara.

4,25%

5–20 m.kr. 20–75 m.kr. +75 m.kr.

Ársvextir skv. vaxtatöflu 01.02.13: Vextir eru stighækkandi eftir innistæðu.

Fáðu nánari upplýsingar um Vaxtaþrep
30 dagar í næsta útibúi eða á islandsbanki.is.

Facebook.com/bokamarkadur
ur
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MYND/PIOTR WOLF

FERILLINN
2001 VILLILJÓS HÖGNI
2003 NÓI ALBÍNÓI NÓI
2005 LA MAISON DE NINA
GUSTAV
2006 KÖLD SLÓÐ SIGGI
2008 WIE SCHWEFEL IN DER
LUFT STUTTMYND SECOND
VICTIM
2008 LUFTBUSINESS FILOU
2008 ICH BOMBE STUTTMYND
BORIS

FRUMSÝNING DESEMBER Tómas og Thor

Vilhjálmsson heilsast.

2009 DESEMBER JONNI
2011 DEN SOM DRÆBER
SJÓNVARPSÞÁTTARÖÐ YURI
ØJE FOR ØJE, 1 OG 2
DEN SOM
DRÆBER

Tómas og
danski
leikarinn
Kim
Bodnia.

2011 CHATRAK
2011 SOKO WISMAR
SJÓNVARPSÞÁTTARÖÐ
EINAR GUNNARSSON
AUF EIGENE FAUST

2012 TATORT
SJÓNVARPSÞÁTTARÖÐ PANNE
DER WALD STEHT SCHWARZ
UND SCHWEIGET

2012 ERRORS OF THE HUMAN
BODY JAREK
2012 INSENSIBLES BERKANO
2012 AM HIMMEL DER TAG
ELVAR
2013 FRAU ELLA
Í EFTIRVINNSLU CLAUDE
2013 SNOWPIERCER
Í EFTIRVINNSLU EGG-HEAD
2013 THREE DAYS TO KILL
Í TÖKUM

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Snýst ekki um
einhverjar pallíettur
Tómas Lemarquis hefur búið og starfað erlendis í tíu ár og leikið í fjölda kvikmynda og
sjónvarpsþátta. Hann er nú heima í stuttu hléi frá tökum á annarri stærstu mynd hans til
þessa, alþjóðlegri mynd með Kevin Costner í aðalhlutverki.

Þ

RIFF-HÁTÍÐIN Tómas og Emiliano Monaco.

að er blindbylur þegar ég banka
upp á hjá Tómasi Lemarquis
í Vesturbænum í Reykjavík í
vikunni. Hann er heima í stuttu
hléi frá tökum á hasarmyndinni
Three Days to Kill, þar sem
hann leikur á móti Kevin Costner. Hann
er hinn ánægðasti með óveðrið því tilgangur ferðarinnar hingað er að leika í

stuttmynd eftir Munda sem nefnist Snowblind og hann er á leið út í bylinn seinna
um daginn til að taka upp atriði í hana.
En við byrjum á að tala um Three Days to
Kill. Hvernig mynd er þetta?
„Þetta er svona njósnaspennumynd
í anda Bourne-myndanna. Luc Besson
skrifaði handritið og framleiðir og leikstjórinn er McG sem til dæmis hefur leik-

stýrt Charlie‘s Angels og Terminator 4.
Kevin Costner leikur leyniþjónustumann
með banvænan sjúkdóm sem fær loforð
um lyf sem gæti bjargað lífi hans gegn
því að taka að sér eitt sérverkefni enn.
Ég má því miður ekkert segja um mitt
hlutverk í myndinni. Luc Besson er mjög
strangur með það að ekkert leki út um
myndirnar hans.“

KOMDU OG SJÁÐU
HEIMSMEISTARANN OG EVRÓPUMEISTARANA FRÁ CROSSFIT
REYKJAVÍK TAKA ÆFINGU Í ANdDYRI ÚTILÍFS Í KRINGLUNNI Í DAG kl. 14-16
Annie mist, EVErT VÍGLUNDS og Afrekshópur CROSSFIT-REYKJAViK sýna okkur
hvað CROSSFIT er skemmtilegt sport.

ÁRNASYNIR

Kynningar & 20% afsláttur af Crossfit vörum frá:

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is
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bbamein

i í körlum

HEILÖG ÞRENNING Costner, Tómas og McG á góðri stundu í París.

Costner örlátur
Ertu með stórt hlutverk? „Já,
þetta er mikilvæg persóna í
myndinni og ég er með tíu tökudaga, sem er þó nokkuð.“ Og þú
leikur á móti Costner í einhverjum senum? „Já, mínar senur eru
allar með honum. Það var svolítið
skrítið fyrst þar sem hann var
ákveðið „icon“ þegar ég var að
alast upp. En svo gleymdi maður
því bara um leið og við fórum
að leika saman. Það er ótrúlega
gott að vinna með honum, hann
er mjög flottur leikari og engir
stjörnustælar í honum. Á milli
taka gátum við verið að spjalla
um lífið og tilveruna. Hann sagði
mér m.a. frá ferðum sínum til
Íslands og hversu mikið hann
hefði heillast af landi og þjóð.
Það er mjög áhugavert að vinna
með manni með svona mikla
reynslu og þar sem hann er líka
leikstjóri þá hugsar hann ekki
bara út frá sjálfum sér heldur um
heildina og má eiginlega segja
að hann hafi svona svolítið verið
að leikstýra með leikstjóranum.
Þetta er í fyrsta skipti sem ég
leik í svona hasarmynd þar sem
allt gerist svakalega hratt og
hann hjálpaði mér mjög mikið.
„Ég vil að mamma þín geti farið í
bíó og verið ánægð með strákinn
sinn,“ sagði hann. „Ef þú gerir
þetta of hratt þá verður bara
klippt yfir á mig.“ Hann er mjög
örlátur þannig, vill að allir hinir
fái að njóta sín líka.“

100 KRÓNUR
Í mars renna
enna 100 kkr.
krr. af
af hverjum
hverjjum
um
seldum pakka af Nicotinell beint
til átaksins Mottumars.

Nicotinell er
samstarfsaðili
Krabbameinsfélagsins

NIC130102

Mundu að það eru bláu pakkarnir
frá Nicotinell sem styrkja gott
málefni.


Nicotinell Fruit lyfjatyggigúmmí, inniheldur 2 eða 4 mg . nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur
úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja,
að hætta og auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Ekki má
nota Nicotinell Fruit ef þú reykir ekki og ekki má reykja samhliða notkun Nicotinell Fruit. Ráðlagður
skammtur fer eftir því hversu háð/-ur þú ert reykingum. Þú skalt nota Nicotinell Fruit 4 mg ef þú ert með
mikla nikótínþörf, reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring eða ef þér hefur ekki tekist að hætta að reykja
með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Annars skaltu nota Nicotinell Fruit 2 mg ef reykt er minna en 20
sígarettur á sólarhring. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins skaltu íhuga minni skammt
í staðinn. Tyggið hægt þar til finnst sterkt bragð, látið tyggigúmmíið hvíla á milli kinnar og tannholds,
tyggið aftur þegar bragðið dofnar, endurtakið í um 30 mínútur. Ekki má kyngja lyfjatyggigúmmíinu. Í
upphafi meðferðar skaltu venjulega nota eitt stk á 1 2 klst. fresti þegar þú finnur fyrir reykingaþörf.
Venjuleg notkun er 8-12 stk í á sólarhring. Þú mátt ekki nota fleiri en 25 af 2 mg eða meira en 15 af 4 mg
lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Lengd meðferðar er einstaklingsbundin en varir yfirleitt í a.m.k. 3 mánuði, þá
skal draga úr fjölda stk. smám saman. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 stk á
sólarhring og er ekki mælt með notkun lengur en í 1ár. Sumt reykingafólk gæti þó þurft lengri meðferð til
þess að forðast að byrja aftur að reykja. Leitaðu faglegrar ráðgjafar hjá lækni eða lyfjafræðingi ef þú getur
ekki hætt að nota lyfið eftir eitt ár eða ef þér tekst ekki að fækka fjölda reyktra sígaretta eftir 6 vikur.
Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er tilbúinn til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða
meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð.
Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing áður en þú notar Nicotinell því ekki er víst þú megir nota lyfið ef
þú hefur: ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefna lyfsins,fengið einhverja hjarta eða æðasjúkdóma, sykursýki,
ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, ert með alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi, með magasár eða
gervitennur. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í
fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur
valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A.
Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

Tvær myndir í sumar
Tómas hefur vonir um að vinnan
við Three Days to Kill leiði til
frekari tækifæra. „Leikstjórinn
er spenntur fyrir að vinna með
mér aftur og það er hvetjandi.
Hann er með nokkur verkefni í
undirbúningi og vonandi passar
eitthvert hlutverk fyrir mig þar.
Við sjáum svo bara til hvernig
þetta þróast.“
Tökum á Three Days to Kill
er ekki lokið en Tómas er þegar
kominn með tvö önnur verkefni. Alþjóðlega mynd sem leikin
er á ensku og þýska sjónvarpsmynd. „Það er reyndar komið upp
lúxusvandamál, getur verið að
tökutími myndanna rekist á, en
ég vona að það leysist nú. Þýska
myndin er períódumynd og það
verður ný reynsla fyrir mig, hef
ekki farið í fyrri tíma búning
síðan ég lék þurfaling sem statisti í Agnesi.“
Það hefur sem sagt borgað sig
að flytja til útlanda og freista
gæfunnar þar? Hvað kom til að
þú tókst þá ákvörðun? „Í kjölfarið á Nóa albínóa, þegar ég var
að klára myndlistarnámið við
Listaháskólann, bauðst mér að
fá umboðsmann í París og ákvað
að flytja þangað. Ég er hálfur
Frakki og var alltaf í París á
sumrin sem krakki og alveg síðan
þá hefur draumur minn verið
að vinna í alþjóðlegu samhengi.

Kvikmyndaleikur hefur líka alltaf átt miklu betur við mig en að
leika á leiksviði og það lifir enginn á því að vera kvikmyndaleikari á Íslandi.“
Ljúft að búa í Berlín
Tómas bjó fyrstu þrjú árin eftir
að hann flutti út í París en flutti
sig síðan til Berlínar þar sem
hann hefur nú búið í sex ár. Hvers
vegna valdi hann Berlín? „Hún
er mjög miðsvæðis og hentugt að
búa þar þegar maður er að vinna
á Evrópumarkaði. Hún er líka
miklu ódýrari en París og bara
að mörgu leyti ljúft að búa þar.
Það skiptir mig reyndar ekkert
öllu hvar ég bý, enda er ég á stöðugum þeytingi og bý eiginlega í
ferðatösku. Það hentar mér mjög
vel, því meiri vinna þeim mun
skemmtilegra, mér leiðist óskaplega að slæpast. Það er reyndar
algjör misskilningur að listamenn
séu eitthvað að slæpast, ef maður
ætlar að komast eitthvað áfram
í þeim heimi kostar það rosalega
vinnu, það er ekkert latté-þamb.
Það er hörkuvinna að koma sér
á kortið. Þessi mynd núna með
Costner kom í gegnum sambönd
sem ég myndaði fyrir níu árum
við konu sem sér um að finna
leikara í ýmsar myndir. Ég fór í
prufu þá en fékk ekki hlutverkið en hún hafði mig í huga fyrir
mynd í fyrra. Það gekk reyndar
ekki upp því leikstjóranum fannst
ég of ungur, en svo gekk þetta upp
núna. Maður fer auðvitað í alls
konar prufur sem ekki ganga upp
en því meira sem maður fær að
vinna og getur sýnt myndefni úr
því auðveldara verður að fá hlutverk án þess að þurfa að fara í
prufur. Í þýsku myndinni sem ég
er að fara í vildu þeir til dæmis
bara bóka mig án prufu sem er
auðvitað rosalega þægilegt. Það
fylgir því alltaf ákveðið álag að
þurfa að fara í prufur. Svona svipað og að vera alltaf að taka próf.“
Ekki fundið þá réttu
Hvað með þitt persónulega líf?
Ertu bara einn með sjálfum þér,
engin kona eða börn? „Já, enn þá,
en ég vona að það rætist úr því
einhvern tíma bráðum.“ Er erfitt
að byggja upp samband þegar þú
ert svona fókuseraður á að komast áfram? „Ég veit það ekki. Það
er fullt af fólki sem er jafn upptekið og ég sem er í samböndum
þannig að það er greinilega alveg
hægt. Ég hef bara því miður ekki
fundið þá réttu enn þá. En þetta
getur verið svolítið snúið. Upp
á síðkastið hef ég yfirleitt ekki
stoppað nema svona tvær vikur á
hverjum stað og þess á milli hef
ég verið á kvikmyndahátíðum að
kynna myndirnar.“
Er það nauðsynlegur þáttur af
starfinu að sækja kvikmyndahátíðir og mynda tengsl við aðra í
bransanum? „Já, því fleiri leikstjóra og framleiðendur sem

Það er ótrúlega gott
að vinna með honum,
hann er mjög flottur
leikari og engir stjörnustælar í honum.
þú hittir þeim mun líklegra er
að einhverjir þeirra hafi þig í
huga þegar þeir eru að leita að
leikurum í næstu mynd. Það
er nauðsynlegt að minna á sig.
Kannski ekki endilega í Cannes
eða á Berlinale þar sem fjöldinn
er svo ógurlegur en það er oft frábært að vera á minni kvikmyndahátíðum þar sem maður kemst
í virkilegt návígi við áhugavert fólk. Það er til dæmis einn
stærsti kosturinn við Kvikmyndahátíðina í Reykjavík. Að geta
verið að spjalla við fólk einsog
Jim Jarmusch heilt kvöld er ekki
aðstaða sem maður kemst í hvar
sem er.“
Heimar annarra
Þú ferð frá því að leika í stórmynd með Kevin Costner í að
leika í stuttmynd fyrir Munda.
Er það ekki dálítið stór sveifla?
„Mundi er mjög kreatívur og
áhugaverður persónuleiki, fullur
af krafti og inspírerandi að vera
nálægt honum. Mér finnst áhugavert að vinna með fólki á öllum
aldri og fá að taka þátt í því sem
það er að skapa. Það er alltaf
gaman að fá að koma í heimsókn í
þá heima sem aðrir hafa skapað.“
Er draumurinn að meika það í
Hollywood og eignast hús í Santa
Barbara eins og Costner?
„Ég væri alveg til í að vinna
eitthvað í Hollywood en þetta
snýst ekkert um einhverjar pallíettur. Glamúrheimurinn er fyrir
utan vinnuna og val hvers og eins
hvort hann tekur þátt í honum.
Þegar þú ert að vinna í bíómynd
ertu bara á setti og þar er enginn
í pallíettuskóm, það er bara vinna
eins og hver önnur. Ég hef áhuga
á öllu sem snertir kvikmyndir og
er til í að leika í sem fjölbreyttustum myndum. Þegar ég var
að byrja að leita fyrir mér eftir
Nóa albínóa, sem er arthousemynd per excellence, þá ákvað
ég að gera bara arthouse-myndir
en þá var ég að takmarka sjálfan
mig og því fylgdi ákveðinn hroki.
Eftir að ég ákvað að vera opinn
fyrir alls konar hlutum sá ég
hvað það er skemmtilegt að vera
með í ólíkum verkefnum. Ég hef
auðvitað neitað hlutverkum því
mér finnst sögurnar ekki nógu
góðar en svona heilt yfir er ég
opinn fyrir öllu.“
Eigum við von á því að fá að sjá
þig í íslenskri mynd á næstunni?
„Nei, það er ekkert slíkt á döfinni
núna. Ég er mjög opinn fyrir því
að leika í íslenskri mynd. Það
kemur vonandi að því fyrr en
seinna.“
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Volvo V40
D2 dísil, 5 dyra, 115 hö, 6 gíra beinskiptur. Fær frítt í stæði
í 90 mínútur í senn í Reykjavík*.
Volvo V40 frá 4.990.000 kr.
Volvo V40 R-Design frá 5.380.000 kr.
Volvo V40 fæst sjálfskiptur

nJÓTTU LÍFSINS MEÐ vOLVO v40 r-DESIGN
- SPORTLEG HÖNNUN OG EINSTÖK FJÖÐRUN
Kraftmikið útlit og einstök fjöðrun Volvo V40 R-Design lýsir ástríðu fyrir sportlegri hönnun og eiginleikum. Volvo
V40 R-Design hefur sérhannaðan framstuðara, 17“ IXION álfelgur, sportfjöðrun ásamt sérstökum vindkljúf
neðan á afturstuðara með tvöföldum púststútum. Önnur einkenni R-Design útgáfunnar er sportinnrétting,
Nubuck sportsæti, leðurklætt stýri með álrönd og R-Design merki, TFT stafrænt mælaborð, álpedalar, gírstöng
með upplýstum 3D stöfum, LED dagljós og LED stefnuljós á hliðarspeglum ásamt R-Design stjórnborði.
WWWVOLVOIS

Komdu og skoðaðu Volvo V40 R-Design í Brimborg, Bíldshöfða 6 í dag, laugardag milli kl. 12 og 16

komdu og skoðaðu Volvo v40 R-design í brimborg,
bíldshöfða 6 í dag, laugardag milli kl. 12 og 16

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I volvo.is
*Volvo V40 D2, eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 3,6 l/100 km, CO2 94 g/km. Volvo. V40 D2 R-Design, eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 3,8 l/100 km, CO2 99 g/km.
Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.
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DÝFA Heimsmeistaramót samkynhneigðra í sundi var haldið í

Reykjavík.

STORMUR Átök lands og hafs voru gríðarleg í óveðri sem gekk yfir landið í nóvember. Hér skellur brimið á Norðurgarðinum við Reykjavíkurhöfn.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bestu myndirnar frá árinu 2012
Blaðaljósmyndarar sýna sínar bestu hliðar á árlegri sýningu Blaðaljósmyndarafélags Íslands á myndum
ársins. Eins og fyrri ár eiga ljósmyndarar Fréttablaðsins fjölda mynda á sýningunni og viðfangsefnin eru
bæði fjölbreytt og spennandi. Sýningin verður opnuð í dag og stendur til 28. apríl. Við opnunina í dag
verður kynnt hvaða myndir hljóta viðurkenningu sem bestu ljósmyndir ársins 2012.

BRUNI Margir syrgðu söluturninn Bláa turninn sem brann í apríl.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

RÚSSNESK JÓL Meðlimir rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar kvöddu jólin með dýfu í
sjóinn í Nauthólsvík í janúar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SVELL Kuldinn skapaði tækifæri til leikja fyrir þessa krakka og kjöraðstæður til myndatöku við Tjörnina.

SKÓK NÁGRENNIÐ Sprenging skók Ofanleitið eftir að gaskútur sprakk í blokkaríbúð
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

við götuna.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

8QGUDODQGLê

à
à
à

ò
Y
´
¾
è

Ą
ø
Y
ø

Ã
Ę

Ë
'´ Y¶Ę¡
ď
Ą
ò

&Ê¾ďZ
ªZøµË¶YY¡ÃÃ

7DNWXXSSO¼VWD NYµU¯XQ
ZøµË¶YY¡ďòÃÃď¾Y¶¶Ą¶YÃ
6HOIRVV.\QQLQJt)68PDUV (JLOVVWDêLU.\QQLQJt0(PDUV
ÌVDIM|UêXU.\QQLQJt0ÌPDUV $NXUH\UL.\QQLQJt90$PDUV

Æà¾Yòøµ¶àÒč¬Òÿ
Ì+iVNyODEtyLYHUêD+iVNyOLQQi$NXUH\UL+iVNyOLQQi
%LIU|VW+iVNyOLQQi+yOXPRJ/DQGE~QDêDUKiVNyOLÌVODQGV
PHêQiPVN\QQLQJX
+iVNyOLÌVODQGVN\QQLUQiPVIUDPERêVLWWt$êDOE\JJLQJX
+iVNyODWRUJLgVNMXRJ+iVNyODEtyL
+iVNyOLQQt5H\NMDYtNN\QQLUQiPVIUDPERêVLWWtK~VDN\QQXP
+5t1DXWKyOVYtN
)UtDUU~WXIHUêLUPLOOLVWDêDiWXWWXJXPtQ~WQDIUHVWL
)HUêLUIUi+Ì+iVNyODEtyLRJ+5

+iVNyODGDJXULQQ
KGDJXULQQ

46 | HELGIN |

9. mars 2013 LAUGARDAGUR

HELSTU ATBURÐIR SÍÐUSTU ÁRA Í ARABAHEIMINUM

SÝRLAND

TÚNIS
2010
17. DESEMBER hefjast mótmæli
víða um land eftir að götusalinn
Mouhamed Bouazizi kveikir í sér.
2011
14. JANÚAR flýr Zine el Abidine
ben Ali forseti ásamt eiginkonu

sinni til Sádi-Arabíu.
20. JÚNÍ eru ben Ali og eiginkona
hans dæmd í 35 ára fangelsi fyrir
fjárdrátt, að þeim fjarverandi.
23. OKTÓBER Kosið er stjórnlagaþing.
24. DESEMBER Hamedi Jebali
tekur við sem forsætisráðherra.
TYRKLAND

MIÐJAR

ÐARHA

FIÐ

LÍBÍA
2011
17. FEBRÚAR Fjöldamótmæli
gegn Muammar Gaddafi hefjast í borginni Bengasí.
19. MARS Loftárásir NATO
hefjast á Líbíu.
20.-28. ÁGÚST Orrustan um
Trípolí, höfuðborg Líbíu, geisar.
20. OKTÓBER Moammar
Gaddafí er drepinn í heimabæ
sínum, Sirte.
23. OKTÓBER Borgarastríðinu
lýkur og hefur þá kostað allt
að 30 þúsund manns lífið.
19. NÓVEMBER Saif al-Islam
Gaddafi, sonur Gaddafís, er
handtekinn í Nígeríu.
2012
7. JÚLÍ Haldnar eru þingkosningar.
14. NÓVEMBER Ali Zeidan
tekur við sem forsætisráðherra.
2013
Stefnt er að kosningum til
stjórnlagaþings.

2011

2012

26. JANÚAR hefjast fyrstu
mótmælin. Stjórnin bregst hart
við strax frá upphafi.
3. FEBRÚAR hefur sýrlenski
stjórnarherinn árás á borgina
Homs.
Í MARS OG APRÍL boðar stjórn
Bashar al Assad margvíslegar
umbætur, en lítið verður úr framkvæmdum þeirra.
19. MARS verða fyrstu dauðsföllin þegar fimm mótmælendur
láta lífið í borginni Daraa.
19. NÓVEMBER er Sýrlandi vikið
úr Arababandalaginu.
27. NÓVEMBER samþykkir
Arababandalagið efnahagslegar
refsiaðgerðir gegn Sýrlandi.

10. JANÚAR sakar Bashar al
Assad forseti erlend öfl um að
standa að baki uppresininni.
12. FEBRÚAR segja Sameinuðu
þjóðirnar að stríðsátökin hafi
kostað meira en 70 þúsund
manns lífið.
6. MARS segja Sameinuðu
þjóðirnar að meira en milljón
manns hafi flúið land.
6. MARS fá stærstu samtök sýrlenskra uppreisnarmanna formlega aðild að Arababandalaginu.

EGYPTALAND
SÁDI-ARABÍA

JEMEN
LÍBÍA

2011

EGYPTALAND
2011

2012

25. JANÚAR hefjast mótmæli gegn
Hosni Mubarak á Tahrir-torgi í Kaíró.
11. FEBRÚAR segir Mubarak af sér
og herforingjaráð heitir lýðræðislegumbótum.
3. MARS segir Ahmed Shafik forsætisráðherra einnig af sér.
23.-24. MAÍ fer fyrri umferð forsetakosninga fram.
16.-17. JÚNÍ fer seinni umferð
forsetakosninga fram.
24. JÚNÍ tilkynnir kjörstjórn að
Mohammed Morsi hafi verið kosinn
forseti.
3. ÁGÚST hefjast réttarhöld yfir
Mubarak.
28. NÓVEMBER hefst fyrsti áfangi
þingkosninga sem standa fram í mars
árið eftir.

24. JANÚAR er neyðarástandi, sem
gilt hafði áratugum saman, aflétt.
2. JÚNÍ er Mubarak dæmdur í
ævilangt fangelsi.
22. NÓVEMBER tekur Morsi forseti
sér nánast alræðisvöld. Sama dag hefjast mótmæli á ný á Tahrir-torgi
15.-22. DESEMBER er ný stjórnarskrá
samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu.
6. APRÍL er þingkosningum, sem
hefjast áttu í næsta mánuði, frestað
samkvæmt dómsúrskurði

JEMEN

23. JANÚAR hefjast mótmæli í
Jemen.
3. JÚNÍ særist Saleh forseti í árás á
forsetabústaðinn.
4. JÚNÍ fer Saleh til Sádi-Arabíu
að leita sér lækninga og fól Abdul
Rabbuh Mansur Al-Hadi varaforseta
völdin í fjarveru sinni.
23. SEPTEMBER snýr Saleh aftur til
Jemens og eflast þá mótmæli á ný.
23. NÓVEMBER samþykkir Saleh forseti að Abd Rabbuh Ramsur Al-Hadi
varaforseti taki alveg við af sér.
2012
27. FEBRÚAR segir Saleh formlega
af sér.

2013

2013

13. APRÍL verða haldin ný réttarhöld
yfir Mubarak.

18. FEBRÚAR opnar Saleh safn um
sjálfan sig í höfuðborginni Sanaa.

Hvað varð um arabíska vorið?
Fyrir tveimur árum fagnaði heimsbyggðin „arabíska vorinu“, sem vakti vonir um lýðræðisbyltingu með efnahagsumbótum
og betra ástandi í mannréttindamálum. Fljótlega virtist þó komið vorhret, sem ekkert fararsnið hefur sést á lengi.
Guðsteinn
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

N

ú þegar rúm tvö ár eru
liðin frá því ólgan í
arabaheiminum hófst,
arabíska vorið svonefnda, virðast breytingarnar hafa orðið
hægari en jafnvel svartsýnustu
úrtölumenn vöruðu við. „Það haustaði snemma þetta vor,“ virðist vera
nokkuð raunsönn lýsing á því sem
gerðist.
Það breytir því þó ekki að
óánægjualdan er engan veginn
gengin yfir. Almenningur í arabaríkjunum er langt í frá sáttur við
þá sem með völdin fara og mikil
óvissa ríkir um framhaldið. Reynslan frá vorinu 2011 hefur sýnt fólki
að hægt er að knýja fram breytingar, jafnvel í voldugum ríkjum eins
og Egyptalandi þar sem hin sterka
stjórn Hosni Mubarak koðnaði niður
á fáum mánuðum.
Ræturnar
Ýmsar skýringar hafa verið nefndar
á því hvað varð til þess að almenningur reis upp eins og hendi væri
veifað í hverju arabaríkinu á fætur
öðru snemma árs 2011. Einn veigamikill orsakaþáttur hefur vafalaust verið hækkandi matar verð
í arabaríkjunum, sem að stórum
hluta virðist mega rekja til uppskerubrests á hveiti í Kína – og sá
uppskerubrestur hefur verið rakinn til loftslagsbreytinga á jörðinni.
Lágur meðalaldur íbúa víða í arabaríkjunum – algengt er að um helmingur landsmanna sé innan við þrítugt – hefur haft sitt að segja um það
hversu móttækilegur almenningur

var þegar óánægjualdan fór af
stað. Gemsar og samskiptamiðlar
á netinu áttu síðan stóran þátt í því
hversu hratt óánægjualdan breiddist út. Uppljóstranir á lekasíðunni
Wikileaks áttu einnig sinn þátt í að
upplýsa almenning um myrkraverk
valdhafanna.

Marokkó hefur ráðamönnum, sem
njóta þess að vera af nokkuð rótgrónum konungsættum, tekist að
lægja öldurnar – að minnsta kosti í
bili – með því að gera minniháttar
breytingar á stjórnskipan, reka ráðherra sína eða nota olíuauðinn til að
bæta hag almennings.

Breytingarnar
Þungi mótmælanna varð hins vegar
misjafnlega mikill eftir löndum og
fyrirstaðan af hálfu hers og stjórnvalda varð sömuleiðis misjafnlega
sterk. Hraðast gengu umskiptin
fyrir sig í Túnis og Egyptalandi, en
jafnvel í þessum tveimur löndum er
engan veginn útséð um útkomuna.
Í báðum löndunum hafa íslamistar
komist til valda í almennum kosningum, en óánægja almennings með
nýju valdhafana er enn töluverð þótt
ekki sé reyndar annað að sjá en nýja
stjórnin í Túnis standi nokkuð stöðugum fótum.
Nokkru lengri tíma þurfti til að
hrekja forsetann í Jemen úr stól
sínum, en hann hefur ekki þurft
að svara fyrir stjórnarhætti sína
og var nú í síðasta mánuði að opna
safn um sjálfan sig í höfuðborginni
Sanaa.

Óánægja
Mikil ólga er enn í smáríkinu
Barein, sem teygir sig út í Persaflóann frá Arabíuskaga, en þar hafa
valdhafar bæði reynt að friða landsmenn með því að seilast í digra olíusjóðina og að auki fengið aðstoð frá
nágrannastórveldinu Sádi-Arabíu
til að halda uppreisnarmönnum í
skefjum.
Í flestum öðrum ríkjum arabaheimsins hefur óánægja almennings stöku sinnum brotist út í mótmælum og jafnvel átökum við her
eða lögreglu, en ekki náð sér á strik
svo heitið geti.
Margir hafa furðað sig á því að
Alsír hefur að mestu staðið utan við
átökin, þótt fjölmenn mótmæli hafi
farið af stað strax í lok desember
2010. Stjórnvöld brugðust fljótt við
með því að afnema neyðarlög sem
gilt höfðu í 19 ár, eða allar götur frá
borgarastríðinu sem geisaði þar á
síðasta áratug 20. aldar. Þau átök
kostuðu á annað hundrað þúsund
manns lífið. Hugsanlega á stríðsþreyta þátt í því að Alsírbúar hafa
ekki sýnt áhuga á að fara út í meiri
háttar mótmæli nú, aðeins hálfum
öðrum áratug eftir að þeim hildarleik lauk.

Styrjaldir
Í Líbíu braust snemma árs 2011
út borgarstyrjöld og þurfti öfluga
aðstoð frá NATO til að hrekja
Moammar Gaddafí frá völdum,
sem tókst svo rúmlega hálfu ári
síðar. Í Sýrlandi ríkir ein blóðugasta borgarastyrjöld sögunnar þar
sem uppreisnarmenn berjast við
stjórnarherinn án aðstoðar hervelda, og án þess að nokkur niðurstaða sé í sjónmáli eftir tveggja ára
átök sem harðnað hafa jafnt og þétt.
Í Sádi-Arabíu, Jórdaníu, Kúveit og

Biðstaða
Einhvers konar biðstaða virðist nú
vera í arabaheiminum. Óánægjualdan gæti lognast út af smám
saman eftir því sem stjórnvöld,

Konur í arabaheiminum

SESTAR Á ÞING Þrjátíu konur eru komnar á hið áhrifalitla ráðagjafarþing Sádi-

Arabíu.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Umrótið í arabaheiminum vorið 2010 varð meðal annars til þess að raddir
kvenna tóku að heyrast. Þær voru áberandi í mótmælahreyfingunni,
töluðu óhræddar við fjölmiðla og efndu til eigin mótmælafunda. Konur
í Túnis og Egyptalandi vöktu athygli á ruddalegri framkomu karla í garð
kvenna, grófri áreitni og nauðgunum sem íhaldssamt samfélagið hafði
jafnan sameinast um að þagga niður. Þær tóku að krefjast réttar síns og
ætluðu ekki að láta bjóða sér þetta lengur. Meira að segja í Sádi-Arabíu
fóru konur að krefjast þess að mega aka bifreiðum og setjast á þing.
Þessi barátta virðist hins vegar litlu hafa skilað, þótt vissulega hafi
konungsættin í Sádi-Arabíu allra náðarsamlegast leyft þrjátíu konum að
setjast á valdalaust ráðagjafarþing landsins. Stutt er síðan ungri konu var
nauðgað af tveimur lögreglumönnum í Túnis. Hún fékk að vísu á endanum
afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum, en ekki fyrr en eftir að málið var komið
í hámæli. Þá er ekki langt síðan sextán ára stúlka í Marokkó framdi sjálfsvíg eftir að dómari gerði henni að giftast manni sem hafði nauðgað henni.

bæði ný og gömul, ná betri tökum á
ástandinu. En lítið virðist þurfa til
að upp úr sjóði á nýjan leik.
Mikil óvissa er fram undan í
Egyptalandi, þar sem Mohammed
Morsi forseti hefur keyrt í gegn
stjórnarskrárbreytingar í nafni
byltingarinnar gegn forvera sínum,
en rekur sig sífellt á veggi bæði
almennings og dómsvaldsins í landinu.
Þ i ngkosn i nga r sa mk væmt
nýrri stjórnskipan áttu að hefjast
í Egyptalandi í næsta mánuði og

standa fram í júní, en þeim hefur
nú verið frestað eftir að stjórnsýsludómstóll ákvað að vísa kosningalögunum til hæstaréttar.
Búast má við að hin arabaríkin, jafnt stjórnvöld sem almenningur, fylgist grannt með þróuninni í Egyptalandi, sem löngum
hefur verið ein helsta fyrirmynd
nágrannaríkjanna. Sömuleiðis
ræðst mikið af því hvað verður úr
styrjöldinni í Sýrlandi. Breiðist hún
út til nágrannalandanna er allur
þessi heimshluti í uppnámi.

BLÁSIÐ Í LÚÐRA
Lúðrasveit Reykjavíkur verður með fyrstu tónleika vetrarins
í Kaldalóni í Hörpu á mánudagskvöldið kl. 20. Efnisskráin er
tileinkuð popp- og rokktónlist og poppstjarnan Páll Óskar
mun syngja nokkur af þeim lögum. Á efnisskránni eru lög
eftir Gloriu Estefan, Quincy Jones, Manfred Schneider og
hljómsveitina Earth, Wind and Fire.
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LAGAKÓNGUR Á LÍF
FRÆGÐ Lagahöfundurinn Örlygur Smári jók heldur betur tækifæri sín á
erlendum vettvangi þegar Hera Björk Þórhallsdóttir bar sigur úr býtum í
söngvakeppni í Síle fyrir stuttu.

Peli 9420 A
Bylting í vinnuljósum!

1000 lúmen 58°
Li-ion Hleðslurafhlaða
Dugar 2 klst á HIGH
Dugar 4 klst á LOW
Mesta hæð 1.5 metrar
Verð frá kr. 52.900
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llt í einu varð allt vitlaust að gera
hjá Örlygi Smára sem annars
gegnir starfi sölumanns hjá
Nýherja. Ekki nóg með að allt sé á fullu
blússi í lokaundirbúningi fyrir lagið Ég
á líf sem Eyþór Ingi flytur í Eurovisionkeppninni í Malmö í maí, heldur hefur
sigur Heru Bjarkar í Síle haft gríðarleg
áhrif. Sigurlagið Because you can er
samstarfsverkefni þeirra Christinu
Schilling, Camillu Gottschalck, Jonas
Gladnikoff, Heru Bjarkar og Örlygs
Smára.
En hvernig kom samstarf þeirra til?
„Við Hera höfum unnið mikið saman.
Síðast með laginu Je ne sais quoi sem
flutt var fyrir Ísland í Eurovision árið
2010. Árið áður tók Hera þátt í dönsku
undankeppni Eurovision og hafnaði í
öðru sæti með lagið Someday. Það lag
sömdu sömu höfundar og unnu síðan
með okkur Because you can,“ útskýrir
Örlygur Smári og heldur áfram. „Eftir
sigurinn hér heima 2010 ákváðum við
Hera að vinna saman plötu en um svipað leyti komu þær Christina og Camilla
hingað til lands og kíktu þá í stúdíóið
mitt. Þetta lag varð til og var sett á plötuna. Síðan ákvað Hera að senda lagið
í keppnina í Síle,“ segir Örlygur Smári
og bætir við að sigurinn hafi vissulega
áhrif á frekara samstarf þeirra Heru.

NÝR OG SPENNANDI MARKAÐUR
„Það hefur opnast góður möguleiki á
að koma fleiri lögum á suðurameríska
markaðinn. Bæði lögum sem við höfum
samið nú þegar og nýjum lögum. Þarna
er gríðarlega stór og spennandi markaður. Ég hef gaman af allri góðri tónlist
og þar er meðtalin svokölluð latínmúsik. Hins vegar eru þessar þjóðir eins
og við, opnar fyrir alþjóðlegri tónlist.
Keppnin skiptist í tvo riðla, annars
vegar svæðisbundna þjóðlagatónlist og
hins vegar alþjóðlega popptónlist.“
Þegar Örlygur Smári er spurður um
verðlaunaféð, hvort hann verði ríkur af
þessari velgengni, svarar hann. „Nei, því
miður. Verðlaunin fóru beint til plötu-

útgáfunnar í Síle. Það hjálpar henni að
markaðssetja okkur á þessu svæði og
við fáum síðan tekjur af því þegar lagið
er spilað. Listamennirnir fá oft minnstan
hlut,“ segir hann.
„Ég hef verið mjög upptekinn undanfarna tvo mánuði, bæði vegna Eurovision og síðan ævintýris Heru í Síle.
„Við Hera höfum hist eftir að hún kom
heim og erum að velta fyrir okkur þeim
tækifærum sem upp eru komin. Við
þurfum að semja fleiri lög og texta fyrir
þennan nýja markað og púðrið fer allt í
það hjá mér þessa stundina.“

HOKINN AF REYNSLU
Örlygur Smári hefur átt velgengni að
fagna með lögin sín. Hann hefur fjórum
sinnum unnið Söngvakeppni Sjónvarpsins. Fyrir utan þau tvö lög sem þegar
hafa verið nefnd átti hann lagið Tell Me
árið 2000 og This is My Life árið 2008.
Árið 2006 og 2009 átti hann einnig lög í
undankeppninni sem hlutu þó ekki náð
fyrir eyrum dómara landsins í gegnum
símakosningu. Hann er sjálflærður í
tónlist, segist glamra á gítar og píanó en
kann ekki að lesa nótur.
Örlygur Smári hefur mikla reynslu í
þátttöku í Eurovision-keppninni. „Jú, ég
veit nákvæmlega hvernig þarf að undirbúa atriðið og þessa dagana erum við á
fullu í því. Gaman er að segja frá því að
til er texti við lagið á alls fjórum tungumálum, frönsku, íslensku, ensku og
spænsku. Á meðan við höfum ekki tekið
endanlega ákvörðun með lokaútgáfuna
er rétt að segja sem minnst um hana.
Hins vegar styttist í að lagið heyrist
opinberlega í endanlegri útgáfu,“ segir
Örlygur Smári. „Við leggjum áherslu á
að atriðið verði áhrifamikið.“
SÝNINGARGLUGGI TÓNLISTAR
Örlygur Smári segist vera farinn að
hlakka mikið til að fara til Malmö í vor.
Hann er altalandi á sænsku, enda alinn
upp í Stokkhólmi sem barn og stundaði
seinna nám í hljóðupptökum þar í landi.
„Það hefur alltaf verið mikið lagt í þessa

FJÖLSKYLDAN
Örlygur Smári er líka
fjölskyldumaður. Kona
hans, Svava Gunnarsdóttir, heldur úti mjög
vinsælu matarbloggi
á netinu. Hér eru þau
með börnum sínum,
tvíburunum Jakobi Þór
og Gunnari Berg og
dótturinni, Malínu.
MYNDIR/VALLI

TÆKIFÆRI
Örlygur Smári hlakkar
mikið til að vinna meira
fyrir suðuramerískan
markað, en tækifæri
kom upp í hendur hans
þegar Hera vann keppnina í Síle.

FÓLK| HELGIN
keppni í Svíþjóð og ég fylgdist
vel með henni sem barn og unglingur. Áhuginn hélt áfram eftir að
ég kom heim. Keppninni er gert
hátt undir höfði í Svíþjóð en ég hef
aðeins fylgst með undankeppninni
þar ytra núna sem er afar glæsileg.
Ég hef mjög gaman að Eurovision
eins og flest allir landsmenn,“
viðurkennir hann.
„Vinnan í kringum þetta er
heilmikil en skemmtileg og fjölbreytt. Maður er ekki einungis að
búa til lag heldur þarf að hugsa
um atriði eins og framkomu,
búninga, kvikmyndatöku og
markaðssetningu. Á stuttum tíma
þarf maður þess vegna að velta
mörgum hlutum fyrir sér en síðan
er alltaf einstaklega ánægjulegt
að fara út með skemmtilegum
hópi fólks. Vegna þess hversu oft
ég hef verið með í keppninni eru
margir sem tengjast henni orðnir
kunningjar mínir og vinir. Þennan
vettvang get ég notað eins og
aðra sýningarglugga fyrir sköpun
mína sem annars lægi ofan í
skúffu þar til einhver flytjandi
væri fundinn. Um miðjan mars

þurfa öll atriði að vera klár frá
okkur. Síðan tekur við forvinna
hjá þeim aðilum sem standa að
keppninni.“

LJÚFMETI OG LEKKERHEIT
Örlygur Smári rak hljóðverið
Poppvélina í fullu starfi í mörg
ár. Nú fara frístundirnar meira
í stúdíóvinnuna. „Vinna hjá Nýherja er töluvert frábrugðin því
sem ég gerði áður en ég var orðinn leiður á einverunni sem fylgdi
því að vinna í stúdíói. Mér fannst
gott að komast í þann félagsskap
sem er á stórum vinnustað. Nú
get ég leyft mér að vinna einungis
að því sem mér finnst áhugavert
án þess að hafa áhyggjur af því
að eiga fyrir salti í grautinn,“
segir kappinn.
Kona Örlygs Smára er Svava
Gunnarsdóttir en hún starfar á
lögfræðistofu. Svava heldur úti
vinsælu matarbloggi á netinu sem
kallast Ljúfmeti og lekkerheit þar
sem ýmsar girnilegar matar- og
bakstursuppskriftir birtast. Þau
eiga fimmtán ára dóttur og tíu ára
tvíburasyni. „Svava er meistara-

kokkur og sífellt að koma mér á
óvart með nýjum uppskriftum,“
segir Örlygur og bætir því við
að það sé alltaf eitthvað gott á
matarborðinu. „Ég er samt meira

Dúnmjúkur draumur
Dúnsængin fyrir fermingarbarnið
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í því að borða matinn en að búa hann til.“
Örlygur er hlaupari á milli þess sem hann
tekur myndir og semur lög. „Ég er áhugaljósmyndari og hef mjög gaman af því að
taka myndir. Ég og annar sonur minn erum
duglegir að hlaupa saman og reynum að
fara út nokkrum sinnum í viku. Mér finnst
hlaupið skemmtilegt og ánægjulegt að við
feðgarnir séum saman í þessu. Við hlaupum
mest í hverfinu okkar í Kópavogi en tökum
líka þátt í almenningshlaupum og förum þá
10 kílómetrana. Það er fínt að hlusta á tónlist
á meðan ég hleyp. Þar fyrir utan nýti ég frístundir til að semja lög eða útsetja fyrir aðra,
sit þá gjarnan við píanóið og nota tölvuna
mikið. Síðan þeyti ég skífum á árshátíðum,
þorrablótum, afmælum eða brúðkaupum en
sú vinna kemur oft í törnum.

ALLT FYRIR ÁSTINA
Þegar Örlygur er spurður um uppáhaldslag úr
eigin lagasafni verður fátt um svör. „Þetta er
erfið spurning. Ég held að það sé ekkert eitt
frekar en annað. Mér þykir þó vænt um lagið
Allt fyrir ástina sem ég gerði fyrir Pál Óskar.
Það kom mér aftur í bransann eftir langa dvöl
í Svíþjóð. Ég var að leita að samstarfsfólki
þegar ég kynntist Palla og við höfum átt mjög
gott samstarf sem er enn í gangi.
Það er gríðarlega margt að gerast þessa
dagana og ég er með mörg járn í eldinum. Það
er hins vegar erfitt fyrir mig að tjá mig um
einstök ný lög á meðan flytjandinn hefur ekki
gert það. Hann ræður markaðssetningunni.
Ég er sömuleiðis á fullu að skoða hálfkláruð
og kláruð lög sem hafa legið til hliðar með
markaðinn í Suður-Ameríku í huga. Þar eru
svakaleg tækifæri fyrir mig. Um helgina ætla
ég hins vegar að vera plötusnúður,“ segir laga■ elin@365.is
kóngurinn Örlygur Smári.

MIKIÐ ÚRVAL AF ÍÞRÓTTASKÓM OG
FATNAÐI Á GÓÐUM AFSLÆTTI!
Í HÚSI FERÐAFÉLAGS ÍSLANDS - MÖRKINNI 6
DAGANA 6. - 17. MARS.
OPIÐ: MÁN.-FÖS: 12-18 OG LAU.-SUN: 12-16.

SPORTÍS
108 REYKJAVÍK

MYNDIR/VALLI

SPENNANDI
„Það hefur opnast
góður möguleiki að
koma fleiri lögum á
s-ameríska markaðinn. Bæði lögum
sem við höfum
samið nú þegar
og nýjum lögum.
Þarna er gríðarlega
stór og spennandi
markaður.“

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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

LAGERHREINSUN!

MÖRKIN 6

ÁRITANIR
Í stúdíóinu hjá Örlygi
Smára hafa frægir listamenn ritað nöfn sín og
þakklæti á vegginn.

S:520-1000
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Vissir þú?
Í ár er matreiðslumeistarinn
Philippe Girardon gestur
Perlunnar á Food&Fun. Árið
1993 vann hann Michelin
stjörnu og fékk svo titilinn Me
illeur Ouvrier de France,
matreiðslumaður Frakklands,
árið 1997. Hann er mikill
Íslandsvinur og hefur tekið þát
t í að þjálfa ﬂest alla
íslenska matreiðslumeistara
sem hafa tekið þátt í hinni
heimsþekktu Paul Bocuse kep
pni.
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MÓÐIR KONA MEYJA Á NÝJUM STAÐ Anna María Axelsdóttir, eigandi verslunarinnar, en hún flutti nýlega í Smáralind.

MYND/GVA

BEÐIÐ EFTIR BARNI
MÓÐIR KONA MEYJA KYNNIR Meðgöngu- og brjóstagjafafatnaður í úrvali í
nýrri verslun í Smáralind og allt sem þarf að vita um taubleiur.

BETTER VIEW Mynstrin í rúllugardínu sótt til útsýnis yfir stórborgir. Hægt er að fá
útsýni yfir París, Tókýó, Helsinki, Berlín og Stokkhólm.

V

AALTO SÝNIR

ið fluttum verslunina af Laugaveginum upp í Smáralind og
opnuðum þar í byrjun febrúar.
Okkur líkar mjög vel hér og verslunin
hefur fengið góðar viðtökur,“ segir Anna
María Axelsdóttir, eigandi Móðir Kona
Meyja. Verslunin selur meðgöngu- og
brjóstagjafafatnað en Anna María segir
fötin ekki endilega einskorðast við
ófrískar konur.
„Öll fötin okkar passa vel alla meðgönguna og eftir hana líka og alveg
eins á konur sem ekki eru ófrískar.“
Brjóstagjafafatnaðurinn er þannig
hannaður að auðvelt er að gefa brjóst
án þess að sjáist í bert og meðgöngubuxurnar og pilsin eru með mjúkum
streng upp á bumbuna sem teygist
með bumbunni alla meðgönguna. Allir
kjólar og bolir eru líka þannig hannaðir
að það er pláss fyrir vaxandi bumbu.
„Okkar meginstefna í innkaupum er að
panta inn þægileg föt á viðráðanlegu
verði svo konur geti verið glæsilegar

á meðgöngunni og eftir hana, án þess
að það kosti mikil fjárútlát,“ segir Anna
María.
„Við eigum allt frá gallabuxum og
upp í ballkjóla og einnig mikið úrval af
sokkabuxum í mörgum litum og leggings. Úrvalið af gjafahöldurum í öllum
stærðum er gott og hjá okkur fást meðgöngusundföt og aðrar stuðningsvörur
við meðgöngu. Við erum einnig með
brjóstagjafapúða og burðarsjöl.“
Anna María segir íslenska foreldra
nota taubleiur í auknum mæli og kemur
Móðir Kona Meyja til móts við þarfir
þeirra. „Við erum eina búðin sem býður
upp á taubleiur í verslun og alla þjónustu kringum þær. Hér getur fólk fengið
að vita allt um taubleiur en íslenskir
foreldrar eru mjög áhugasamir um umhverfisvænar bleiur. Fólk kemur hingað
bæði gagngert til að skoða taubleiur
en við fáum líka fólk hér inn sem hefur
aldrei séð taubleiur áður og kaupir eina
til að prófa og kemur svo aftur.“

FINNSK HÖNNUN Hjónin Klaus og Elina Aalto
reka saman hönnunarstofuna Aalto+Aalto. Þau
sýna hönnun sína í Grettisborg á HönnunarMars.
VINSÆLAR
TAUBLEIUR „Hér
getur fólk fengið að vita
allt um taubleiur og
íslenskir foreldrar eru
mjög áhugasamir um
umhverfisvænar bleiur.“
VEFVERSLUN Móðir

Kona Meyja er líka
með vefverslun
sem sendir sendir
frítt um allt land á
www.mkm.is.

Eingöngu selt á hársnyrtistofum

Þ

að er alltaf verið að spyrja okkur að þessu,
en við erum ekkert skyld Alvar Aalto. En
fólk um allan heim tengir nafnið bæði við
Finnland og við hönnun, svo kannski má segja að
það komi okkur vel,“ segja finnsku hönnuðirnir
og hjónin Elina og Klaus Aalto en þau taka þátt í
HönnunarMars næstu helgi.
Þau hanna undir merkinu Aalto+Aalto og
munu meðal annars sýna lampa, ferðagrill,
herðatré og töskur sem þau hanna úr notuðum
segldúkum. Þau segjast hanna hluti til daglegra
nota sem bæði hafi notagildi og fagurfræðilegt
gildi. „Við viljum að hlutirnir okkar séu sérstakir,
með sterk karaktereinkenni og einhverja sögu á
bak við sig,“ segja þau.
En þekkja þau til íslenskrar hönnunar? „Okkur
finnst íslensk hönnun hafa orðið sýnilegri á síðustu tíu árum. Við skoðuðum sýningar íslensku
hönnuðanna sem sýndu í Stokkhólmi og í Helsinki og þá var Ísland með í aðalsýningu World Design Capital í Helsinki síðastliðið haust, Everyday
discoveries, en við sáum um hönnun þeirra sýningar. Okkur finnst íslensk hönnun fersk og hafa
sterkt og sérstakt yfirbragð. Í mörgum tilfellum
er íslensk hönnun mjög nálægt myndlist, hvað
varðar hugmyndafræði. Okkar eigin hönnun er
á svipuðum nótum og við höfum mikinn áhuga á
að fylgjast með íslenskri hönnun.“
Þetta verður fyrsta heimsókn Klaus til Íslands
en hann segir það lengi hafa verið draum sinn
að heimsækja landið frá því hann var krakki. „Ég
er svakalega spenntur. Elina ferðaðist til Íslands
með fjölskyldu sinni fyrir þrjátíu árum en talar
enn þá um það hvað ferðin var ævintýraleg og
skemmtileg. Við ætlum að taka börnin okkar með
og vonandi náum við að ferðast eitthvað aðeins
út fyrir Reykjavík og sjá náttúruna aðeins.“
Hönnun Aalto+Aalto verður sýnd í Grettisborg,
Grettisgötu 53. HönnunarMars fer fram dagana
■ heida@365.is
14. til 17. mars.

MAJA Barnakoja eftir Elinu
og Klaus. Innblásturinn sóttu
þau til trékofa.

CARRY Töskur sem
saumaðar eru úr endurunnum segldúk fyrir
SavetheC.

AALTO+AALTO Hjónin
Elina og Klaus Aalto
mæta á HönnunarMars
og sýna hönnun sína í
Grettisborg.
MYND/AALTO+AALTO

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Java forritun - Spring / Hibernate
Við óskum eftir að komast í samband við reynda Java
forritara sem hafa náð góðum árangri í starfi og langar að
leita nýrra tækifæra.
Áhugaverð tækifæri í boði

Menntunar- og hæfniskröfur
t Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða
sambærileg menntun
t Haldgóð starfsreynsla í Java með áherslu á
bakendaforritun

Umsóknarfrestur er til og með 17. mars nk. Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið
veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. Farið verður með allar umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.
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Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Áfylling og afgreiðsla gashylkja
ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við AGA, sem
eignaðist meirihluta í fyrirtækinu 1991. Árið 1999
var AGA keypt af Linde frá Þýskalandi sem er eitt
stærsta gasfyrirtæki heims með starfsemi í yfir 100
löndum og 50 þúsund starfsmenn. ÍSAGA ehf hefur
aðsetur að Breiðhöfða í Reykjavík. Þar eru súrefnis- og
köfnunarefnis verksmiðja fyrirtækisins, áfyllingastöð,
skrifstofa, verslun o.fl. Einnig rekur ÍSAGA koldíoxíðverksmiðju að Hæðarenda í Grímsnesi. Þess utan
er ÍSAGA ehf með 7 afgreiðslustaði víðsvegar um
landið. Hjá fyrirtækinu starfa um 28 manns. Nánari
upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess
www.aga.is
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Starfssvið

Hæfniskröfur
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t 3FZOTMBBGMPHTV§VWJOOVFSLPTUVS

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir
sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.
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Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Sérfræðingur
U.)7&3'*40("6-*/%"3«6/&:5*

Ráðuneytið fer með mál er varða m.a.
náttúruvernd, friðlýsingar, veiðistjórn,
mengunarvarnir, loftslagsmál, líffræðilega
fjölbreytni, skógrækt, landgræðslu,
skipulagsmál og fræðslu á sviði
umhverfismála.
Starfsmenn umhverfis- og auðlindaráðuneytisins eru 40 og skiptist starfsemi
þess í fjórar skrifstofur: skrifstofu landgæða,
skrifstofu hafs, vatns og loftslags, skrifstofu
umhverfis og skipulags og skrifstofu
fjármála og rekstrar.
Nánari upplýsingar um ráðuneytið
má finna á heimasíðu þess
www.umhverfisraduneyti.is
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Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
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Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (Helga@intellecta.is) í síma 511
1225. Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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FORSTÖÐUMAÐUR
Samskip óska eftir að ráða forstöðumann
innflutningsdeildar fyrirtækisins.
Forstöðumaður ber ábyrgð á sölu- og markaðsstefnu innflutningsdeildar.

Starfssvið
˾Leiðtogi innflutningsdeildar
˾Samskipti við viðskiptavini
˾Samningagerð
˾Samskipti við erlenda samstarfsaðila
˾Markaðs- og söluáætlanir

Menntunar- og hæfnikröfur
˾Leiðtogahæfni og framsýni – a.m.k. 5 ára stjórnunarreynsla
˾Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. viðskiptafræði,
verkfræði eða sambærilegt, meistaranám er kostur
˾Víðtæk þekking á íslensku viðskiptalífi
˾Afburða samskiptafærni
˾Góð íslenska og enska í ræðu og riti
˾Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
˾Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
˾Framsækni og árangursdrifni
Umsóknarfrestur er til og með 17. mars nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að
sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar veita Ragnheiður S. Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is)
og Elín Friðjónsdóttir (elin.fridjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á
sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni
og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru í
fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

sími: 511 1144

Saman náum við árangri

| ATVINNA |
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Verkefnastjóri þjónustumála
VÍS leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi til að stýra
fjölbreyttum og skemmtilegum verkefnum á sviði þjónustumála.
Verkefnastjóri þjónustumála heyrir beint undir framkvæmdastjóra
sölu- og þjónustusviðs og hefur umsjón með þjónustugæðum
í fyrirtækinu í heild.
Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) og
Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 17. mars nk. og skulu umsækjendur sækja um
starﬁð á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

Starfssvið:
• Samvinna við allar deildir fyrirtækisins um innri og ytri þjónustu
• Rýna og bæta þjónustuferla í samstarﬁ við gæðadeild
• Skipulagning og eftirfylgni úrbótaverkefna sem snúa að þjónustu
• Skipulag, umsjón og gerð þjónustukannana og mælinga
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af þjónustustjórnun hjá stærra fyrirtæki æskileg
• Framúrskarandi samskiptahæﬁleikar
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæﬁleikar
• Reynsla af verkefnastjórnun kostur

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.

VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS
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Viltu vinna að betri heimi?
Sumarstarf hjá Amnesty International

LAUS STÖRF HJÁ
SELFOSSVEITUM

Skemmtilegt, gefandi og vel launað starf.
Mannréttindasamtökin Amnesty International
óska eftir að ráða starfsfólk í kynningar á
sms aðgerðaneti okkar á götum úti.
Við leitum að opnum, jákvæðum og ábyrgum
einstaklingum, sem hafa áhuga á mannréttindum.

Selfossveitur reka hita- og vatnsveitu Sveitarfélagsins Árborgar. Fyrirtækið er til húsa að Austurvegi 67.
Selfossveitur óska eftir tveimur starfsmönnum á sviði hita og vatnsveitu til starfa sem fyrst.
Starﬁð heyrir undir verkstjóra vatns- og hitaveitu.
Ábyrgðar og starfssvið:
Hita- og vatnsveita:
• Öll almenn störf vegna nýframkvæmda, viðhalds, reksturs og
þjónustu. Verkþættir eru m.a. við:
» Vatns- og orkuöﬂun
» Rekstur dælu- og stjórnstöðvar
» Dreiﬁngu
» Þjónustu
• Starfsmaður vinnur bakvaktir utan venjulegs dagvinnutíma og
sinnir vaktþjónustu/bilanaþjónustu:
» Móttaka bilanatilkynninga frá vaktkerﬁ og notendum.
Úrvinnsla þeirra og skráning.
» Eftirlit með rekstri veitukerfanna

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Iðnmenntun á sviði málmiðngreina og/eða aðra menntun sem
nýtist í starﬁ
• Reynsla af verklegum framkvæmdum
• Æskilegt er að viðkomandi haﬁ þekkingu og reynslu af rekstri
dælukerfa og dælustöðvum, notkun stýribúnaðar og skjámyndakerfa
• Haﬁ góða þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
• Ensku og tölvu kunnátta æskileg

Upplýsingar gefur Torfi Jónsson
verkefnastjóri (tgj@amnesty.is)

Munnharpan veitingahús í Hörpu
auglýsir eftir matreiðslumanni.

Frekari upplýsingar um starﬁð veita Jón Tryggvi Guðmundsson, framkvæmda- og veitustjóri eða Þorﬁnnur Snorrason verkefnastjóri,
í síma 480 1500 á skrifstofutíma. Umsókn þarf að berast í síðasta lagi 15. mars n.k. á netfangið jont@arborg.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starﬁð.

Aðili með mjög mikla reynslu úr eldhúsi kæmi einnig
til greina í starﬁð. 100% starf.
Umsóknir með ferilskrá sendist á
jakob@munnharpan.is
Hægt er að hringja í síma 528 5111 til að fá nánari
upplýsingar.

mengunareftirlit
Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi
vinnustaður fólks með mikla
þekkingu. Fyrirtækið hefur það að
markmiði að vera í fremstu röð hvað
snertir öryggi og vinnuumhverfi og
möguleika starfsfólks til að samræma
vinnu og fjölskylduábyrgð.

Sumarstörf
Orkuveita Reykjavíkur vill ráða ungt fólk til sumarstarfa.
Um er að ræða almenn sumarstörf og sérverkefni
fyrir háskólanema.
Umsækjendur um sumarstörf skulu vera fæddir 1996 eða fyrr.

Einstaklingar af báðum kynjum eru
hvattir til að sækja um störfin.

Hjá Umhverﬁsstofnun er laust til
umsóknar starf sérfræðings við eftirlit
með mengandi starfsemi.

Umsóknarfrestur um sumarvinnu er til 26. mars 2013.
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Allar nánari upplýsingar eru á www.or.is

Í boði er starf hjá stofnun þar sem að leiðarljósi eru
höfð fagmennska, samvinna, framsýni og virðing.
Gerð er krafa um háskólapróf á sviði náttúruvísinda eða verkfræði. Framhaldsmenntun í umhverﬁsfræðum eða framangreindum greinum og /
eða reynsla af sambærilegri stjórnsýslu er æskileg.
Ítarlegri upplýsingar um starﬁð, hæfniskröfur
og umsóknarfrest er að ﬁnna á starfatorg.is og
umhverﬁsstofnun.is/storf

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

HAGSÝNI – FRAMSÝNI – HEIÐARLEIKI

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Framkvæmdastjóri
Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða í starf framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er í
matvælaiðnaði, ársveltan er um 900 milljónir og starfsmenn eru um 30. Viðkomandi hafi haldbæra
reynslu af rekstri og stjórnun og hæfileika til að greina framtíðarmöguleika og viðskiptatækifæri.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Dagleg stjórnun og yfirumsjón með rekstri

• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnun framleiðslufyrirtækis er augljós kostur
• Reynsla af skipulagðri og árangursríkri markaðssetningu er mikill kostur
• Þekking og reynsla af innkaupum og samskiptum við erlenda og innlenda

fyrirtækisins
• Framkvæmd og eftirfylgni við stefnu fyrirtækisins
í framleiðslu og markaðsmálum
• Samskipti og samningagerð við viðskiptavini,
birgja og aðra samstarfsaðila
• Frumkvæði í vöruþróun

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 20. mars nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is ásamt
fylgigögnum.

birgja er kostur

• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á frumkvæði, samskiptahæfni
og skipulögð vinnubrögð

• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi eru nauðsynlegir kostir

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Starfsfólk
óskast
Auglýsum eftir starfsfólki við bílaþrif.
Áhugasamir sendi tölvupóst með upplýsingum á
starf@splass.is

Óskum eftir að ráða matreiðslumann
fyrir komandi sumar.
Útsjónarsamur og samvinnufús
einstaklingur, sem hefur yﬁrumsjón
með eldhúsi, matvælum og
innkaupum. Þarf að hafa gaman, að
því að vinna í sveitasælunni.
Áhugasamir sendið nafn og
ferilskrá á julli@hreggnasi.is

STAY APARTMENTS
Stay Apartments óskar eftir þernum og smið
í fulla vinnu á íbúðarhótel í 101 og 105.

ÍSLENSKA SIA.IS ICS 63333 03.2013

Matreiðslumaður

Laus störf
hjá Fjárvakri – fjármálaþjónustu,
dótturfélagi Icelandair Group
Fjárvakur sérhæfir sig í umsjón verkferla sem tilheyra fjármálasviði fyrirtækja og býður fyrirtækjum allt frá heildarlausnum til afmarkaðra verkefna á því sviði. Helstu verkferlar eru umsjón bókhalds, fjárhagsuppgjör, innheimta,
greiðsla reikninga, kostnaðareftirlit, fjármálastjórn, launavinnsla og önnur starfsmannaþjónusta. Hjá fyrirtækinu á
Íslandi starfa um 60 manns sem búa yfir áralangri reynslu af rekstri fjárhagskerfa og framleiðslu fjárhagsupplýsinga
sem uppfylla ströngustu kröfur stjórnenda. Mikil áhersla er lögð á að veita viðskiptavinum ávallt framúrskarandi
þjónustu.
Viðskiptavinir okkar eru stór alþjóðleg fyrirtæki og stofnanir með samanlagða veltu vel yfir 100 milljarða króna og
með rúmlega 4 þúsund starfsmenn. Aðsetur félagsins er í Icelandair-húsinu við Reykjavíkurflugvöll. Nánari upplýsingar
er að finna á www.fjarvakur.is.

Þernur
Stay Apartments getur bætt við sig tveim
stundvísum, drífandi, sjálfstæðum þernum.
Reynsla að þrifum æskileg.
Mikil vinna í boði.

Fjárvakur leitar eftir metnaðarfullum, áhugasömum og duglegum einstaklingum í spennandi og
krefjandi störf. Boðið er upp á gott starfsumhverfi, þægilega starfsaðstöðu og tækifæri til þróunar í
starfi. Lögð er áhersla á að viðkomandi hafi mikla þjónustulund og geti unnið sjálfstætt.

Verkefnastjórar í upplýsingatæknideild
Smiður
Stay Apartments óskar eftir að ráða smið í fullt
starf. Starﬁð fellst bæði í viðhaldsvinnu á 58
íbúðum í hótelrekstri ásamt stærri framkvæmdum.

Vinsamlegast sendið umsóknir með ferilskrá á
halldor@stay.is fyrir 14. mars.

Umsjónarmaður
Sjálfsbjargarheimilisins
Auglýst er eftir umsjónarmanni
fasteignar í fullt starf. Helstu
verkefni starfsmanns eru að sjá um viðhald í
Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12 Reykjavík,
annað hvort með því að sinna því sjálfur eða
kalla iðnaðarmenn til verka.
Leitað er að hæﬁleikaríkum starfsmanni með iðnmenntun
sem nýtist í starﬁð. Umsækjandi þarf að búa yﬁr mikilli
reynslu og færni í mannlegum samskiptum, enda hlutverk
starfsmanns að mæta óskum og þörfum íbúa, starfsmanna
og annarra þeirra sem leita eftir þjónustu á Sjálfsbjargarheimilinu. Gert er ráð fyrir ráðningu hið fyrsta.
Frekari upplýsingar veitir Tryggvi Friðjónsson framkvæmdastjóri í síma 899 0065. Tölvupóstur: tryggvi@sbh.is
Umsóknarfrestur er til 2. apríl 2013. Umsóknum skal skilað
í tölvupósti á framangreint póstfang, ásamt ferilsskrá og
greinargerð er lýsir hvers vegna umsækjandi sækir um
starﬁð og hví hann telur sig til þess fallinn að gegna því.
Helstu starfsemisþættir á vegum Sjálfsbjargarheimilsins
eru: Búseta, þjónustumiðstöð, þekkingarmiðstöð, eldhús,
endurhæﬁngaríbúð og sundlaug. Öll starfsemin fer fram í
Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12, Reykjavík.

Upplýsingatæknideild félagsins þjónustar rúmlega 400 notendur út um allan heim.
Leitað er að starfsmönnum í tvö störf.
STARFSLÝSING
II Dagleg þjónusta við notendur fjárhagskerfa
II Uppsetningar og þróun fyrirliggjandi
fjárhagskerfa
II Þróun nýrra lausna
II Verkefnastjórn í innleiðingu nýrra lausna
II Önnur tilfallandi verkefni innan
upplýsingatæknideildar

HÆFNIKRÖFUR
II Mjög góð þekking og reynsla af
SQL gagnagrunnum
II Grunnþekking á bókhaldi og fjármálum
II Reynsla af verkefnastjórnun og innleiðingu
fjárhagskerfa
II Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
II Mikil þjónustulund og færni í samskiptum

SÉRSTAKAR HÆFNIKRÖFUR VERKEFNASTJÓRA I
II Mjög góð þekking og reynsla af vefforritun
(netforritun+MS umhverfi)

SÉRSTAKAR HÆFNIKRÖFUR VERKEFNASTJÓRA II
II Mjög góð þekking og reynsla af Dynamics AX
II Þekking á birgðahaldi og innkaupum

Starfsmaður í endurgreiðsludeild
STARFSLÝSING
II Úrvinnsla á endurgreiðslubeiðnum frá
viðskiptavinum vegna ónotaðra flugskjala
II Almenn verkefni í endurgreiðsludeild
tekjubókhalds

HÆFNIKRÖFUR
II Góð þekking á farseðlaútgáfu og á
fargjaldareglum
II Góð þekking á Amadeus bókunarkerfinu
II Mjög góð enskukunnátta
II Góð almenn tölvukunnátta

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Halldóra Katla Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri I dora@fjarvakur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.fjarvakur.is/lausstorf eigi síðar en 20. mars nk.

FJÁRVAKUR – FJÁRMÁLAÞJÓNUSTA EHF.
REYKJAVÍKURFLUGVELLI I 101 REYKJAVÍK
SÍMI 50 50 250 I FAX 50 50 259
FJARVAKUR@FJARVAKUR.IS I WWW.FJARVAKUR.IS
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Apartment K
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Night Porter
Job description
Applicant will be responsible for the smooth, efﬁcient running and security
of the hotel during the night. Duties will include portering, security,
reception, laundry assisting staff and guests in any way possible.
The ideal applicant will be able to lead by example, have excellent
customer service skills and be able to work in a team or on own initiative.
Salary is according to union agreement.
Please sent your c.v. to sales@apartmentk.is

Starfsfólk óskast
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Nýlegur veitingastaður í miðbæ Reykjavíkur
óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:
1. Yﬁrmatreiðslumanni
2. Þjónn með reynslu í stöðu vaktstjóra
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn á
box@frett.is merkt: „veitingastaður“
Nordisk Råd søger

Rådsdirektør til sekretariat i København
Stillingen som Rådsdirektør i Nordisk Råd bliver ledig fra 1. januar 2014. Rådsdirektøren
leder sekretariatet som betjener Nordisk Råd. Vi søger en erfaren og dygtig leder med
visioner for det nordiske samarbejde. Politisk erfaring vil der blive lagt vægt på. Nordisk
Råd blev etableret i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island,
Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland. Sekretariatet for Nordisk Råd er lokaliseret
sammen med Nordisk Ministerråds sekretariat i København.

Alhliða ferðaþjónusta í faðmi fjalla óskar
eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:
• Matreiðslumaður/kokkur
Þarf að vera snyrtilegur, skipulagður með góða tilﬁnningu fyrir
þjóðlegri matargerð og lipurð í mannlegum samskiptum.

Ansøgningsfristen for stillingen er 1. april 2013.
Gå til www.hodejegerne.no for at søge tjenesten.

• Leiðsögumaður/landvörður með leigubílaréttindi
Gott vald á ensku skilyrði ásamt því að hafa góða tilﬁnningu
fyrir náttúrunni og þörfum fólks af ólíkum uppruna. Þarf einnig
að vera léttur í lund og áræðanlegur.
Leiðsöguréttindi æskileg en ekki nauðsynleg.

Læs mere om stillingen og kontaktoplysninger på
www.norden.org eller www.hodejegerne.no

• Ráðskona
Þarf að vera fjölhæf, snyrtileg og glaðlynd umfram allt, ásamt
því að geta bakað íslenskt bakkelsi s.s. brauð, kleinur, ástarpunga og ﬂeira góðgæti.
Ferðaþjónustan samanstendur af gistingu, dagsferðum, og veitingasölu í fögru umhverﬁ, þar sem snoturt sauð- og geitfjárbú
blómstrar í bland við ferðamanninn.
Fríðindi: Frítt fæði og húsnæði á vinnutímabili.
Áhugasamir sendi umsóknir á: fjalladyrd@fjalladyrd.is

Nordisk Råd
Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K

Fræðslusetrið Starfsmennt er samstarfsvettvangur fjármála- og
efnahagsráðuneytisins og stéttarfélaga innan BSRB um símenntun,
ráðgjöf og starfsþróun opinberra starfsmanna. Setrið þróar og
heldur utan um starfstengt nám um allt land í víðtæku samstarfi og
veitir stofnunum ráðgjöf á sviði mannauðseflingar.
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Rafrænar umsóknir ásamt námsog starfsferilsskrá skulu berast á
smennt@smennt.is fyrir 27. mars.
Upplýsingar um starfsemi og
hlutverk Starfsmenntar má finna
á heimasíðu setursins og hjá
framkvæmdastjóra.

Fræðslusetrið Starfsmennt auglýsir eftir mannauðsráðgjafa til að vinna með stofnunum að eflingu
mannauðsstjórnunar. Starfið felst í ráðgjöf og fræðslu sem miðar að því að efla starfsþróunarmöguleika, starfsánægju og starfsumhverfi og bæta þannig starf stofnana. Um er að ræða nýtt
starf vegna aukinna verkefna setursins á þessu sviði.
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Vinnustaðaheimsóknir og ráðgjöf við stofnanir
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Háskólamenntun í mannauðsstjórnun eða skyldum greinum
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Viltu þjóna flugi með okkur?
Isavia óskar eftir að stækka hóp sinna frábæru starfsmanna. Okkur vantar
markaðsstjóra, sérfræðing í mannauðsmálum, deildarstjóra eignaumsýslu
og verk- eða tæknifræðing.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Markaðsstjóri Isavia
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 ×ŇÞËÝÞÏÐØßĜ×ËÜÕËƒÝ̋ÙÑĜ×ãØÎËÜ×åÖß×˛ÏÜƒÏÜÕÜËÐËß×ÒåÝÕŇÖË×ÏØØÞßØåÝàÓƒÓàÓƒÝÕÓÚÞË̋ÙÑ˹ÏƒË×ËÜÕËƒÝÐÜôƒÓ˛

Sérfræðingur í mannauðsmálum
˾ ÓƒŇÝÕß×ÏÐÞÓÜŊÐÖßÑß×ÝĀÜÐÜôƒÓØÑÓåÝàÓƒÓ×ËØØËßƒÝ×åÖËĜÝÞËÜÐÝ×ËØØËƓÔŇØßÝÞß ÝËàÓË˛ÏãØÝÖËËÐ×ËØØËßƒÝ×åÖß×
 ÙÑÒåÝÕŇÖË×ÏØØÞßØÝÏ×ØƇÞÓÝÞĜÝÞËÜÐÓÏÜÝÕÓÖãÜƒÓ˛

Verk- eða tæknifræðingur
˾ ÞËÜÐÓƒÐÏÖÝÞĜàÏÜÕÏÐØËÝÞÔŇÜØ˜ÝÕƇÜÝÖßÑÏÜƒÙÑßÞËØß×ÒËÖÎÓß×ÐÜË×Õàô×ÎË̋ÙÑÐÔåÜÐÏÝÞÓØÑËÜàÏÜÕÏÐØÓĜÖßÑÝÞŊƒ ÏÓÐÝ
 ÓÜĜÕÝÝÙØËÜ˛ÏÜÕ̋ÏƒËÞôÕØÓÐÜôƒÓ×ÏØØÞßØÙÑÑŇƒƓÏÕÕÓØÑåßÞÙÍËÎ˜ÏàÓÞÙÑÓÍÜÙÝÙÐÞÜÙÔÏÍÞÏÜØËßƒÝãØÖÏÑ˛

Deildarstjóri eignaumsýslu
˾ ÌãÜÑƒåàÓƒÒËÖÎÓÙÑÐËÝÞÏÓÑØËÜÏÕÝÞÜÓÖßÑÝÞŊƒàËÜ ÏÓÐÝÓÜĜÕÝÝÙØËÜåÝË×ÞÎËÑÖÏÑÜÓÝÞÔŇÜØßØåàÓƒÒËÖÎÝ̋ÙÑÞôÕØÓÏÓØÓØÑß×˛ 

ÏÓÞËƒÏÜËƒ×ÏÞØËƒËÜÐßÖÖß×ÏÓØÝÞËÕÖÓØÑÓ×ÏƒÜÏãØÝÖßËÐÝÞÔŇÜØßØËÜÝÞŊÜÐß×ÙÑÒåÝÕŇÖË×ÏØØÞßØåÝàÓƒÓÌãÑÑÓØÑËÜàÏÜÕÐÜôƒÓ˜
byggingartæknifræði eða sambærilega menntun.

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð er að finna á www.isavia.is/atvinna.
Umsóknarfrestur er til og með 28. mars 2013.

FYLGIST MEÐ LAUSUM STÖRFUM HJÁ ISAVIA Á WWW.ISAVIA.IS/ATVINNA

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia starfa um 650 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu og rekstri
flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.
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Skurðlækningasvið
Læknar í starfsnámi

Öryggis- og gæðastjóri
lífsýnasafna rannsóknarsviðs

Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnámi á skurðlækningasviði
Landspítala. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin til tveggja ára eða
samkvæmt samkomulagi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í
sumar eða samkvæmt samkomulagi. Starfsnámið nýtist til framhaldsnáms
í sérgreinum skurðlækninga.

Laust er til umsóknar starf öryggis- og gæðastjóra lífsýnasafna rannsóknarsviðs Landspítala. Starfssviðið nær yfir lífsýnasöfn innan sýklaog veirufræðideildar, rannsóknarkjarna - klínískrar lífefnafræði og
blóðmeinafræði, erfða- og sameindalæknisfræðideildar og ónæmisfræðideildar og önnur söfn eftir því sem við á.
Öryggis- og gæðastjórinn starfar fyrir stjórnir lífsýnasafna svo og með
umsjónaraðilum lífsýna á rannsóknadeildum og öðrum deildum
Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Klínísk vinna á bráðamóttöku, legu- og göngudeildum
skurðlækningasviðs auk vaktaskyldu
» Þátttaka í kennslu- og fræðslustarfi sérgreina
» Þátttaka í vísindavinnu
» Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Almennt lækningaleyfi
Færni í mannlegum samskiptum
Öguð vinnubrögð
Íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2013.
» Starfshlutfall er 100% og veitast störfin til tveggja ára eða samkvæmt
samkomulagi.
» Upplýsingar veita Guðjón Birgisson, yfirlæknir, netfang
gudjonbi@landspitali.is, sími 543 1000 og Margrét Brands Viktorsdóttir,
læknir, netfang margrbr@landspitali.is, sími 825 3501.
» Umsókn skal fylgja náms- og ferilskrá. Viðtöl verða höfð við umsækjendur
og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim og innsendum
gögnum.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast LSH
skrifstofu framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs 13A við Hringbraut fyrir
23. mars 2013.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»

Traust og framsækið fyrirtæki leitar af duglegum
og heiðarlegum söluráðgjafa, með einstaka hæfni
í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði , drifkraftur og skipulögð vinnubrögð
eru góðir eiginleikar. Þarf að geta unnið í hóp á
vandkvæða.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir ásamt Starfsferilsskrá sendist á
trausti@sparnadur.is

Ráðgjöf vegna umsókna og aðstoð vegna uppsetningu lífsýnasafna
Eftirlit með geymslu og skráningu lífsýna og eftirlit með geymslustöðum
Áhættumat og uppfærsla gæðahandbókar lífsýnasafna
Eftirlit með afgreiðslu lífsýna

Hæfnikröfur

» Íslenskt starfsleyfi lífeindafræðings, náttúrufræðings eða annað
háskólanám innan heilbrigðisvísinda sem hentar til starfsins
» Færni og reynsla í notkun upplýsingakerfa
» Góð samskiptafærni og skipulagshæfileikar
» Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
» Reynsla og þekking á rekstri lífsýnasafna og á lögum og reglugerðum þar
um er kostur

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2013.
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. júní 2013 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Jón Jóhannes Jónsson, yfirlæknir, jonjj@landspitali.is,
sími 824 5917
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.

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.

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Hjúkrunarfræðingur
og hjúkrunarnemi
Starf hjúkrunarfræðings á skurðlækningadeild 12G er laust til umsóknar.
Starfið er fjölbreytt og krefjandi og í boði er góð einstaklingsaðlögun
undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga og frábært starfsumhverfi sem
býður upp á möguleika til að dýpka þekkingu.
Deildin þjónar einstaklingum sem glíma við sjúkdóma í neðri hluta
kviðarhols ásamt ýmsum bráðasjúkdómum sem tengjast meltingarvegi.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Hjúkrunarfræðingur ákveður, skipuleggur og veitir hjúkrunarmeðferð
í samráði við skjólstæðinga og ber ábyrgð á meðferð, samkvæmt
starfslýsingu.

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Faglegur metnaður
Góð samskiptahæfni
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Einnig er laust starf hjúkrunarnema á deildinni í sumar
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Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2013.
» Starfshlutfall er samkomulag og veitist starfið frá 1. apríl 2013 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Elín María Sigurðardóttir, deildarstjóri, netfang
elinmsig@landspitali.is, sími 824 5914.

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

Vélstjórar, vélvirkjar og rafeindarvirkjar
óskast til starfa hjá Yanmar-umboðsaðila
og vélaverkstæði í Drøbak, Oslofjorden.
Við leitum eftir:
Starfsmönnum sem eru jákvæðir, sjálfstæðir og sem vinna
vel í hóp. Viðkomandi verður að vera vélstjóri, vélvirkji
eða rafeindarvirki. Reynsla af bátaiðnaði er kostur, en ekki
nauðsynlegur. Bílpróf er nauðsynlegt.
Verkefni:
Viðgerðir: Díselmótorar með vélrænni innspýtingu og
Common Rail, gíra og skrúfukerﬁ og ýmis önnur spennandi verkefni í bátum. Uppsetning og viðhald á ﬂest öllum
stjórntækjum í bátum t.d plotter, ratar oﬂ.
Staðsetning vinnusvæðis:
Höfuðstöðvarnar eru staðsettar í Drøbak, á Husvikholmen
Sjøsenter. Starfsumhverﬁð er í allri Osló og Akershus.
Við bjóðum upp á:
Viðurkennt og þægilegt starfsumhverﬁ með möguleika á
starfsþróun. Fjölbreytt verkefni, góð laun og lífeyrir fyrir
hæfan einstakling. Við hjálpum til við að ﬁnna húsnæði.
Meiri upplýsingar um fyrirtækið er á heimasíðunni:
www.krogsrudmarine.no
Ef þú ert áhugasamur og vilt vita meira um starﬁð, getur þú
gjarnan haft samband á emaili eða hringt í Tjøstel Krogsrud
(senior) eða Tjøstel Andre Krogsrud (junior) í síma 0047 415
05 5000.
Við munu svo koma til Íslands og hitta umsækjendur eftir páska.
Umsókn sendist á emailið: krogsrud@krogsrudmarine.no

     

         

Krogsrud Marine Service AS
Husvikholmen 10
1443 Drøbak
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VILT ÞÚ STARFA
MEÐ OKKUR?

Fagmennska – Þekking – Upplifun
Te & Kaffi er framsækið íslenskt fjölskyldufyrirtæki. Stofnað og rekið af sömu fjölskyldunni síðan
1984. Líflegt vinnuumhverfi, gott starfsöryggi og frábært starfsfólk! Hjá okkur starfa yfir 100
manns í framleiðslu, eldhúsi, á þjónustuverkstæði, skrifstofu og kaffihúsum.

Hæfniskröfur:
Reynsla af skrifstofustörfum, þekking á DK hugbúnaði æskileg (ekki skilyrði),
góð þjónustulund og jákvætt hugarfar.
Starfslýsing: Símsvörun, umsjón með kaffistofu, móttaka og reikningagerð.
Aldurstakmark 25 ár og um er að ræða framtíðarstarf.

PIPAR\TBWA · SÍA · 130766

Skrifstofustarf á þjónustuborði

Fyrirspurnum svarar :
Guðmundur Halldórsson, sölustjóri í síma 555-1910 eða á netfangið atvinna@teogkaffi.is
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið atvinna@teogkaffi.is

100% ARABICA

SLOW ROAST

veljum
íslenskt

gæðakafﬁ
síðan 1984

teog
kafﬁ.is

Sérfræðingur
í skjalastjórnun
Starfið tilheyrir gæðastjórnunareiningu Corporate Quality Systems innan
Actavis, sem sér um samræmingu gæðamála innan Actavis samstæðunnar, metur
stöðu gæðamála og aðstoðar við gæðaumbætur. Starfið er í Corporate Documentation
deild innan sviðsins, sem sér um skjalastjórnun, og er viðkomandi í miklum samskiptum við
aðrar einingar Actavis, víðsvegar um heiminn.

Tæknimaður

Helstu verkefni:
rUmsjón, útgáfa og vinna í rafrænu skjalastjórnunarkerfi,
þ.á.m. uppsetning skjala og önnur umsjón
r7JSLÃUUUBLBÎÝNTVNWFSLFGOVNTFNUJMIFZSBFJOJOHVOOJ
r"MNFOOTLSJGTUPGVWJOOBPHBOOB£UJMGBMMBOEJ
Við leitum að einstaklingi
rNF£IÃTLÓMBNFOOUVOTFNOÝUJTUÎTUBSGJ
rNF£NKÕHHÓ£BFOTLVPHUÕMWVLVOOÃUUV
rTFNCÝSZGJSIGJMFJLVNÎUFYUBHFS£ÃFOTLV
og íslensku
rTFNFSGMKÓUVSB£UJMFJOLBTÊSOÝWJOOVCSÕH£
og þekkingu
rNF£FLLJOHVÃ(.1
(e
(ekki skilyrði en kostur)
Ferilskrár
rrTFNCÝSZGJSIGOJÎNBOOMFHVN
fyrir þetta
samskiptum
starf þurfa að
vera á ensku

Tæknideild er hluti af starfsemi Actavis hf. og sér um viðhald og
eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju og rannsóknarstofu fyrirtækisins,
TFNTUB£TFUUFSÎ)BGOBSGJS£J¸MMWJ£IBMETWJOOBFSTLSÃ£ÎKÓOVTUVTLÝSTMVS
viðhaldsforrit. Unnið er á tvískiptum vöktum; dag- og kvöldvöktum auk bakvakta.
Helstu verkefni:
rFyrirbyggjandi viðhald, viðgerðir, eftirlit og breytingar á
tækjabúnaði framleiðslu- og rannsóknarsviðs
rÃUUUBLBÎVQQTFUOJOHVÃGZSJSCZHHKBOEJWJ£IBMEJPHOÝKVN
tækjabúnaði
r4LJQUJOHBSÃNJMMJWÕSVUFHVOEBPHVQQTUBSUÃQÕLLVOBSMÎOVN
rÃUUUBLBÎHJMEJOHBSWJOOVPHLWÕS£VOVNÃULKBCÙOB£J"DUBWJT

Hjá Actavis bjóðum við upp á:
rTOZSUJMFHBOPHÕSVHHBOWJOOVTUB£
r fjölskylduvænt starfsumhverfi
rgóðan starfsanda
rHPUUNÕUVOFZUJ

Við leitum að einstaklingi
rNF£WÊMGS£JF£BWÊMWJSLKBNFOOUVO
rNF£SFZOTMVBGWJ£HFS£VNÃWÊMCÙOB£J TUÝSJOHVN
og rafbúnaði (nauðsynlegt)
rTFNCÝSZGJSIGOJÎNBOOMFHVNTBNTLJQUVN 
nákvæmni, sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði
rNF£HÓ£BFOTLVPHUÕMWVLVOOÃUUV

Nánari upplýsingar um starf tæknimanns veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir,
risaksdottir@actavis.is.
Nánari upplýsingar um starf sérfræðings í skjalastjórnun veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir,
jsteingrimsdottir@actavis.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 17. mars nk.
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.
Actavis Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

rGS£TMVPHKÃMGVO
rJ£KVKÃMGB IKÙLSVOBSGS£JOHBPHMLOJ
sem sinna heilsuvernd starfsmanna
rÃSMFHBOTUZSLUJMÎSÓUUBJ£LVOBS
auk fræðslustyrks
r öflugt starfsmannafélag

"DUBWJTFSBMKÓ£MFHUGZSJSULJTFNTÊSIGJSTJHÎSÓVO GSBNMFJ£TMVPH
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum.
Hjá Actavis á Íslandi starfa um 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.
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+ËKXJYtVLQGDVYLè
5H\NMDYtN

/HNWRUtXSSHOGLVRJPHQQWXQDUIU +ËPHQQWDYtVLQGDVYLè
5H\NMDYtN

6pUIU èLQJXUtW|OIU èL
+Ë5DXQYtVLQGDVWRIQXQ
5H\NMDYtN

$IOH\VLQJtP|WXQH\WL
/DQGJU èVODUtNLVLQV
*XQQDUVKROW

6pUIU èLQJXU
8PKYHUILVVWRIQXQ
/DQGLè

9pODPDèXU
9HJDJHUèLQ
ëyUVK|IQ

6WDUIVPDèXUtìMyQXVWXYHUL
ëMyèVNUiËVODQGV
$NXUH\UL

6pUIU èLQJXU
8PKYHUILVRJDXèOLQGDUièXQH\WLè 5H\NMDYtN

/tIHLQGDIU èLQJXU
+HLOEULJèLVVWRIQXQ6XèXUQHVMD
5H\NMDQHVE U 
6pUIU èLQJXUtO\IO NQLQJXP
+HLOEULJèLVVWRIQXQ6XèXUQHVMD
5H\NMDQHVE U 
'RNWRUVQHPL
+iVNyOLQQi+yOXP
+yODU

6pUIU èLQJXU
6êVOXPDèXULQQt5H\NMDYtN
5H\NMDYtN


Hátækniﬁskvinnsluhúsið Marmeti
í Sandgerði óskar eftir:
Vönum handﬂökurum í ﬂatﬁsk og verkstjóra/gæðastjóra,
fyrir ﬁskvinnslu sem er bæði í fersku og frosnu,
gott að hafa reynslu af Innova kerﬁnu.

Fjarðabyggðarhafnir auglýsa laus störf
Auglýst eru laus til umsóknar eftirfarandi störf hjá
Fjarðabyggðarhöfnum.

Starf skipstjóra, um er að ræða fullt starf.
Starﬁð felur í sér skipstjórn á dráttarbát og leiðsögn skipa
að og frá Fjarðabyggðarhöfnum, auk annarra hafnarstarfa.

Starf vélstjóra, en um tvö stöðugildi er að ræða.
Störﬁn fela í sér vélstjórn dráttarbáts Fjarðabyggðarhafna,
þar sem kraﬁst er vélstjórnarréttinda fyrir 1500 kw vél, auk
annarra hafnarstarfa.
Störﬁn eru lifandi og kalla á mikil samskipti við fólk og
fyrirtæki. Nánari lýsingu á störfunum og hæfniskröfum er
að ﬁnna á heimasíðu Fjarðabyggðar www.fjardabyggd.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar
sveitarfélag og viðkomandi stéttarfélags.
Skriﬂegar umsóknir ásamt ferilskrá og afriti af réttindaskírteinum skulu berast skrifstofu Fjarðabyggðar eigi síðar
en 22. mars 2013 merkt ,,Skipstjóri/hafnsögumaður” eða
”Vélstjóri”.
Upplýsingar um starﬁð veitir Steinþór Pétursson,
framkvæmdastjóri Fjarðabyggðarhafna í síma 470-9000,
netfangið steinthor.petursson@fjardabyggd.is.
Störﬁn hæfa jafnt konum sem körlum og eru konur hvattar
til að sækja um.

Starfsmaður á tæknideild VHE

Véltæknifræðingur, vélaverkfræðingur, vélfræðingur, vélstjóri eða vélvirki
VHE auglýsir eŌir starfsmanni á Tæknideild fyrirtækisins á Reyðarfirði.
Starfsmaðurinn kemur að öllum verkefnum tæknideildarinnar, þar á meðal:
Hönnun og teiknivinna
Verkefnastjórnun
Tilboðsgerð
Aðstoð við verkstæði
Sölumál
Þróun og hugvit
Leitað er eŌir einstaklingi með menntun og reynslu á vélasviði.
Upplýsingar um starfið veiƟr Njáll Andersen 843-8875
Senda skal umsóknir á heimasíðu VHE, www.vhe.is
Umsóknafrestur er Ɵl 21. mars. nk
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar – VHE er stór vélsmiðja sem býður upp á ýtarlegar
lausnir í hönnun, framleiðslu og þjónustu á starfssvæði viðskiptavina sinna.
VHE hefur sérhæŌ sig í lausnum fyrir stóriðjur, með sérstakri áherslu á áliðnaðinn.
Allt ferli hönnunar og smíði eru framkvæmd með eigin aðföngum.
Ýtarlegri upplýsingar um starfsemi VHE má finna á www.vhe.is

HUGVIT Í VERKI

Vélaverkstæði
Hjalta Einarssonar ehf.
Hraun 5 • Reyðarfirði • Iceland
Sími 575 9700 • Fax 575 9701
www.vhe.is • vhe@vhe.is
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6pUIU èLQJXU

±6êVOXPDèXULQQt5H\NMDYtN
6êVOXPDèXULQQt5H\NMDYtN

Emmessís ehf leitar að
starfsmönnum
Við leitum að öﬂugum einstaklingi með meirapróf og
góða þjónustulund þar sem útkeyrsla og dreiﬁng er
lokahnykkurinn á góðri sölu til viðskiptavina okkar.
Emmessís ehf. leitar að starfsmanni í tímabundið starf í
framleiðsludeild fyrirtækisins. Möguleiki á fastráðningu.
Við leitum að útsjónarsömum öﬂugum og nákvæmum
einstaklingi sem er stundvís og heiðarlegur.
Viðkomandi þarf að glíma við krefjandi og fjölbreytt
verkefni tengd framleiðslu. Sveigjanlegur vinnutími.
Frekari upplýsingar veitir: Snorri Sigurðsson
Umsóknum skal skilað í tölvupósti á netfangið
snorri@emmessis.is

Save the Children á Íslandi

6êVOXPDèXULQQt5H\NMDYtNDXJOêVLUODXVWWLOXPVyNQDUVWDUIVpUIU èLQJViVNULIVWRIX
HPE WWLVLQVDè6NyJDUKOtè5H\NMDYtN8PHUDèU èDQêMDVW|èXVpUIU èLQJVVHP
YHLWLUVpUIU èLUièJM|IVpUIU èLiOLWRJViWWDPHèIHUèVNYJUDRJJUEDUQDODJD
QUPHèVtèDULEUH\WLQJXPVNYO|JXPQURJ
9HUNHIQL VpUIU èLQJVLQV PXQX HLQNXP WHQJMDVW PiOXP VHP
HUXWLOPHèIHUèDUKMiVêVOXPDQQLìDUVHPIRUHOGUDUGHLODXP
IRUVMi O|JKHLPLOL XPJHQJQL HèD XPJHQJQLVWiOPDQLU 0DUN
PLèLèPHèVW|UIXPVpUIU èLQJVLQVHUDèOHLèEHLQDDèLOXPRJ
DèVWRèDYLèODXVQPiODPHèWLOOLWLWLOìHVVVHPEDUQLHUI\ULU
EHVWX6êVOXPDèXUJHWXUIDOLèVpUIU èLQJQXPDèJHIDXPV|JQ
XPWLOWHNLQiOLWDHIQLìHJDUiVW èDì\NLUWLO6WDU¿èPXQP|JX
OHJDIHODtVpUìMyQXVWXYLèVêVOXPDQQVHPE WWLXWDQ5H\NMD
YtNXURJJ WLKDIWtI|UPHèVpUIHUèDO|JLQQDQODQGV
0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
 +iVNyODSUyI WLO VWDUIVUpWWLQGD t ViOIU èL IpODJVUièJM|I HèD
VDPE ULOHJXPJUHLQXP
 $èKDIDXQQLèDèOiJPDUNLtWY|iUYLèPHèIHUèPiODìDUVHP
UH\QLUEHLQWiKDJVPXQLEDUQDRJHèDIRUHOGUD
 $èKDIDKDOGJyèDìHNNLQJXiiNY èXPEDUQDODJDRJìHLP
KHOVWXiOLWDHIQXPVHPUH\QLUiYLèW~ONXQìHLUUD
 0HQQWXQ i VYLèL ViWWDPHèIHUèDU HèD ViWWDPLèOXQDU HèD
XPWDOVYHUèVWDUIVUH\QVODiìYtVYLèLHèDIM|OVN\OGXPHèIHUèDU
HU VNLOHJ
 + IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXPRJI UQLWLODèJHWDXQQLè
VMiOIVW WW  VHP RJ t KySL PHè VNLSXO|JèXP RJ |JXèXP
YLQQXEU|JèXP
 ) UQLtP OWXRJULWXèXPiOLitVOHQVNXRJHQVNX

8PODXQDNM|UIHUHIWLUNMDUDVDPQLQJLIMiUPiODRJHIQDKDJV
UièKHUUD RJ YLèNRPDQGL VWpWWDUIpODJV LQQDQ %+0  .DUODU
MDIQWVHPNRQXUHUXKYDWWLUWLODèV NMDXPVWDU¿è
VNLOHJWHUDèYLèNRPDQGLJHWLKD¿èVW|UIVHPI\UVW
ËERèLHUiKXJDYHUWRJIM|OEUH\WWVWDUItNUHIMDQGLVWDUIVXPKYHU¿
ìDUVHPUH\QLUi|JXèYLQQXEU|JèiE\UJèRJIUXPNY èL8P
HUDèU èDQêWWVWDUIVHPYLèNRPDQGLPXQWDNDìiWWtDèPyWD
RJVNLSXOHJJMDtVDPUièLYLèVWMyUQHQGXUHPE WWLVLQV
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLUëXUtèXUÈUQDGyWWLUVNULI
VWRIXVWMyULWKXULGXU#V\VOXPHQQLV
7LOIUHNDULXSSOêVLQJDPiEHQGDiUHJOXUXPUièJM|IRJViWWD
PHèIHUè i YHI VêVOXPDQQD ZZZV\VOXPDGXULV RJ ZZZ
V\VOXPHQQLV  RJ EDUQDO|J QU  i YHI$OìLQJLV ZZZ
DOWKLQJLLV
8PVyNQLUiVDPWXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJVWDUIVIHULO
VNXOX EHUDVW VêVOXPDQQLQXP t 5H\NMDYtN 6NyJDUKOtè 
 5H\NMDYtN HèD i QHWIDQJLè UH\NMDYLN#V\VOXPHQQLV
HLJLVtèDUHQPDUVQN
gOOXP XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ XP UièQLQJX
KHIXUYHULèWHNLQ7HNLèVNDOIUDPDèXPVyNQLUJHWDJLOWtVH[PiQ
XèLIUiìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~WVEUUHJOXUQU
XPDXJOêVLQJDUiODXVXPVW|UIXPPHèVtèDULEUH\WLQJXP

Við leitum að öflugum
einstaklingum í
eftirfarandi störf:
Hugbúnarsérfræðingur
InfoMentor er smíðað í ASP.NET MVC C# ofan á Microsoft SQL Server.
Menntunar- og hæfniskröfur:
y Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun
y Þekking og reynsla af ASP.NET MVC og C#

Kerfisgreining

Eru þessir þættir lýsandi fyrir þig?

Í starfinu felst greining á lausnum innan InfoMentor.
Menntunar- og hæfniskröfur:
y Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun
y Reynsla af kerfisgreiningu

 Hæfni í samskiptum
 Metnaður
 Frumkvæði
 Sjálfstæði
 Gott vald á ensku

Sérfræðingur í hugbúnaðarprófun
Starfið felst í hugbúnarprófunum, m.a. gerð prófanatilvika
og einingaprófana, samantekt prófananiðurstaðna og skjölun.
Menntunar- og hæfniskröfur:
y Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun
y Reynsla af prófunum og aðferðum gæðastjórnunar
y Þekking og reynsla af ASP.NET, C# og SQL

Allir nemendur nái sínum markmiðum! www.infomentor.is

Þá hvetjum við þig til að senda okkur umsókn.
Frekari upplýsingar gefur Auðunn Ragnarsson
í síma: 895 0057
Umsóknir sendist til: starf@infomentor.is
Tekið er við umsóknum til og með 1. apríl 2013
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FASTEIGNASALA!

Óskum eftir vélamanni

SÖLUFULLTRÚAR

Upplýsingar í síma 772 6111

ÓSKAST TIL STARFA

ÓSKUM EFTIR SÖLUMANNI EÐA SÖLUKONU!
Reynsla mikilvæg en ekki skilyrði.
Gott starfsumhverﬁ á líﬂegum vinnustað.
Góð og árangurstengd laun í boði.

STARFIÐ
Unnið er að skemmtilegum og krefjandi söluverkefnum í gegnum síma.

Upplýsingar veita Magnús og Sigurður samúelsson
í síma 512 4900.
Umsóknir skal senda á netfangið magnus@landmark.is

HÆFNISKRÖFUR
5DXèKHOOX+DIQDUIM|UèXU6tPL)D[
JWY#JWYLVZZZJWYLV

Job Opportunities in the Norwegian Oil & Gas Industry
Energy Recruiting finds jobs for graduates
and experienced professionals.
Energy Recruiting finds jobs for graduates
and experienced professionals.
A promising opportunity for Icelandic
candidates to gain valuable experience while
A promising opportunity for Icelandic
living
abroad.
candidates
to gain valuable experience while
living abroad.
We are currently looking for:
We
currently(all
looking
for:
- are
Engineers
disciplines)
-----

Umsækjendur þurfa að vera 22 ára eða eldri, jákvæðir,
vandvirkir og hafa gaman af því að tala í síma.
Reynsla af sölustörfum er æskileg en ekki nauðsynleg.

Í BOÐI ER
Sveigjanlegur vinnutími og fjölbreytt verkefni sem
þarf að vinna fyrir félagasamtök og fyrirtæki.
Góðir tekjumöguleikar.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
netfangið markadsrad@simnet.is
fyrir 16. mars.

Faxafeni 18 - 108 Reykjavík - Sími 5 300 800

Project
managers
and cost controllers
Engineers
(all disciplines)
QHSE
managers
Project managers and cost controllers
SAP
consultants
QHSE
managers
Geologists
(experienced)
SAP consultants
Geologists (experienced)

E-mail your cover letter, CV and relevant
E-mail yourtocover letter, CV and relevant
transcripts
transcripts to
candidates@energyrecruiting.no
candidates@energyrecruiting.no
See www.energyrecruiting.no for further
See www.energyrecruiting.no
information.
for further information.

,QQDQUtNLVUièXQH\WLèDXJOêVLUODXVD
WLOXPVyNQDUVW|èXO|JIU èLQJViVYLèL
ÀXJPiODiVNULIVWRIXLQQYLèD
*LOGL UièXQH\WLVLQV HUX IUDPVêQL PDQQ~è RJ IDJ
PHQQVNDRJHUO|JèiKHUVODiìDXt|OOXPVW|UIXPUièX
QH\WLVLQV6NULIVWRIDLQQYLèDIHUPDPHèVWHIQXPyWXQ
t IMDUVNLSWDPiOXP QH\WHQGDPiOXP SyVWPiOXP
VDPJ|QJXPiOXPXPIHUèDU|U\JJLVPiOXPÀXJ|U\JJ
LVPiOXP |U\JJLVPiOXP VMyIDUHQGD IDUPÀXWQLQJD
IyONVÀXWQLQJDRJJHUèORIWIHUèDVDPQLQJD1iQDULXSS
OêVLQJDUXPVWDUIVHPLVNULIVWRIXQQDURJUièXQH\WLVLQV
Pi¿QQDiKHLPDVtèXQQLZZZLQQDQULNLVUDGXQH\WLLV
0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
 (PE WWLVHèDPHLVWDUDSUy¿tO|JIU èL
 *RWWYDOGitVOHQVNXRJHQVNX
 .XQQiWWDtHLQXQRUèXUODQGDWXQJXPiOLNRVWXU
 ëHNNLQJiVYLèL((6UpWWDU VNLOHJ
 ëHNNLQJiYHUNHIQDVYLèLVNULIVWRIXQQDU VNLOHJ
HLQNXPiÀXJVDPJ|QJXP
 ëHNNLQJii WOXQDUJHUè VNLOHJ
 )UXPNY èLRJJHWDWLODèVWDUIDVMiOIVW WWVHPRJtKyS
 ëMyQXVWXOXQGMiNY èQLRJJyèK IQLt
PDQQOHJXPVDPVNLSWXP
 'ULINUDIWXUPHWQDèXURJVNLSXODJVK ¿OHLNDU
+HOVWXYHUNHIQL
 9LQQDYLèJHUèODJDIUXPYDUSD
 $IJUHLèVODVWMyUQVêVOXYHUNHIQD
 ÈE\UJèRJXPVMyQ(YUySXJHUèDiYHUNHIQDVYLèLQX
 8PVMyQPHèVDPQLQJXUHJOXJHUèD
 ëiWWWDNDtVWDUIVKySXPiYHUNHIQDVYLèL
VNULIVWRIXQQDU
 6DPVNLSWLYLèVWRIQDQLU$OìLQJLRJDOPHQQLQJ
8P IXOOW VWDUI HU Dè U èD /DXQ JUHLèDVW VDPNY PW
NMDUDVDPQLQJL)pODJVKiVNyODPHQQWDèUDVWDUIVPDQQD
VWMyUQDUUièVLQVRJIMiUPiODUièKHUUD
.DUODUMDIQWVHPNRQXUHUXKY|WWWLODèV NMDXPDXJ
OêVWVWDUI
1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWLU6LJXUEHUJXU%M|UQVVRQVNULI
VWRIXVWMyULtVtPDgOOXPXPVyNQXPYHUèXU
VYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJXOLJJXUI\ULU
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOPDUVQN8PVyNQXPVNDO
VNLOD UDIU QW i YHIVtèX UièXQH\WLVLQV KWWSZZZ
LQQDQULNLVUDGXQH\WLLVUDGXQH\WLVWRUI (I HNNL HUX
W|NiDèV NMDXPUDIU QWPiVHQGDXPVyNQWLOUièX
QH\WLVLQVDè6|OYKyOVJ|WX5H\NMDYtN$WK\JOL
HUYDNLQiìYtDèXPVyNQLUPXQXJLOGDtPiQXèLIUi
ìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~W

Kalkofnsvegi 1
150 Reykjavík

Spennandi
störf
Spennandi
Spen
nnandi
sstörf
törf
í Kópavogi
í Kóp
pavogi
Kópavogi

Ŀ
Ŀ

Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ

Skrifstofustjóri/lögfræðingur umhverfissviðs
Yfirmaður ráðgjafa- og íbúðadeildar
velferðarsviðs
Ráðgjafi í Áttuna - uppeldisráðgjöf
Verkstjóri hjá Örva starfsþjálfun
Þroskaþjálfi í Kópavogsskóla
Tónmenntakennari í Smáraskóla
Skólaliði í gangavörslu/ræstingar í Lindaskóla
Stuðningskennsla í leikskólann Álfatún
Leikskólakennari í leikskólann Álfatún
Leikskólakennari í leikskólann Baug
Leikskólakennari í leikskólann Kópastein
Matráður í leikskólann Núp
Eingöngu er hægt að sækja um störfin
rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.rb.is

Framsækinn leiðtogi á
sviði fjármálastjórnunar
Reiknistofa bankanna hf. leitar að framsæknum einstaklingi í stöðu fjármálastjóra sem heyrir
undir forstjóra og situr í framkvæmdastjórn fyrirtækisins. Viðkomandi einstaklingur mun
gegna lykilhlutverki í að raungera metnaðarfull áform félagsins.
RB hefur á undanförnum misserum farið í gegnum viðamiklar breytingar og mun breytast og

kopavogur.is

eflast enn frekar á komandi árum. Félagið sérhæfir sig í hugbúnaðar- og tækniþjónustu við
íslensk fjármálafyrirtæki. Markmið RB er að verða alhliða þjónustumiðstöð og þannig gegna
lykilhlutverki í hagræðingu á íslenskum fjármálamarkaði. Í dag starfa um 180 manns hjá RB
en á síðasta ári velti félagið tæpum 3.700 milljónum króna.
Ábyrgðarsvið

,QQDQUtNLVUièXQH\WLèDXJOêVLUODXVD
WLOXPVyNQDUVW|èXO|JIU èLQJViVYLèL
VYHLWDUVWMyUQDUPiODRJVWDèEXQGLQQDU
VWMyUQVêVOXiVNULIVWRIXPDQQUpWWLQGD
RJVYHLWDIpODJD

» Tryggja hagkvæma og örugga ráðstöfun fjármuna og eigna félagsins

*LOGL UièXQH\WLVLQV HUX IUDPVêQL PDQQ~è RJ IDJ
PHQQVNDRJHUO|JèiKHUVODiìDXt|OOXPVW|UIXPUièX
QH\WLVLQV6NULIVWRIDLQQYLèDIHUPDPHèVWHIQXPyWXQ
t IMDUVNLSWDPiOXP QH\WHQGDPiOXP SyVWPiOXP
VDPJ|QJXPiOXPXPIHUèDU|U\JJLVPiOXPÀXJ|U\JJ
LVPiOXP |U\JJLVPiOXP VMyIDUHQGD IDUPÀXWQLQJD
IyONVÀXWQLQJDRJJHUèORIWIHUèDVDPQLQJD1iQDULXSS
OêVLQJDUXPVWDUIVHPLVNULIVWRIXQQDURJUièXQH\WLVLQV
Pi¿QQDiKHLPDVtèXQQLZZZLQQDQULNLVUDGXQH\WLLV

» Samskipti við ytri jafnt sem innri endurskoðendur

0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
 (PE WWLVHèDPHLVWDUDSUy¿tO|JIU èL
 *RWWYDOGitVOHQVNXtU èXRJULWLRJHQVNX
 .XQQiWWDtHLQXQRUèXUODQGDWXQJXPiOLNRVWXU
 ëHNNLQJiVYLèL((6UpWWDU VNLOHJ
 ëHNNLQJiYHUNHIQDVYLèLVNULIVWRIXQQDU VNLOHJ
HLQNXPiÀXJVDPJ|QJXP
 ëHNNLQJii WOXQDUJHUè VNLOHJ
 )UXPNY èLRJJHWDWLODèVWDUIDVMiOIVW WWVHPRJtKyS
 ëMyQXVWXOXQGMiNY èQLRJJyèK IQLt
PDQQOHJXPVDPVNLSWXP
 'ULINUDIWXUPHWQDèXURJVNLSXODJVK ¿OHLNDU

» Reynsla af endurskoðun, mótun ferla og samskiptum við lánastofnanir

+HOVWXYHUNHIQL
 9LQQDYLèJHUèODJDIUXPYDUSD
 $IJUHLèVODVWMyUQVêVOXYHUNHIQD
 ÈE\UJèRJXPVMyQ(YUySXJHUèDiYHUNHIQDVYLèLQX
 8PVMyQPHèVDPQLQJXUHJOXJHUèD
 ëiWWWDNDtVWDUIVKySXPiYHUNHIQDVYLèL
VNULIVWRIXQQDU
 6DPVNLSWLYLèVWRIQDQLU$OìLQJLRJDOPHQQLQJ
8P IXOOW VWDUI HU Dè U èD /DXQ JUHLèDVW VDPNY PW
NMDUDVDPQLQJL)pODJVKiVNyODPHQQWDèUDVWDUIVPDQQD
VWMyUQDUUièVLQVRJIMiUPiODUièKHUUD
.DUODUMDIQWVHPNRQXUHUXKY|WWWLODèV NMDXPDXJ
OêVWVWDUI
1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWLU6LJXUEHUJXU%M|UQVVRQVNULI
VWRIXVWMyULtVtPDgOOXPXPVyNQXPYHUèXU
VYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJXOLJJXUI\ULU
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOPDUVQN8PVyNQXPVNDO
VNLOD UDIU QW i YHIVtèX UièXQH\WLVLQV KWWSZZZ
LQQDQULNLVUDGXQH\WLLVUDGXQH\WLVWRUI (I HNNL HUX
W|NiDèV NMDXPUDIU QWPiVHQGDXPVyNQWLOUièX
QH\WLVLQVDè6|OYKyOVJ|WX5H\NMDYtN$WK\JOL
HUYDNLQiìYtDèXPVyNQLUPXQXJLOGDtPiQXèLIUi
ìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~W

» Innleiða og þróa skilvirka bókhalds- og fjármálaferla
» Undirbúa fjárhags- og stjórnendaupplýsingar
» Upplýsingagjöf til stjórnar um fjármál félagsins
» Innleiða skilvirk ferli fyrir áætlunargerð, frávikagreiningu og fjárhagsspár
» Leiða viðræður við fjármálastofnanir um fjármögnun RB
» Tryggja að sviðið styðji sem best við stefnu og gildi félagsins
Hæfniskröfur
» Framhaldsnám á sviði fjármála, endurskoðunar eða viðskiptafræði
» Haldgóð stjórnunarreynsla í uppbyggingu og rekstri fjármálasviðs
» Geta til að hvetja og leiða breytingar
» Færni í mannlegum samskiptum

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra
samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, frumkvæði og traust eru undirstaða allra verka.

Umsóknarfrestur er til 17. mars 2013. Hægt er að sækja um á www.rb.is.
Nánari upplýsingar veitir Friðrik Þór Snorrason, forstjóri RB, í síma 569 8877, Fridrik.Thor.Snorrason@rb.is.
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
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(ËTEL p .¾TURVARSLA p 'ESTAMËTTAKA

Sölufulltrúi

(ËTEL ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU AUGLÕSIR EFTIR STARFSMANNI
Å N¾TURVÎRSLU GESTAMËTTÎKU
¶ARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST

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

2EYNSLA AF SAMB¾RILEGUM STÎRFUM
5M ER AÈ R¾ÈA VAKTAVINNU
4ÎLVUKUNN¹TTA ¾SKILEG OG REGLUSEMI SKILYRÈI

Fyrirtækið gefur jafnframt út fjöldann allan af
ýmis konar ritum, sjá heimasíðuna www.sagaz.is

5MSËKNIR SENDIST ¹ BOX IS ¹SAMT FERILSKR¹ FARIÈ
VERÈUR MEÈ ALLAR UMSËKNIR SEM TRÒNAÈARM¹L

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverﬁ.
Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en
ekki skilyrði. Árangurstengd laun.
Umsóknir skulu sendar á netfangið
umsokn@sagaz.is fyrir 15. mars nk.

Eigin atvinnurekstur
- spennandi tækifæri!
Lítið fyrirtæki í smásölu, með snyrtivörur og heimilistengdar
heilsuvörur.
Fyrirtækið rekur verslun i stórri verslunarmiðstöð þar sem
sérframleitt eigið vörumerki er í aðalhlutverki.
Hagstæð viðskiptasambönd við framleiðendur snyrtivaranna
erlendis með hagstæðum pönutunar og afhendingar skilmálum.
Miklir framtíðarmöguleikar fyrir ákveðin og fjársterkan aðila með
möguleikum á stækkun og/eða eigin framleiðslu. Framleiðslan
er græn með viðurkennda vottunarstimpla. Fyrirtækið er með
úthugsaða hugmyndafræði sem er markaðsvæn og arðbær.
Framtíðin er í grænni framleiðsla á snyrtivörum, fyrir réttu aðilanna
eru miklir útvíkkunar möguleikar fyrir hendi á vörumerkinu fyrir bæði
íslandsmarkað sem og að fara með vörumerkið erlendis.
Fyrirspurnir og nánari upplýsingar: kristjan@trausti.is
eða í síma: 867-3040

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

,QQDQUtNLVUièXQH\WLèDXJOêVLUODXVD
WLOXPVyNQDUVW|èXVpUIU èLQJVKMi
-|IQXQDUVMyèL
,QQDQUtNLVUièXQH\WLèyVNDUHIWLUDèUièDVpUIU èLQJWLO
VWDUID KMi -|IQXQDUVMyèL VYHLWDUIpODJD 6WDU¿è WHQJLVW
IUDPNY PG WLOODJQD VWDUIVKySV XP KHLOGDUHQGXU
VNRèXQ i JLOGDQGL ODJD RJ UHJOXJHUèDUiNY èXP XP
-|IXQDUVMyè VYHLWDUIpODJD 8P WtPDEXQGQD UièQLQJX
HUDèU èDWLOHLQViUV*HUWHUUièI\ULUDèYLèNRPDQGL
JHWLKD¿èVW|UIVHPDOOUDI\UVW
VNLOHJDUPHQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
 +iVNyODPHQQWXQVHPQêWLVWtVWDU¿
IUDPKDOGVPHQQWXQ VNLOHJ
 *yèUH\QVODDIYLQQXPHèIMiUKDJVXSSOêVLQJDU
 0M|JJyèNXQQiWWDtH[FHOE èLWLO|ÀXQDURJ
~UYLQQVOXXSSOêVLQJD
 *yètVOHQVNXNXQQiWWDRJK IQLtIUDPVHWQLQJX
XSSOêVLQJD
 )UXPNY èLRJJHWDWLODèVWDUIDVMiOIVW WWVHPRJt
KyS
 ëMyQXVWXOXQGMiNY èQLRJJyèK IQLtPDQQOHJXP
VDPVNLSWXP
 'ULINUDIWXUPHWQDèXURJVNLSXODJVK ¿OHLNDU
8P IXOOW VWDUI HU Dè U èD /DXQ JUHLèDVW VDPNY PW
NMDUDVDPQLQJL )pODJV KiVNyODPHQQWDèUD VWDUIVPDQQD
VWMyUQDUUièVLQVRJIMiUPiODUièKHUUD
.DUODUMDIQWVHPNRQXUHUXKY|WWWLODèV NMDXPDXJ
OêVWVWDUI
1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWLU (OtQ 3iOVGyWWLU IRUVW|èX
PDèXU-|IQXQDUVMyèVVYHLWDUIpODJDtVtPD
gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXP
UièQLQJXOLJJXUI\ULU
Save the Children á Íslandi

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOPDUVQN8PVyNQXPVNDO
VNLOD UDIU QW i YHIVtèX UièXQH\WLVLQV KWWSZZZ
LQQDQULNLVUDGXQH\WLLVUDGXQH\WLVWRUI (I HNNL HUX
W|NiDèV NMDXPUDIU QWPiVHQGDXPVyNQWLOUièX
QH\WLVLQV Dè 6|OYKyOVJ|WX   5H\NMDYtN$WK\JOL
HUYDNLQiìYtDèXPVyNQLUPXQXJLOGDtPiQXèLIUi
ìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~W

Auðlind-Náttúrusjóður auglýsir eftir
umsóknum um styrki úrsjóðnum fyrir árið 2013.
Auglýst er eftir umsóknum um styrki til endurheimtar
votlendis.
Hámarksfjárhæð styrkja fyrir hvert verkefni er kr 500.000.
Upphæð styrks getur numið allt að 50% hluta kostnaðar.
Rannsóknarverkefni eru almennt ekki styrkt. Umsóknareyðublöð eru á www.audlind.org. Upplýsingar má fá
hjá raga@nett.is.
Umsóknafrestur er til og með 28. mars 2013. Umsóknir
skal senda á: Auðlind-Náttúrusjóð, Biðpóstur, 800
Selfoss.

Fræðsluþjónusta Hafnarfjarðar
Skólastjóri grunnskóla
Staða skólastjóra Víðistaðaskóla í Hafnarﬁrði er laus til
umsóknar.
Víðistaðaskóli er heildstæður grunnskóli og eru hornsteinar skólastarfsins ábyrgð, virðing og vinátta.
Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki
og stöðugleiki er í starfsmannahaldi.
Mikil áhersla er lögð á samvinnu, teymisvinnu, skapandi
hugsun og starfsgleði. Í skólanum er unnið samkvæmt
SMT-skólafærni og grænfánaverkefni er í gangi.
Umsækjandi þarf að hafa leiðtogahæﬁleika og góða og
víðtæka þekkingu á skólastarﬁ og metnaðarfulla skólasýn.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennarapróf, kennslu- og stjórnunarreynsla
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldiseða kennslufræði
• Frumkvæði og skipulagshæﬁleikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sé reiðubúinn að leita nýrra leiða í skólastarﬁ
• Reynsla og/eða þekking á SMT- skólafærni æskileg
Umsókn 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 skólastjórastarﬁ.
Upplýsingar um starﬁð veitir Magnús Baldursson, sviðsstjóri fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar í síma 585 5800,
netfang magnusb@hafnarfjordur.is og Sigurður Björgvinsson, skólastjóri Víðistaðaskóla í síma 595 5800, netfang
sigurdur@vidistadaskoli.is
Umsóknir berist Fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar, Strandgötu 6, 220 Hafnarfjörður fyrir 25. mars 2013.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2013 en
æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf með fráfarandi
skólastjóra í maí/júni vegna undirbúnings næsta skólaárs.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvattir til að sækja um stöðuna. Laun
og kjör eru samkvæmt samningum KÍ og launanefndar
sveitarfélaga.
Sviðsstjóri fræðsluþjónustu
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Vöruþróun

Matreiðslumaður óskast til
starfa sem fyrst .
Einnig óskum við eftir vönum aðstoðarmönnum
í eldhús.

Vöruþróunarteymi Myllunnar leitar að
öflugum liðsmanni til þátttöku í
spennandi framtíðarverkefnum.

Upplýsingar í gegnum job@101hotel.is
eða í síma 580 0104

Leikskólinn Pálmholt
Leikskólinn Pálmholt óskar eftir að ráða leikskólakennara
í 100% starf sem getur haﬁð störf 1. júní 2013 eða eftir
samkomulagi.
Skólinn er 140 barna grænfánaskóli sem vinnur með
umhverﬁsmennt, SMT- styðjandi skólafærni og leggur áherslu
á læsi í leikskóla og tákn með tali. Skólinn er í tveimur húsum
á sömu lóðinni og verða húsin aldursskipt, yngri börnin í efra
húsi og eldri í neðra húsi.
Spennandi tækifæri fyrir hugmyndaríka, jákvæða og
sveigjanlega kennara til að taka þátt í að móta nýjan
sameinaðan skóla.

Upplýsingar
Upplýsingar um starfið veitir
Helga B. Helgadóttir,
starfsmannastjóri í síma
522 2700. Umsóknir skulu
sendar á tölvupóstfangið
helga@isam.is eða bréfleiðis
til ÍSAM, Tunguhálsi 11,
110 Reykjavík merkt
vöruþróun fyrir 20. mars.

Starfið er fjölbreytt og lifandi og
sviðkomandi mun hafa áhrif á stefnu
vöruþróunar hjá Myllunni.
Hæfniskröfur:
t#BLBSBNFOOUVOF§BÚOOVS
menntun/reynsla sem nýtist við vöruþróun.
t(Ø§BMNFOOUÚMWVLVOOÈUUB
t4KÈMGTU§JÓTUBSö
t)VHNZOEBSÓLVS
t7J§LPNBOEJ¢BSGB§HFUBVOOJ§VOEJSÈMBHJ

¶4".t5VOHVIÈMTt3FZLKBWÓLtTÓNJtXXXJTBNJT

Framtíðarsýn okkar er: sterkur faglegur skóli, mikil
starfsánægja og gleði með sterka faglega forystu. Skóli sem
samanstendur af sterkum samheldnum starfsmannahópi og
sterka sjálfstæða nemendur.
Ert þú tilbúin til að vera með okkur í liði og leggja þitt af
mörkum við að gera framtíðarsýn okkar að veruleika?
Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is
Umsóknarfrestur er til 24. mars 2013.

Tím
mabundnaar stöður
Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir lausar til umsóknar tímabundnar stöður leiðara í 2. fiðlu
og almenna stöðu sellóleikara til
afleysinga starfsárið 2013–14.
Umsóknarfrestur er til 31. mars
2013. Umsóknir, ásamt ferilskrá
og fylgiskjölum, skulu berast til
Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra (una@sinfonia.is).
Hæfnispróf vegna tímabundinnar
stöðu leiðara 2. fiðlu fer fram
27. maí 2013 og hæfnispróf vegna
tímabundinnar stöðu sellóleikara
fer fram 3. júní 2013.
Nánari upplýsingar er að finna
á www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra (una@sinfonia.is)
í síma 898 5017.

www.sinfonia.is » Sími: 545 2500

Save the Children á Íslandi
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Vantar þig ﬂott skrifstofuherbergi?

Aðalfundur

Stórglæsileg skrifstofuherbergi til leigu. Allt sem
þú þarft, s.s. fundarherbergi, öﬂug nettenging,
setustofa og ýmis þjónusta til staðar.

Aðalfundur MATVÍS verður haldinn
þriðjudaginn 12 mars næstkomandi
kl. 16.00 á Stórhöfða 31.

Uppl. í síma 695-7045.

ORNVÉ
•F

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Afhending sveinsbréfa.

ANDS •
SL

FÉLAG
Í
LA

FRUM

19
. ma 2011
rs

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

FORNVÉLAFÉLAG ÍSLANDS

• Austurberg 3, íþróttamiðstöð – íþróttagólf, útboð nr.
12977.
• Yﬁrborðsmerkingar í Reykjavík 2013, útboð nr. 12983.

Aðalfundur

verður haldinn sunnudaginn 17. mars kl. 13:00
í Félagsheimili Sleipnis, Suðurtröð, Selfossi.
Lagabreytingar og venjuleg aðalfundarstörf.

• Klapparstígur, endurgerð neðan Hverﬁsgötu 2013,
útboð nr. 12986.
• Úlfarsárdalur hverﬁ 1. Yﬁrborðsfrágangur 2013, útboð
nr. 12987.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Stjórnin
Innkaupadeild

VNXOêèVVMyèXU
0HQQWD RJ PHQQLQJDUPiODPiODUièXQH\WL DXJOêVLU
HIWLU XPVyNQXP XP VW\UNL ~U VNXOêèVVMyèL VHP
VWDUIDUVDPNY PWO|JXPQURJUHJOXPQU
8PVyNQDUIUHVWXUHUDSUtO
1iQDULXSSOêVLQJDURJ~WKOXWXQDUUHJOXUVMyèVLQVHUDè
¿QQDiYHIPHQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WLVLQV
ZZZPHQQWDPDODUDGXQH\WLLV

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is

Skipholt 47 – 105 Rvk
S

IÐ

OP

HÚ

Verð 24,9 m
Herbergi: 5 - Stærð: 115,8 fm
OPIÐ HÚS sunnud. 10.mars kl.16:00-16:30
Rúmgóð enda íbúð á fjórðu og efstu hæð í fjölbýlishúsi á góðum
stað í Rvk. Alls er eignin 115,8fm, með 3 góðum svefnherbergi,
forstofuholi, eldhúsi m/borðkrók, Stórri stofu, baðherbergi, góðum
suð-vestur svalir með útsýni ásamt góðu herbergi í kjallara sem
er í útleigu. Bílskúrsréttur fylgir íbúð samkv. eiganskipasamn.
Uppl. Sigurður lfs. gsm: 898 6106

Sigurður
Gunnlaugsson
lögg. fasteignasali

VIÐHALD FASTEIGNA
Félagsbústaðir hf. óska eftir umsóknum verktaka til þátttöku
í lokuðum útboðum og/eða verðfyrirspurnum vegna endurbóta, viðhaldsvinnu o.ﬂ. í fasteignum félagsins á eftirfarandi
starfssviðum:
• Blikksmíði Loftræstikerﬁ, hreinsun loftstokka, rennur
og niðurföll.
• Múrverk
Almennar múrviðgerðir og ﬂísalögn.
• Húsasmíði Almenn viðhaldsvinna utanhúss og innan.
• Innréttingar Sérsmíði innréttinga og hurða.
• Raﬂagnir
Almennt viðhald og endurbætur.
• Pípulagnir Almennt viðhald og endurbætur.
• Málun
Ýmis viðhaldsvinna og endurmálun.
• Garðyrkja Umhirða og endurbætur á lóðum
• Dúkalögn Gólfdúkalagnir og viðgerðir.
• Þrif
Ýmis konar þrif sameigna o.ﬂ.
Einungis þeir verktakar koma til greina sem eru í skilum með
lífeyrissjóðsgjöld og opinber gjöld. Frekari kröfur um skilyrði
og nauðsynleg gögn koma fram á umsóknareyðublöðum
sem fást afhent á skrifstofu Félagsbústaða hf. að Hallveigarstíg 1. Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublöð á
heimasíðu félagsins, www.felagsbustadir.is.

ÚTBOÐ
HJÚKRUNARHEIMILIÐ REYKJANESBÆ
Reykjanesbær, óskar eftir tilboðum í frágang innanhúss
vegna byggingar á nýju hjúkrunarheimili að Njarðarvöllum 2,
Reykjanesbæ.
Verkið felur í sér að ljúka frágangi innanhúss á 60 nýjum
hjúkrunaríbúðum auk sameiginlegra rýma. Byggingin er á
þremur hæðum auk kjallara og tengibyggingar. Grunnﬂötur
hússins er 4.338 m².
Helstu magntölur eru:
Vatns- og hitalagnir 5.500 m
Rafstrengir 7.700 m
Lampar 1.300 stk
Gólfdúkur 3.700 m²
Loftræsistokkar 4.500 kg
Framkvæmdum skal vera lokið eigi síðar en 18. janúar 2014.
Útboðsgögn verða afhent rafrænt á verkefnavef verksins,
lykilorð að útboðsgögnum veitir Karl Á. Ágústsson
karl@thg.is Einnig er hægt að fá gögnin afhent á geisladisk
á skrifstofu THG Arkitekta Faxafeni 9, 108 Reykjavík.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Nesvalla Njarðarvöllum
4, 260 Reykjanesbæ mánudaginn 25. mars nk. kl. 11.00 að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Umsóknum ásamt umbeðnum gögnum skal skilað sem
fyrst til skrifstofu Félagsbústaða hf., þó eigi síðar en 5.apríl
2013. Heimilt er að senda útfyllta umsókn sem og umbeðin
gögn á faxnúmerið 520-1516 eða skönnuð á netfangið
framkvaemdir@felagsbustadir.is
Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík • Sími 520-1500
Fax 520-1516 • Kt. 510497-2799

All

ÚTBOÐ
FANGELSI Á HÓLMSHEIÐI JARÐVINNA OG HEIMLAGNIR

Aðalfundur
SFR stéttarfélags í almannaþjónustu
verður haldinn fimmtudaginn 14. mars
kl. 17 að Grettisgötu 89, 1. hæð

DAGSKRÁ
 Skýrsla stjórnar.
5HLNQLQJDUIpODJVLQV
/DJDEUH\WLQJDU
.RVLQQO|JJLOWXUHQGXUVNRëDQGL
VNRëXQDUPHQQRJWLOYDUD
ÉNY|UëXQXPLëJMDOGIpODJVPDQQD
RJVNLSWLQJPLOOLVMyëD
)MiUKDJVi WOXQ
ÉO\NWDQLUDëDOIXQGDUDIJUHLGGDU
gQQXUPiO
$OOLUIpODJVPHQQHUXYHONRPQLU
%RëLëYHUëXUXSSiOpWWDQNY|OGYHUë

ÚTBOÐ NR. 15420
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. innanríkisráðuneytisins,
óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við jarðvinnu á lóð
fangelsis og nýlagnir veitna að henni.
Helstu magntölur eru:
Gröftur
22.000 m³
Fylling
18.000 m²
Girðing
735 lm
Hitaveitulagnir
3.200 lm
Vatnslagnir
2.200 lm
Jarðstrengir
960 m
Vettvangsskoðun verður haldin 14. mars kl. 14.00 að
viðstöddum fulltrúa verkkaupa.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. október
2013 en þó skal skila framkvæmdum innan lóðar fyrr eða
þann 28. júní 2013.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500.- hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 12 mars 2013 kl. 14.00. Tilboðin verða opnuð
hjá Ríkiskaupum 26. mars 2013 kl. 11.00 að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV
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ÚTBOÐ

Námskeið í skoðun rafrænna upplýsingateikninga í útboðum hjá FSR

UPPSETNING STOÐVIRKJA Í HAFNARHYRNU V/SNJÓFLÓÐAVARNA SIGLUFIRÐI
ÚTBOÐ NR. 15418
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Fjallabyggðar, óskar eftir tilboðum í
framkvæmdir við uppsetningu stoðvirkja í Hafnarhyrnu á Sigluﬁrði.
Verkið felur í sér að setja upp stoðvirki úr stáli, (snow bridges),
einnig kallaðar stálgrindur eða grindur, á upptakasvæðum snjóﬂóða
til snjóﬂóðavarna í N - Fíﬂadölum og Hafnarhyrnu/Gimbraklettum
ofan byggðar á Sigluﬁrði. Alls um 1585 m. Uppsetning stoðvirkjanna
skal vera í samræmi við reglur svissnesku snjóﬂóðarannsóknastofnunarinnar (WSL) ásamt séríslenskum viðbótarreglum við þær.
Verkið verður unnið á þremur sumrum þ.e. 2013-2015.

Helstu magntölur eru:
Stoðvirki (Dk 3,5 m)
Stoðvirki (DK 4,0 m)
Stoðvirki (Dk 4,5 m)
Stoðvirki (Dk 5,0 m)
Fótplötur (300x300 mm)
Fótplötur (635x630 mm)
Fórplötur (800x800 mm)

345 m
441 m
624 m
175 m
138 stk
388 stk
38 stk

Vettvangsskoðun verður haldin 2. apríl kl. 13:00 að viðstöddum
fulltrúa verkkaupa.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en september 2015.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500.-hjá Ríkiskaupum,
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með miðvikudeginum 13.
mars. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 16.04.2013 kl. 11:00
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
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Eins og fram kemur í annarri auglýsingu auglýsir Framkvæmdasýsla
ríkisins eftir tilboðum í verkefnið „Hús íslenskra fræða – Húsbygging“
(HÍF). Bygging þessi er hönnuð með aðferðafræði sem nefnist
„Upplýsingalíkön mannvirkja“ sem í daglegu tali er nefnd BIM
(Building Information Modeling). Þetta felur í sér að til verða þrívíddar
líkön hjá hönnuðum hvers sviðs (arkitekt, burðarþol, lagnir og raﬂagnir)
sem hafa að geyma mun meiri upplýsingar um mannvirkið en almennt
má ﬁnna á hefðbundnum teikningum á pappír.

Þar sem um er að ræða nýja tækni við skoðun upplýsingateikninga
býður Framkvæmdasýslan væntanlegum bjóðendum á eins dags
námskeið í þessari nýju tækni. Námskeiðsdagarnir eru 20. og 21.
mars og geta bjóðendur valið hvorn daginn þeir sitja námskeiðið.
Kennslustaður er Iðan fræðslusetur, Skúlatúni 2, 105 Reykjavík.
Ekki eru sett nein takmörk á fjölda fulltrúa frá hverjum bjóðanda og
undirverktökum hans, en allir þurfa að skrá sig með því að senda
tölvupóst á netfangið utbod@fsr.is Námskeiðin eru gjaldfrjáls.

Fram til þessa hafa teikningar í útboðsgögnum hjá FSR verið á pdf
formi, en nú hefur orðið breyting á þessu og í útboðsgögnum vegna
HÍF verða afhentar rafrænar upplýsingateikningar á útboðsdiskum.
Bjóðendur geta því ekki lengur notað hefðbundna pdf skoðara til
að skoða viðkomandi teikningar, heldur þurfa þeir að hlaða niður
sérhæfðum skoðara af netinu (gjaldfrjáls).

ÚTBOÐ
Straumur – Leiga á húsnæði - rekstrarhugmyndir.
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum, merkt
“Straumur – Leiga á húsnæði - rekstrarhugmyndir”.
Hafnarfjarðarbær óskar eftir hugmyndum frá áhugasömum
aðilum um að taka á leigu Straum og reka þar starfsemi.
Um er að ræða 133,2 fermetra hús og smiðjur alls 392,5
fermetrar að stærð.
Við val á samningsaðilum verður sérstaklega horft til
áætlana um að glæða þessi hús líﬁ og hvernig fyrirhuguð
starfsemi fellur að umhverﬁ og aðstæðum á svæðinu.
Mikilvægt er að hugmyndunum fylgi upplýsingar um
aðila, reynslu þeirra af rekstri og annað sem skipt getur
máli. Hafnarfjarðarbær áskilur sér á síðari stigum að
kalla eftir ítarlegum upplýsingum um fjárhag, tæknilega
getu og reynslu frá rekstraraðilum.
Áhugasamir aðilar skulu leggja inn tilboð um leigu frá
15. apríl og til allt að fjögurra ára. Ef leigusali og leigutaki
verða sammála um áframhaldandi leigu að leigutíma
loknum er heimilt að framlengja leigutíma um eitt ár í
senn allt að þrisvar sinnum.
Leiguverð mun fylgja vísitölu neysluverðs frá 1. apríl 2013.
Aðilum verður boðið til viðræðna hjá Hafnarfjarðarbæ
um það hvernig leigutaki ætlar að útfæra hugmyndir
sínar um rekstur eignanna.
Leigusali áskilur sér rétt til að hafna tilboðum sem ekki
þykja ásættanleg. Farið verður með allar upplýsingar
sem trúnaðarmál.
Húsnæðið er til sýnis í samráði við Sigurð Haraldsson í síma
5855631 og Bergmund Ella Sigurðsson í síma 6645633.
Áhugasamir aðilar skulu skila inn tilboðum sínum í
tveimur umslögum, annars vegar með hugmyndum
sínum að útfærslu og upplýsingum um tilboðsgjafa
og hins vegar með leiguverði í afgreiðslu Umhverﬁ
og framkvæmda að Norðurhellu 2 fyrir klukkan 14:00
þriðjudaginn 26. mars 2013, merkt “Straumur – Leiga á
húsnæði - rekstrarhugmyndir”.

Hús íslenskra fræða, Arngrímsgötu 5, Reykjavík
Húsbygging
ÚTBOÐ NR. 15401
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd mennta- og
menningarmálaráðuneytis óskar eftir tilboðum
í verkið „Hús íslenskra fræða – Húsbygging“,
Arngrímsgötu 5, Reykjavík.
Fyrirhugað Hús íslenskra fræða verður á þremur
hæðum auk kjallara undir hluta hússins. Opinn bílakjallari verður sunnan- og vestanmegin við húsið.
Byggingin er sporöskjulaga og er formið brotið upp
með útskotum og inngörðum. Að utan er byggingin
klædd opnum málmhjúp. Helstu stærðir eru:
Lóð: 6.500m²
Brúttó ﬂötur byggingar án bílakjallara: 6.490 m²
Stærð bílakjallara: 2.250 m²
Brúttó rúmmál: 28.065 m³
Byggingarmagn ofanjarðar: 5.165 m²
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Verkefnið er leiðsöguverkefni þar sem unnið hefur
veriðmeð nýjungar á sviðum hugmyndafræði
upplýsingalíkana mannvirkja (Building Information
Modeling - BIM) og aðferðafræði vistvænnar
hönnunar. Stefnt er að því að byggingin verði
vottuð sem vistvænt mannvirki samkvæmt
alþjóðlega vottunarkerﬁnu BREEAM.
Verkinu skal vera að fullu lokið í 30. mars 2016.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með
miðvikudeginum 13.mars 2013. Tilboðin verða opnuð
hjá Ríkiskaupum, þriðjudaginn 30. apríl 2013 kl.14:00
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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Krókháls 5

Góð skrifstofuhæð með tveimur inngöngum og lyftu á 3. hæð. Eignin er
öll í leigu. Nóg af bílastæðum. Gott útsýni. Hæðin er skráðir 508 fm en
að auki eru um 66 fm óskráðir. Heildarfermetrafjöldi er því um 574 fm.
Vandaður linolium dúkur er á öllum gólfum og vandaðar sérsmíðaðar
innréttingar úr dökkum við. Tölvulagnir eru á allri hæðinni í öllum skrifstofurýmum og í risi. Hæðin er öll hin snyrtilegasta. Hæðin er í dag í
leigu til nokkurra mismunandi aðila og eru leigutekjur um 520 þúsund á
mánuði. Hæðin getur nýst fyrir einn aðila, tvo eða ﬂeiri eins og hún er
nýtt í dag. Gott lán getur fylgt. Verð 49,5 m. Upplýsingar um eignina
gefur Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali í síma
824-9098 eða hilmar@eignamiðlun.is

Save the Children á Íslandi

Einstakt tækifæri á Spáni
22 íbúðir til sölu – Hægt er að greiða með íslenskum krónum
Punta Marina við Torrevieja

Altomar við Alicante

• Glæsilegar 3ja herb. íbúðir í “spænskum” stíl.
• Aflokaður garður og sameiginleg sundlaug.
• Tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi og stofa.
• Í boði eru íbúðir á jarðhæð með sér verönd og sér garði eða
íbúðir á efri hæð með einka þaksvölum.
• Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónstu.
• Aðeins 10 min. göngufæri að Punta Prima ströndinni.
• Íbúðirnar eru staðsettar við hiðina á þjónustukjarna með
fjölda verslana og veitingastaða.
• Falleg strandhverfi við Torrevieja og í nágrenni Alicante.

• Vel skipulagðar sérhæðir ásamt stæði í bílageymslu.
• Aflokaður garður og sameiginleg sundlaug.
• Tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi og stofa.
• Í boði eru sérhæðir á jarðhæð með sér verönd og sér flísalögðum garði eða íbúðir á efri hæð með einka þaksvölum.
• Góð staðsetning í úthverfi Alicante, aðeins um 10 min.
akstur frá flugvellinum og 15 min. akstur frá miðborginni.
• Um 10 min. göngufæri að Los Arenales ströndinni.
• Í næsta nágrenni er þjónustukjarni með fjölda verslana og
veitingastaða.

Verð aðeins frá kr. 15,5 milljónum!
Kynningarfundur um Altomar og Punta Marina verður á skrifstofu Spánarheimilis sunnudaginn
10. mars frá kl. 14–16. Suðurlandsbraut 22 (gengið inn bakatil á jarðhæð).
Skoðunarferð til Spánar til að skoða eignirnar 10.–13. apríl. Verð í skoðunarferð aðeins kr. 89.000,Þeir sem festa kaup á íbúð í skoðunarferðinni fá kr. 89.900,- endurgreiddar. Takmarkað sætaframboð.

Fáðu allar frekari upplýsingar á www.spanarheimili.is • Sími 530 6502
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Ránargata 30 A
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OPIÐ HÚS

Opið
hús í dag
laugardag,
frá kl.
13 - 13:30

ÚS

Opið
hús í dag
laugardag
9 mars frá
kl. 14-16

113 Reykjavík

Freyjubrunnur 6
Sunnudag. 10. mars

Til sölu einstakt raðhús/parhús við Ránargötu í Reykjavík. Húsið hefur verið nánast endurnýjað frá grunni á
undanförnum árum og býr yﬁr
einstökum karakter. Húsið er á
þremur hæðum auk riss.
Miklir nýtinga möguleikar eru
á húsinu.
Guðbjarni Eggertsson
hdl og löggiltur fasteignasali.

Stórglæsilegt, einstaklega vel staðsett einbýli á miðju
stór-Reykjavíkursvæðinu, mikið útsýni, stór garður, gönguleiðir
og hjólastígar í allar áttir. Húsið skiptist eftirfarandi: Á efri hæð
eru forstofa, eldhús, stofa-borðstofa, sjónvarpsherbergi, svefnherbergisgangur, tvö svefnherbergi,
baðherbergi.Á jarðhæð er búið að
innrétta séríbúð sem skiptist eftirfarandi: Forstofuhol, þrjú herbergi,
baðherbergi, þvottahús og bílskúr.
Verð 59,5 m.

frá kl. 15:00-16:00
Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

Raðhús 2ja hæða
Vandaðar innréttingar
Góð staðsetning
Fallegt útsýni

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

48,9 millj.

Guðbjarni Eggertsson
Stefán Jóhann Ólafsson
hdl og löggiltur fasteignasali. Löggiltur fasteignasali.

Stefán Jóhann Ólafsson
Löggiltur fasteignasali.

Katrínartúni 2 - 108 Reykjavík - Sími 578-5544

OPIÐ HÚS

leitar að ...

... 100–200 fm íbúð

... einbýlishúsi

Átt þú 100-120 fermetra Íbúð eða lítið
sérbýli á höfuðborgarsvæðinu?
Við erum með kaupendur af 3-4
herbergja íbúð í litlu nýlegu fjölbýli, á
höfuðborgarsvæðinu. Lítið sérbýli kemur
einnig til greina. Sérinngangur er kostur –
Rvk- Kóp - Garðabær. Skipti möguleg á
mjög góðu einbýli í Hraunbæ.

Vantar einbýlishús í Túnum eða
Grundum, Kópavogi !
Við leitum að einbýlishúsi, 240 fermetrar
eða stærra fyrir ákveðna kaupendur.
Óskað er eftir eign með minnst fjórum
svefnherbergjum. Bein kaup eða hugsanleg
skipti á 4ra herbergja íbúð í hverfinu.

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson

Svan G. Guðlaugsson

sölufulltrúi

sölufulltrúi

Jason Guðmundsson

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

- með þér alla leið -

Katrínartúni 2 - 108 Reykjavík - Sími 578-5544

leitar að ...

113 Reykjavík

Freyjubrunnur 6
Sunnudag. 10. mars

frá kl. 15:00-16:00
Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

Raðhús 2ja hæða
Vandaðar innréttingar
Góð staðsetning
Fallegt útsýni

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

Jason Guðmundsson

Óskar R. Harðarson

hdl. og löggiltur fasteignasali

hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

Verð:

48,9 millj.

- með þér alla leið -

Norðurbakki 21. Hafnarﬁrði
Glæsilegar íbúðir við höfnina.

Opið hús sunnudag 10. mars frá kl. 13-14
•
•
•
•
•
•
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Fullbúnar sýningaríbúðir.
Glæsilegar útsýnisíbúðir.
3ja til 4ra herbergja íbúðir.
Tvennar svalir.
Stærð frá 107 fm. til 160 fm.
Vandaðar íslenskar innréttingar.

• Til afhendingar sumar 2013.
• Nokkrar seldar nú þegar.
• Sérbílastæði í bílastaðakjallara fylgir öllum
íbúðum.
• Gott aðgengi og lyfta.
Sölumenn: Hilmar s. 892-9694,
Hlynur s. 698-2603, Þorbjörn Helgi s. 896-0058.
Bæjarhrauni 10
Hafnarﬁrði
Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

Verð frá kr.
27,6 milljónir
- stofnað 1983 -

Magnús Emilsson
löggiltur
fasteignasali.

hlustið - trúið - hlýðið

HARMAGEDDON

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

Toyota RAV4 DIESEL beinsk. 2004,
ekinn 150þ. Góð dekk. Verð 1,3 millj.
S. 693 3518

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
SE DIESEL 01/2008, ekinn 99 Þ.km,
sjálfskiptur, leður, 20” felgur ofl. Verð
7.490.000. Rnr.322848 - Jeppinn er í
salnum!

OPEL Antara. Árgerð 2008, ekinn
87 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Listaverð
2.780 þús. Verð stgr 2.490.000,raðnúmer í söluskrá okkar er 170500

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

MAZDA 3 S/D T PLUS 10/2006, ekinn
84 Þ.km, sjálfskiptur. Verð 1.580.000.
Rnr.323081 - Fákurinn er á staðnum!

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

FORD F150 king ranch. Árgerð 2006,
ekinn 90 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.490.Skoðar skipti á dýrari og
ódyrari Rnr.218886.
MERCEDES BENZ C 200 kompr
(245). Árgerð 2004, ekinn 153 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.890.000.
Rnr.140070. VERÐ NÚ kr: 1.490.000,-

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

LAND ROVER Range rover sport hse.
Árgerð 2007, ekinn 77 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 7.490. Rnr.113216.
SUBARU Forester. Árgerð 2010, ekinn
97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.390.000. Rnr.160332.

TOYOTA Rav4. Árgerð 2005, ekinn 117
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.590.000.
Rnr.140145.

SAAB 9-7x arc. Árgerð 2007, ekinn
52 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.290.000. Rnr.110863. VERÐ NÚ kr:
2.490.000,-

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

JEEP GRAND CHEROKEE SRT 8
03/2008, ekinn 58 Þ.km, 425 hö,
sjálfskiptur, DVD ofl. Verð 5.480.000.
Rnr.135937 - Sportjeppinn er í salnum

Toyota Yaris Sol ‚081300cc 5gíra. E.
106þ. Áhvíl.750þ. V.1550þ. S. 860
4144.

TOYOTA RAV4 LANGUR 2001. EK.
141 Þ.KM, SKOÐAÐUR 2014, SJÁLFSK,
4. DYRA, NAGLADEKK, SMURBÓK,
GOTT LAKK,VERÐ 890 Þ. ÁHV. 590 Þ..
S8958956

Til sölu er Subaru Legacy 08/2001
ekinn 152.000 km. Sjálfskiptur, krókur,
2 eigendur frá upphafi. Skoðaður
2014. Góður bíll. Upplýsingar í síma
852 1952.

CHEVROLET Silverado 2500 4x4.
Árgerð 2003, ekinn 190 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. TILBOÐ 1.790.Ásett verð
2.490 Rnr.218881.

CHEVROLET Trail Blazer 4X4. Árgerð
2002, ekinn 185 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 990.000 TILBOÐSVERÐ 790.000. 100% VISA/EURO lán
mögulegt. Rnr.280423.

VW Passat plus ecofuel . Árgerð 2012,
ekinn 14 Þ.KM, metan, sjálfskiptur.
Verð 4.590.Gull fallegur bíll og vel
með farinn Rnr.311066.

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

NISSAN Micra Visia. Nýskr. 06/11,
ekinn 16 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.190.000 TILBOÐSVERÐ
1.890.000. Rnr.280224.

NISSAN Pathﬁnder LE . Árgerð 2006,
ekinn 87 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.290.000 TILBOÐSVERÐ
2.490.000. Rnr.151316.
PEUGEOT 206 XR PRÉSENCE árg
2003, ek 143þús km. Ásett 450þús
fæst á 380.000kr stgr. Uppl. s. 858
0466

SSANGYONG Kyron. Nýskr. 09/09,
ekinn 138 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.590.000 TILBOÐSVERÐ
1.990.000. Rnr.151554.

M.BENZ GL 320 CDI 4MATIC 08/2007,
ekinn 87 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, leður
ofl. Verð 8.390.000. Rnr.135936 Jeppinn er í salnum!

Daiwoo Takoma árg ‚04, ek. 116 þús,
ssk, 5dyra, ragmagn í öllu, dráttarkr,
heilsársdekk, ný tímareim. Verð 690
þús. Uppl. í s. 659 3459

SUZUKI Sidekick sport. Árgerð 1996,
ekinn 116 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 490.000. Rnr.154961. 2 eigendur,
er sem nýr

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk
Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í
stæði
www.jrbilar.is

M.BENZ 200 W123-LÍNAN nýskr.
03/1981, ekinn aðeins 37.521 km frá
upphafi, 4 gíra, Ótrúlegt eintak, lítur
nánast út sem nýr! Verð 1.990.000.
Rnr.250662 Molinn er í salnum!

SUBARU Legacy Wagon LUX. Nýskr.
01/10, ekinn 91 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 3.490.000 TILBOÐSVERÐ 2.980.000. Rnr.151155.

VOLVO Xc90 d5. nýskr 9/2007, ek
89 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Ásett
verð 5.900.000. Rnr.290900.ljóst
leður -Þjónustaður nær einungis af
Brimborg.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

HYUNDAI GETZ GLS sjálfskiptur. Árg
2006, ek 108þús km. Ný tímareim,
nýskoðaður, ný heilsársdekk. Gott
eintak. Ásett 990.000kr fæst á
880.000kr Uppl. s. 858 0466

NISSAN Pathﬁnder SE. Nýskr. 06/09,
ekinn 74 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.620.000 TILBOÐSVERÐ
4.990.000. Rnr.151054.

Bílar til sölu

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is
Suzuki Baleno árg. ‚97 ek.175þ.
Beinsk. sk.‘14 í góðu ástandi. V.
290þús. S.865 8288.

LAND ROVER RANGE ROVER
SUPERCHARGED, Árg 2/2007, ekinn
93 Þ.KM, Með öllum aukabúnaði,
lítur mjög vel út, Ásett verð 7.490þ.kr
Rnr.116686. Er á staðnum

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

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

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Vel með farinn Subaru legacy, árg. 06,
ek. 102þús. 17‘‘ álf., nýjar bremsur og
tímareim. Verð 1.890þús. Nánari uppl.
í S. 895 8321

Til sölu Man 14.264, árgerð 1998,
ekinn 414 þúsund, skoðaður 2013.
Uppl. í síma 897 2272 Hörður.

SUBARU Legacy. Nýskr. 02/04, ekinn
192 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.120.000 TILBOÐSVERÐ 890.000.
100% VISA/EURO lán mögulegt.
Rnr.280039.

Land Cruiser 90 VX. Árg. 1999 ek. 190
þ. Sjálfsk, bens, leðursæti. Verð 990
þús. Sjá www.bilasolur.is #113164
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Varahlutir
JAPANSKAR VÉLAR
DALSHRAUN 26, 220.

Audi A6, 2.4 sedan Quattro, árg. 2001.
Ek 175þús, sjálfskiptur, aksturstölva,
nýleg dekk, bremsuborðar og
rafgeymir. Verð 1.190 þúsund.
Upplýsingar í síma 777 4090.

TILBOÐ
Til sölu Hyundai terracan 2,9 Disel.
Árg‘04 ek.120þús. Ssk. Nýskoðaður.
33” dekk. Ásett verð 1.8M. Selst á
1.2stgr. S: 773 8099

Erum að rífa m.a. parjero ‚03,
outlander ‚04, L-200 ‚02-‘07, sorento
‚08, sporage ‚06, picanto ‚06, swift ‚04‘10, vitara ‚98-‘05, kyron ‚07, avensis
‚04, xtrail ‚08. Eigum úrval varahluta
í Japanska og Kóranska bíla. Kaupum
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400
& 893 2284. www.japanskarvelar.is
japvel@carparts.is

Til sölu dodge coronet 500. Árgerð
1967. Bíll í góðu ástandi. Nánari
upplýsingar í 866 2689. Gunnar.

Sendibílar

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af
vinnuvéladekkjum. Búkolludekkhjólaskófludekk-trukkadekk Stærðir
23,5R25-26,5R25-29,5R25-1800R331600R25. O.K.Varahlutir S: 6961050
okspares@simnet.is

Subaru Impresa Wagon GX, 2.0,
árg. 2007. Ek 97 þús. Sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn. Verð 1.690 þús.
Upplýsingar í síma 777 4090.

ÞJÓNUSTA

NÝLEGIR
Pípulagnir

GÆÐABÍLAR

PÍPULAGNIR
Til sölu Daewoo Nubira ‚00. Ekinn
aðeins 114 þús. Nýskoðaður, ný
tímareim, í fínu standi. V.220 þús.
S:893 5517.

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

Til sölu sliskja á sendibíl, kr.160.000.
halldra@hive.is S 661 1704

Samasz Sandreyfarar www.buvis.is
Sími: 4651332.

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662
Opel astra 1,6 ‚98. í góðu standi.
Ný skoðaður. V. 350 þús staðgr. S:
8997631

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.
Ódýr sendibílaþjónusta.
Heimsendingar, sendibílar, flutningar
og flutningaþjónusta. S. 772 1450

SAMASZ snjóplógar og tennur. Mikið
úrval. Búvís sími: 465 1332 www.
buvis.is

Lyftarar

Árgerð 2001, bensín
Ekinn 164.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:

1.290.000,-

Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

STIGAGANGAHREINSUN.IS
Teppahreinsun, veggjahreinsn,
bónvinna. Pawel S. 842 6522.

Garðyrkja

Húsbílar

MM P
Pajero
j
GLS 33”

MM Outlander 2,4
AT, Árgerð 2008, bensín
Ekinn 133.500 km, sjálfsk.
Ásett verð:

2.450.000,Reno Trafik 2004. Ek. 222 þús. Góður
bíll. Verð 1150 þús eða skipti. S. 777
4314.

Bókhald
Accountant - bókhald og skattaráðgjöf
ehf. Ársreikningar og skattframtöl.
S.490 0095 www.accountant.is

Til sölu Peugote 306. Ek. 129þús.
Beinsk, árg. ‚98. Verð 180.þús S 690
0360

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

Bátar
Toyota Corolla 1.3 árg. ‚94, ek. 190
þ. km, ssk, á góðum nagladekkjum.
Bíllinn er í góðu ástandi. V. 330 þ. S.
694 1345.
Suzuki vitara. 97arg, 4x4, 2litra, hiti
í sætum, rafmagn í rúðum, sk.‘14.
Verðhugmynd 365þ. Uppl. 823 6563

4.190.000,-

SKATTFRAMTAL 2013

Vinnuvélar

Toyota RAV4 2,0 GX

Toyota land cruiser disel ‚97, Ssk. Ek.
316 þ. km. Nýtt head, ný tímareim. V.
750 þús. S. 862 8551

Málarar
BJÖSSI MÁLARI KEMUR
HÚSINU Í STAND!

M. Benz E 200. árg. ‚92. Ek. 365 þ.
Nýleg heilsársdekk. Verð 230þús. S.
868 8837.
Smíðum álhurðir í báta stóra sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

0-250 þús.
MultiOne, árg. ‚08, notkun 70 tímar.
Nýv. 6.5 m. Tilboðsv. 3.5 m. Uppl. 840
7640.

Chevrolet Suburban árgerð 1995 6,5
turbo dísel er á 38‘‘ dekkjum. Verð
490,000.- Uppl. sími 892 2609.

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

Suzuki Grand Vitara
Prem. Árgerð 2011, bensín
Ekinn 55.000 km, beinsk.
Ásett verð:

Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 8971877. www.fob.is.

ISTOBAL
Til sölu 2ja pósta Istobal lyfta 2,5
tonn. Er í góðu lagi. Skoðuð. Verð 300
þús. Uppl. í s. 666 6555

Öll bókhaldsþjónusta, VSK, uppgjör,
framtöl, launavinnsla, ráðgjöf,
eignaumsýsla og stofnun fyrirtækja.
Ábyrg þjónusta - Vönduð vinnubrögð
Korrekt viðskiptaþjónusta Borgartúni
24, sími 445 5500

Bílaþjónusta

Árgerð 2010, bensín
Ekinn 65.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:

3.990.000,-

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

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

Húsaviðhald

Toyota
a Land Cruiser
Árgerð 1999, dísel
Ekinn 295.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:

1.290.000,-

LEKUR ÞAKIÐ ?
Toyota Corolla 2004, ekinn 140 þ.
Beinskiptur. Verð 1190þús. Sími 690
9823

JEPPI Á 160.000
Nissan Patrol árg. 1993 ek. ca. 300.000
óbreyttur dísel beinskiptur sk. 2013,
smá ryðgaður. Uppl. í síma 8203883.

JCB 4CX Super árg.‘10 1200 tímar.
Mjög vel útbúin. Verð 10,5 milljónir
+vsk. Nánari uppl.í s. 821 9980.

Vel búnir og öflugir bílkranar og
vörubílar í hvers kyns hífingarvinnu og
flutninga. DS-LAUSNIR ehf 561-8373.

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

Laugavegi 174 · S.590 5040

heklanotadirbilar.is

til sölu

&/2$ &REESTYLE LIMITED AWD

!5$) ! NEW QUATTRO

RGERÈ  EKINN
 ¶+- BENSÅN
SJ¹LFSKIPTUR
 MANNA LEÈUR OG Ú

RGERÈ  EKINN
 ¶+- BENSÅN
SJ¹LFSKIPTUR LEÈUR
LÒGA OG Ú

6ERÈ 

6ERÈ 

2NR

WWWNYJAIS
 

2NR

WWWNYJAIS
 

0/2#(% #AYENNE BESTA VERÈIÈ Å B¾NUM
RGERÈ  EKINN
 ¶+- BENSÅN
SJ¹LFSKIPTUR
STT VERÈ Ö

3ÁRTILBOÈSVERÈ

2NR

WWWNYJAIS
 

6

9. mars 2013 LAUGARDAGUR

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Húsaviðhald

TRÉSMÍÐAR

NUDD OG HEILSA
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Erum mjög vanir breytingavinnu og
allri almennri viðhaldsvinnu. Hagstætt
tímakaup eða tilboð. GS Verktakar S:
864 4789

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.
Er raki í gluggasillum vandamál hjá
þér ? Við hjá Selju höfum þróað nýja
aðferð til þess að koma í veg fyrir
þennan hvimlega vanda. Uppl. í síma
869 4479.

Tölvur

ÚTSÖLUMARKAÐUR GREENHOUSE
Fjögur verð 1.000, 3.000, 5.000
og 10.000 af fatnaði. Opið í dag
laugardag 10-14 Verið velkomin. ATH.
Breytt heimilisfang Langholtsvegur
112b S.6952285

KEYPT
& SELT

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

SPÁSÍMI 908 7000
Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör
trúnaður. Opið frá 13-23. S. 863 1987
visa/euro.

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18,
Kringlan - 3. hæð
( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

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.

Rafvirkjun

Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið. Leitið til fagmanns og fáið
góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000
eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Sjónvarp
KYMCO 2013 !
Enn betra og skemtilegra hjól hlaðið
aukabúnaði. Veglegur aukahlutapakki
sem fylgir er. Öflugt spil. Dráttarkúla
og prófíltengi. Sæti og sætisbak
fyrir farþega. Álfelgur og 26” Maxxis
Bighorn dekk. Götuskráð hjól tilvalið í
leik eða starf. VDO Borgartún 36 105
Reykjavík. S:5889747 www.vdo.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

KAUPI GULL !

Til sölu

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

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

Verslun

GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.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.
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

Húsgögn
Til sölu: svefnherbergissett, rúm
160x2m 2 náttborð. smíðað úr
palesandes(antik) af Ingva og gylfa,
vönduð smíði. Flott fyrir gistiheimili.
Uppl: 5517368

Dýrahald

Til leigu atvinnuhúsnæði/iðnaðarbil í
Vesturbæ Kópavogs. Nokkrar stærðir í
boði, 100-160 fm. Nánari upplýsingar
í s. 6188418.
Til leigu 120 fm einbýlishús til lengri
eða skemmri tíma. Húsið er með
öllum búnaði. 6 rúm og 4 dýnur. Húsið
er gegnt Akureyri í Vaðlaheiði. Frábært
útsýni yfir Akureyri og Hlíðafjall.
Aðeins 10 mín akstur í Hlíðarfjall.
Uppl. í s. 897 7613 og 461 2962.

NÝ 3JA HERB. ÍBÚÐ Í 220
TIL LEIGU.
Til leigu ný 3ja herb. íbúð á besta stað
í Hafnarfirði. 100fm, laus strax. Uppl.
s. 848 3772

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.

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

Húsnæði óskast
Ó.e. íbúð á höfuðbsv. Gr.geta 70-90
þ. Get greitt 6 mán fyrir fram. S. 899
8400.
Tapas barinn óskar eftir íbúð til leigu
f. starfsmann, vinsamlegast hafið
samband tapas@tapas.is
Hjón um fimmtugt óska eftir íbúð
hið fyrsta á stór rvk svæðinu eða
suðurnesjum. Reyklaus og heilbrigð
með öruggar tekjur, barn og
gæludýralaus. uppl. 899 2276/894
5559.

Byggingastillasar til sölu. Upplýsingar
S. 898 7900

HVOLPAR TIL SÖLU!
Hreinræktaðir íslenskir fjárhundahvolpar eru til sölu. Hvolparnir eru átta
vikna, bólusettir og örmerktir. Verð
130 þúsund krónur. Nánari upplýsingar
í síma 615 3641 eða í gegnum
tölvupóst einstefna@gmail.com

Sumarbústaðir

Heilsuvörur

Vinnulyfta til sölu Upplýsingar S. 898
7900

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

LABRADOR HVOLPAR

AH-RAF
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna vönduð vinnubrögð. ahraf@
ahraf.is Hermann s: 845-7711 Arnar
s: 897-9845.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Önnur þjónusta

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

20%
FERMINGARAFSLÁTTUR
Allir saltkristalslampar á 20%
fermingarafslætti út marsmánuð.
Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 200
Kópavogi. Opið mán-fös: kl 12-18, lau:
kl 12-15. Sími 517-8060. www.ditto.is
Gámar til sölu 20 - 40 fet. Uppl. e. kl.
14 S. 666 0055 vinnugamar@hotmail.
com

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

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

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

til sölu

&)3 4&  +ITFOX MODEL ) ÈUR SKR¹È 4& !0)

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

til sölu

Fallegir labrador hvolpar með ættbók
frá HRFÍ til sölu tilb. til afh. 13 mars
uppl. á http://www.jokulrosar.com/ og
S 848 3700.

COTON DE TULEAR TIL SÖ
Þessir hundar eru tilvaldir fyrir
fólk með ofnæmi Hann fer ekkert
úr hárum www.dalsmynni.is sími
5668417 Bjóðum raðgreiðslur Vísa
og Mastercard Facebook Dalsmynni
Hundagallerí ehf

HÚSNÆÐI
STÓRT SUMARHÚS TIL
LEIGU Í GRÍMSNESI!

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

Húsnæði í boði
Björt 2 herb. íbúð á 4 hæð með
svölum í 101 Vesturb. 120þ. mán. leiga
+ 200þ. trygging. S. 868 0990.

til sölu
¶ESSI KOSTAGRIPUR ER NÒ TIL SÎLU EF VIÈUNANDI VERÈ F¾ST 4ILBÒIN Å
LOFTIÈ ÚOGIÈ REGLULEGA (EILDARÚUGTÅMI UM  -ËTOR
"OMBARDIER 2OTAX  5PPTEKINN  %YÈSLA   LKLST
3MÅÈUÈ ¹ !KUREYRI  %NDURBYGGÈ FR¹ GRUNNI ¹RIÈ 
&IMM OG H¹LFSTÅMA ÚUGÖOL INTERCOM OÚ 4OPP VIÈHALD ALLA TÅÈ
OG ER Å MJÎG GËÈU ¹SIGKOMULAGI -ARGIR AUKA OG VARAHLUTIR FYLGJA
6¾NGI M¹ FELLA AFTUR ¹  MÅNÒTUM OG SETJA ¹ HANA DR¹TTARBEISLI
SEM FYLGIR TEKUR Ö¹ EITT BÅLPL¹SS Å SKÒR
!FHENDINGARTÅMI ER SAMKOMULAGSATRIÈI 5PPL GEFUR 3TEINI S  

Til sölu 35m2 sumarhús/gestahús tilb.
til innréttinga með litlu svefnlofti.
Verð 5.950 millj. Einnig 28m2
bílskúr/geymsla fullbúin til fluttnings
forsteyptar undirstöður fylgja með.
Verð 3.950 millj. Selst saman eða í
sitthvoru lagi. Skipti á bíl eða hjólhýsi.
Uppl. í s. 898-1598

Gistiaðstaða f. 12 manns. Helgarleiga
65þús. Stök nótt virkan dag 25þús.
lágmark 2 nætur til 15. maí.
Sumarverð helgi 90þús og stök nótt
virkan dag 35þús. Heitur pottur og
sauna. Uppl. 898 1598 sjá heimasíðu
og myndir á. www.summer-house.
weebly.com
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SUMARHÚS TIL LEIGU

Gisting

Til leigu í nokkrar vikur í sumar,
sumarhús í suður Þingeyjarsýslu.
Lausar tvær vikur í júní og fleiri eftir
samkomulagi. Upplýsingar í síma
863-1625.

skemmtanir

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI
Óskum eftir öflugum starfsmönnum
á hjólbarðaverkstæði okkar á
Tangarhöfða. Nánari uppl. Gestur í
síma 590 2080 eða GSM 825 2235.
Bílabúð Benna

Atvinnuhúsnæði
Til leigu 110 m² vsk iðnaðarhúsnæði
á höfðanum með einni 3m
innkeyrsluhurð, salerni og
kaffiaðstöðu. Uppl. á atvinnuhusnaedi.
ehf@gmail.com

VEITINGAHÚS NINGS FRAMTÍÐARSTARF

Til leigu 150fm Iðnaðarhúsnæði
á skemmuvegi í Kóp, Stórar
innkeyrsludyr, lofthæð tæpir 4m, uppl
í síma: 699 0778.

Veitingahús Nings óskar eftir
þjónustuliprum og brosmildum
starfsmönnum í fullt starf og
hlutastarf. Aðeins 18 ára og eldri
og aðeins íslenskumælandi.
Áhugasamir setji inn umsókn
á www.nings.is og S. 822 8867
Sigrún.

Mjög gott og snyrtilegt 210 fm
atvinnuhúsnæði til leigu á góðum
stað í Hafnarfirði, gott aðgengi,
góð lofthæð, tvær innkeyrsluhurðir.
Hagstætt leiguverð. Laust strax. Uppl.
í s. 893-9678.

ATVINNA

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.COM

Matsveinn óskast á bát. Uppl. s. 852
3233 / saefari170@gmail.com

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Menntaskólafólk óskast í vinnu með
skóla og í sumarvinnu. Umsóknir
sendist til thjonusta@365.is merkt
„skólafólk”

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

,EIKIR HELGARINNAR
,AUGARDAGUR  MARS

3UNNUDAGUR  MARS

Atvinna í boði

GEYMSLULAUSNIR.IS

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

 %VERTON 7IGAN
 -AN#ITY "ARNSLEY

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

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

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS

 &ULHAM #HELSEA
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

 ,IVERPOOL 4OTTENHAM
 -AN5TD #HELSEA

(,*«-36%)4). 500,9&4).'
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!LLIR VELKOMNIR

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

Þjónustuauglýsingar
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Sími 512 5407
Skattframtalið!
Nú líður senn að framtalsskilum. Bjóðum upp á alhliða
þjónustu við framtalsgerð. Jafnt fyrir einstaklinga og
einstaklinga með rekstur. Einnig bjóðum við upp á alla
almenna bókhalds- og uppgjörsþjónustu fyrir einstaklinga
og fyrirtæki. Margra ára reynsla. Vönduð og góð vinna.

Allar nánari upplýsingar veittar í síma 5 68 68 20
Bókhaldsþjónustan Vík. Síðumúla 12, 108 Reykjavík

Rozliczenie roczne

0OTTLOK
3AUMUM YÙR HEITA POTTA ÒR
STERKUM PVC DÒK SEM ÖOLIR
MIKIN ÖUNGA -JÎG LÁTT AÈ
OPNA OG RÒLLA SEGLI UPP

&ORMBËLSTRUN
(AMRABORG  KËP (AMRABREKKUMEGIN 3   WWWHSBOLSTRUNIS

Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

BÓKHALDSÞJÓNUSTA
fyrir fyrirtæki, einstaklinga
og félagasamtök
Fagleg og vönduð þjónusta á sanngjörnu verði.
Sími 892 5784
Síðumúli 31•105 Reykjavík
gaiusehf@gmail.com

Akralind 8
www.kvarnir.is

WWWFACEBOOKGOTTBËN

Sími: 564 6070

'/44 "«.
«DÕRT EN GOTT
3¾KJUM o "ËNUM
3KILUM

0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W

3ÅMI  
(ÎFÈI o  2EYKJAVÅK

Alla fimmtudaga og laugardaga
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Gæðavottað réttingar
og málningarverkstæði
Tjónaskoðun. Bílaleiga
GB Tjónaviðgerðir ehf.
Dragháls 6-8 - 110 Rvk

S: 567-0690

tjon@tjon.is • www.tjon.is

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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Markaðsstarf fyrir hótel og
ferðaþjónustu. Tímabundið verkefni.
S. 696 9696.

TILKYNNINGAR

Fyrirtæki í Reykjavík sem starfar á
sviði innflutnings og útflutnings óskar
eftir að ráða framkvæmdastjóra í
fullt starf. Viðkomandi þarf að vera
sérfróður um og hafa víðtæka reynslu
af sölu handgerðra persneskra teppa.
Uppl. í s. 843-8080. Alfacom General
Trading ehf.

Einkamál

Atvinna óskast

GINGER LÁGMÚLA

AÐALFUNDUR
SAGNFRÆÐINGAFÉLAGS
ÍSLANDS 2013 VERÐUR
HALDINN FIMMTUDAGINN
14. MARS KL. 19:00 Í
SAL REYKJAVÍKURAKADEMÍUNNAR,
HRINGBRAUT 121, 4. HÆÐ.
- sjá nánari dagsskrá
á heimasíðu félagsins
www.sagnfraedingafelag.net

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?
Vantar hressan aðstoðarkokk
sem getur unnið á vöktum, getur
byrjað strax, er reyklaus og ekki
yngri en 20 ára.
Ef þú hefur áhuga komndu þá til
okkar í Lágmúla (inni í 10-11) og
fylltu út starfsmannaumsókn.

Fundir

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.

Að loknum aðalfundartörfum
mun dr. Arndís S. Árnadóttir
flytja erindi er nefnist „Barátta
módernistanna við skrautið”.

Starfsmannaþjónustan
S. 661 7000.

Boðið verður upp á léttar
veitingar í lok fundar.
Stjórn Sagnfræðingafélags
Íslands

Hverafold 120
112 Reykjavík
Vel staðsett einbýli með auka íbúð

Stærð: 275,5 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1985
Fasteignamat: 61.400.000
Bílskúr: Já

Aðalþing 5, 203 Kópavogi.
S
HÚAG
Ð
I
D
OPÁNU
M

Eignin verður sýnd mánudaginn 11. mars milli
kl. 17:00 og kl. 18:00. Sérstaklega vandað og vel
staðsett 409 fm einbýlishús, þar af 60 fm bílskúr.
Um er að ræða nýlegt steinsteypt tveggja hæða
hús klætt að með marmaraﬂísum og timburklæðningu að hluta. Mikil lofthæð og falleg hönnun gerir
þetta hús mjög bjart og skemmtilegt. Ekkert hefur verið sparað í innréttingum og tækjum.
Hiti er í gólfum auk þess sem lofthitun er í gólﬁ við stofuglugga á efri hæð. Upplýsingar
um eignina gefur Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali í síma 824-9098 eða
hilmar@eignamiðlun.is

Ásakór 11
Lind

203 Kópavogur
Auðveld kaup

Opið
Hús

Sunnudaginn 10. mars frá 15:00-15:30

Stærð: 85,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2007
Fasteignamat: 18.450.000

Senter

Opið
Hús

Halldór Már
Sölufulltrúi
898 5599

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

halldor@remax.is

gunnar@remax.is

Opið hús á sunnudag kl 16.00 - 16.30

Verð: 68.800.000

RE/MAX LIND kynnir glæsilegt átta herb einbýlishús á tveimur hæðum við Hverafold í Grafarvogi.
Möguleiki á sér þriggja herb íbúð á neðri hæð. Íbúðarrýmið er 251,3 fm og bílskúrinn 24,2 fm, samtals:
275,5 fm. Auk þess er óskráð 30 fm rými á neðri hæð. Í heild er þetta mjög fallegt og vel skipulagt hús
á eftirsóttum og barnvænum stað í Foldahverfinu í Grafarvogi.
Allar nánari upplýsingar veitir: Halldór Már Sverrisson sölufulltrúi / viðskiptafræðingur í síma 8985599

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

Verð: 22.900.000

Nýleg og glæsileg íbúð á 1.hæð með ca. 20,8m áhvílandi.
Íbúðin skiptist í forstofu, opið eldhús, stóra stofu, rúmgott svefnherbergi, þvottahús og geymslu.
Gott aðgengi er fyrir hjólastól.
Komið er inn í forstofu með skápum. Eldhúsið og stofan mynda eina heild. Úr stofu er gengið út á stóra
timburverönd með skjólveggjum. Í eldhúsinu er vönduð innrétting með góðum tækjum. Baðherbergið er
rúmgott og með sturtu. Þvottahús og baðherbergi eru flísalögð en parket er á herbergi, holi og stofu.

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Einstakt tækifæri á Spáni
22 íbúðir til sölu – Hægt er að greiða með íslenskum krónum
Punta Marina við Torrevieja

Altomar við Alicante

• Glæsilegar 3ja herb. íbúðir í “spænskum” stíl.
• Aflokaður garður og sameiginleg sundlaug.
• Tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi og stofa.
• Í boði eru íbúðir á jarðhæð með sér verönd og sér garði eða
íbúðir á efri hæð með einka þaksvölum.
• Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónstu.
• Aðeins 10 min. göngufæri að Punta Prima ströndinni.
• Íbúðirnar eru staðsettar við hiðina á þjónustukjarna með
fjölda verslana og veitingastaða.
• Falleg strandhverfi við Torrevieja og í nágrenni Alicante.

• Vel skipulagðar sérhæðir ásamt stæði í bílageymslu.
• Aflokaður garður og sameiginleg sundlaug.
• Tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi og stofa.
• Í boði eru sérhæðir á jarðhæð með sér verönd og sér flísalögðum garði eða íbúðir á efri hæð með einka þaksvölum.
• Góð staðsetning í úthverfi Alicante, aðeins um 10 min.
akstur frá flugvellinum og 15 min. akstur frá miðborginni.
• Um 10 min. göngufæri að Los Arenales ströndinni.
• Í næsta nágrenni er þjónustukjarni með fjölda verslana og
veitingastaða.

Verð aðeins frá kr. 15,5 milljónum!
Kynningarfundur um Altomar og Punta Marina verður á skrifstofu Spánarheimilis sunnudaginn
10. mars frá kl. 14–16. Suðurlandsbraut 22 (gengið inn bakatil á jarðhæð).
Skoðunarferð til Spánar til að skoða eignirnar 10.–13. apríl. Verð í skoðunarferð aðeins kr. 89.000,Þeir sem festa kaup á íbúð í skoðunarferðinni fá kr. 89.900,- endurgreiddar. Takmarkað sætaframboð.

Fáðu allar frekari upplýsingar á www.spanarheimili.is • Sími 530 6502
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SKÓTÍSKAN

KENZO

Hnéhá stígvél og támjótt verður
allsráðandi í skótískunni komandi
haust og vetur. Leðurstígvél upp
á mið læri mátti sjá í fatalínum
hönnuða á borð við Chanel og
3.1 Philip Lim.

GIVENCHY

MICHAEL
KORS

CHLOE

CHANEL
STELLA
MCCARTNEY

MYNSTURMANÍA
Mynsturdýrðin heldur áfram
næsta vetur en með örlítið öðru
sniði en síðasta ár. Hið einkennandi ljón tískuhússins Kenzo fær
að víkja fyrir dáleiðandi augum á
buxum, peysum og yfirhöfnum, dádýr prýddu fatnað Givenchy og Valentino
sýndi kjóla með rómantísku mynstri.

MICHAEL
KORS

HNÉSÍTT
Dragsíðar síddir og stutt pils víkja fyrir kvenlegum sniðum næsta haust. Hnésíð pils og
kjólar í fjölbreyttum sniðum voru allsráðandi á
tískupöllunum.

KÓNGABLÁR

OG DÁLEIÐANDI AUGU

VALENTINO

Álfrún
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

Nú hafa hönnuðir heimsins lokið við að sýna fatalínur
sínar fyrir næsta haust og vetur. Síðustu mánuði hafa augu
tískuheimsins beinst að tískuborgunum fjórum, New York,
London, Mílanó og París, þar sem nýir tískustraumar hafa
litið dagsins ljós á tískupöllunum.

ACNE

ACNE

3.1
PHILLIP
LIM

CHANEL

KÓNGABLÁTT
3.1 PHILIP
LIM

KENZO

Ef marka má flesta hönnuði mun blái liturinn fríska
upp á fataskápa kvenna á komandi vetri. Liturinn var
meðal annars áberandi í fatalínum Chanel, Acne, 3.1
Philip Lim og Kenzo.

Sýning um helgina
Korputorgi

6yODUVHOOD
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Útilegumaðurinn - Þar sem grasið er grænna
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Hvergi nærri hættur
Hann byrjaði að æfa borðtennis um leið og hann gat staðið í lappirnar og hefur unnið fleiri keppnir en tölu verður á komið.
Guðmundur Eggert Stephensen náði þeim áfanga nýlega að verða Íslandsmeistari í 20. skipti og er þó bara þrítugur.
1993

1994

1996

1997

Íslandsmeistararnir Guðmundur Eggert og Lilja Rós
Jóhannesdóttir. Guðmundur varð líka Bretlandseyjameistari sama ár.

Hér eru það þau Guðmundur Eggert og Eva Jósteinsdóttir
sem standa uppi sem Íslandsmeistarar.

Íslandsmeistari í annað sinn.
Þetta ár var Guðmundur Eggert
líka sæmdur titlinum Íþróttamaður Reykjavíkur og varð
Bretlandseyjameistari.

1995
Guðmundur Eggert vann Íslandsmeistaratitilinn
í meistaraflokki karla í fyrsta skipti, aðeins
ellefu ára. „Þetta var auðvitað erfitt en ég var
kominn upp í meistaraflokk og var alveg farinn
að vinna þessa stráka þó að þeir væru eldri.
Þetta kom því ekkert svakalega á óvart en auðvitað var ég rosa ánægður,“ segir hann þegar
hann rifjar þetta upp tuttugu árum síðar.

Barist fyrir bikarnum.

1998

2000

2001

Sigurvegararnir
Guðmundur
Eggert og
Lilja Rós að
loknu Íslandsmeistaramóti.
Guðmundur
vann einnig gull
á Noregs Cup
sama ár.

2002

Í sigurleik á Íslandsmeistaramóti. Þetta ár varð
hann líka skoskur meistari í meistaraflokki karla.

1999
2003
Íslandsmeistari að venju og Noregsmeistari með B 72. Fékk líka gullverðlaun á norska meistaramótinu og
gull á Smáþjóðaleikunum á Möltu í
einliða-og tvíliðaleik.

Lilja Rós Jóhannesdóttir og Guðmundur Eggert
hömpuðu bæði bikurum og blómum eftir Íslandsmeistaramótið og enn varð Guðmundur
Bretlandseyjameistari þetta ár.

2005

Enn og aftur eru Lilja Rós og Guðmundur Eggert Íslandsmeistarar og
hann bætti enn einum Bretlandseyjameistaratitlinum við, auk skoska
meistaratitilsins.

Guðmundur Eggert á æfingu sem
skilaði honum Íslandsmeistaratitli.

2008

2007

2006

Einbeittur að spila í úrslitaleiknum. Varð líka sænskur
meistari í úrvalsdeildinni
með Eslöv.

Í stuði á Íslandsmeistaramótinu.
Varð líka Norðurlandameistari í
einliðaleik.

Kampakátur Íslandsmeistari. Bætti
við öðrum meistaratitli á Smáþjóðaleikunum í Mónakó og varð líka
sænskur meistari með Eslöv.
Þreyttur en hamingjusamur með enn
einn Íslandsmeistaratitil. Bætti svo
við gulli á Smáþjóðaleikunum bæði í
einliða- og tvíliðaleik.

2009

2010
2004
Íslandsmeistari og líka Norðurlandameistari í einliða- og tvíliðaleik og
Noregsmeistari með B-72.

Þetta er að komast upp í vana,
gæti Guðmundur verið að hugsa.
Skrapp á Smáþjóðaleikana á
Kýpur og sigraði bæði
í einliða- og tvíliðaleik.

2012

2013
Sigri fagnað.

Hér
er verið
að vinna fyrir
bikarnum.

2011
Guðmundur
keppir
alltaf undir
merkjum
síns gamla
félags Víkings
en Rafkaup og
Rafvörumarkaðurinn styrkja hann.

„Ég hef ekkert verið að skila
bikarnum,“ segir afreksmaðurinn sem hefur fengið
Íslandsmeistarabikarinn til
eignar 5. hvert ár frá 2003.
Hann er bara þrítugur og
hvergi nærri hættur.

14,4V

10 LÍTRAR

Vnr. 85540083/1083
BYKO innimálning,
gljástig 10, ljósir litir, 10 l.

6.990

kr.

Vnr. 74804112
PROWORK rafhlöðuborvél.

2.990

HÁGÆÐA LYKTARLAUS
INNIMÁLNING SEM
ÞEKUR MJÖG VEL

kr.

2 BOLLAR
FYLGJA MEÐ

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA

Vnr. 55629783
SONNECK
snjóskúffa, svört.

Vnr. 55900147
Snjóskóﬂa með tréhandfangi, 26 cm.

BYKO KLÚBBURINN TEKUR ÞÁTT Í
BYK

MOTTUMARS

1.990

kr.

GÓÐ Í BÍLINN

1.290

kr.

Vnr. 55900158
Skóﬂa með
trefjahandfangi.

FÉLAGAR Í BYKO KLÚBBNUM NJÓTA SÉRTILBOÐA.
ÞAÐ MARGBORGAR SIG AÐ VERA MEÐ.

2.990

50 METRAR
Vnr. 38913500
Járnhillur með tréplötum
45x90x180 cm.
Hver hilla þolir 265 kg.

Vnr. 54308844
Kapalkeﬂi
50 m, svart.

KLÚBB verð

7.990

kr.

Almennt verð 15.990 kr.

3.790

Vnr. 42377785
Skóﬂa með stuttu
tréhandfangi.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.BYKO.IS.

KLÚBB verð

6.990

kr.

kr.

Vnr. 55900150
Skóﬂa með tréhandfangi, 30 cm.

2.890

kr.

kr.

Almennt verð 14.590 kr.

4 LÍTRAR

Vnr. 42303619
Hálkusalt, 4 kg.

Vnr. 16004101/4-9
Skipadregill, til í nokkrum
litum, breidd 1 m.

4 KG

590

kr.

6 LITIR

KLÚBB verð

1.790

kr./lm

Almennt verð 2.190 kr./lm

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

Vnr. 13164950
AQUALINE sturtuhaus
með slöngu.

KLÚBB verð

1.990

kr.

Almennt verð 3.990 kr.

Vnr. 42301980
Rúðuvökvi, 4 l.

589

kr.

Vnr. 42311540-51
SAILOR
gúmmístígvél.

3.990

kr.

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.

AF ÞV
ÞVÍ TILEFNI RENNA 10% AF SÖLUANDVIRÐI
VARA Á KLÚBBTILBOÐI TIL KRABBAMEINSFÉLAGSINS.

MAYBEE

5

Gildir laugardaginn 9. mars og sunnudaginn 10. mars.

20% AFSLÁTTUR

AF DÖNSKUM FATAMERKJUM
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Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

„Hvað skyldi þetta nú vera,“ sagði Konráð og tók upp pappírsblað með tölustöfum og undarlegum táknum sem hann sá liggja á jörðinni. „Mér sýnist þetta
vera stærðfræðiþraut,“ sagði Lísaloppa. „En þessi þarna þrjú tákn eru ekki
W|OXVWDÀUVYRèDåJHWXUQ~YDUODYHULå´VDJåL.RQUiåÅçDåHUQ~HLQPLWW
èUDXWLQ´VDJåL/tVDORSSDÅ$åÀQQD~WI\ULUKYDåDW|OXVWDÀèHVVLèUM~WiNQ
standa, svo þessi fjögur dæmi gangi upp,“ bætti hún við.
*HWXUè~UHLNQDå~WI\ULUKYDåDW|OXVWDÀWiNQLQèUM~VWDQGD
svo dæmin gangi upp?
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Rokkið náði mér strax
Alltaf þegar Þráinn Árni Baldvinsson, gítarleikari í Skálmöld, komst nálægt
hljóðfærum langaði hann að prófa að spila.
Ertu fæddur rokkari? „Já, klárlega. Ég gat setið
endalaust fyrir framan plötuspilarann og hlustað á
The Beach Boys, The Shadows, Crosby, Stills, Nash
& Young og fleiri. Svo fékk ég að kaupa plötur
snemma, ætli ég hafi ekki verið sjö ára þegar ég
kaupi fyrstu Kiss-plötuna. Alltaf þegar ég komst
nálægt hljóðfærum langaði mig að prófa að spila
– fikta mig áfram og í mínum huga hljómaði þetta
auðvitað stórkostlega. Já, rokkið náði mér strax.“
Hvað er svona skemmtilegt við þungarokk?
„Krafturinn. Mér líður rosalega vel þegar ég hlusta
á þungarokk. Öll streita líður úr mér og ég fyllist
orku. Yndisleg tilfinning.“
Hvað ertu búinn að vera lengi í hljómsveit? „Ég
stofnaði hljómsveit með Ölla vini mínum mjög
snemma, við vorum líklega í 3. eða 4. bekk í
grunnskóla. Síðan þá hef ég alltaf verið í hljómsveit eða hljómsveitum, misvirkum að sjálfsögðu.“

og hann en ég bara get það ekki, hef kannski ekki
æft mig nægilega mikið.“
Ert þú hrifinn af forníslensku? „Mjög. Ég les
Íslendingasögurnar, Snorra-Eddu og Völuspá reglulega, þetta er allt svo skemmtilegt. Við eigum
líka að hlusta meira á afa og ömmu, læra skrýtnu
orðin sem þau nota, er það ekki stundum hálfgerð
forníslenska?“
Hvað vinnur þú annað en að spila í Skálmöld?
„Ég kenni nemendum í Norðlingaskóla og reyni
að virkja þá í tónlistinni. Sumir nemendur mínir
vilja aðallega spila á rafmagnsgítar en aðrir vilja
bara helst semja tónlist í tölvum. Hvort tveggja er
stórgott.“
Átt þú einhver börn? „Ég á tvær dætur, Elísabetu
sem er sex ára og Brynhildi sem fæddist 10. janúar síðastliðinn.“
- gun

Hvaða hljómsveitum? „Fyrsta skal nefna hina
stórkostlegu Pain en sú hljómsveit lifði því miður
ekki lengi eftir að grunnskólagöngu minni lauk.
Ég hef spilað í Skálmöld í fjögur ár og ég hef verið
heppinn að fá að spila með mörgum frábærum
tónlistarmönnum í hinum og þessum verkefnum í
gegnum tíðina.“
Hvernig og hvar lærðir þú á hljóðfæri? „Ég lærði
á píanó í nokkra mánuði þegar ég var ellefu eða
tólf ára en skipti yfir í trommurnar og lærði á
þær í tvö ár. Mamma átti gítar sem ég byrjaði snemma að fikta á og strax eftir fermingu fór ég að læra skipulega á gítar
hjá Villa í Tónlistarskóla
Húsavíkur. Þaðan fór ég til
Bjössa Thor í F.Í.H. og lærði
hjá honum í þrjú ár. Svo
lærði ég á klassískan gítar
hjá Snorra Erni Snorrasyni,
einnig í F.Í.H. Að auki hef ég
tekið hin og þessi námskeið í
gegnum tíðina.“

Brandarar
Af hverju hætti tannlæknirinn
störfum?
Hann reif kjaft.

Bóndinn við hinn bóndann:
Hvað átt þú margar kindur?
Hinn bóndinn: Ég veit það ekki
– í hvert sinn sem ég tel þær þá
sofna ég.

Ég heyrði nýjan brandara um
daginn. Var ég búinn að segja
þér hann?
Ég veit það ekki. Er hann
fyndinn?
Já.
Þá hefur þú ekki sagt mér hann.

Læknir, læknir! Ég held ég sé
orðinn blindur!
Já, það held ég líka, þetta er
pósthúsið.

Hvað þarf að gera til að
komast í hljómsveit? „Fyrst
og fremst áhuga. Ef þú vilt
vera í hljómsveit þá stofnar þú hljómsveit og ef þú vilt verða góð/
ur á hljóðfæri þá æfir þú þig. Þetta er ekki
flókið!“
Semur þú textana sem Skálmöld syngur?
„Nei, Snæbjörn, bassaleikari Skálmaldar, semur
alla textana. Ég fengi örugglega að gera texta
fyrir Skálmöld ef ég gæti gert jafn góða texta

ÞRÁINN ÁRNI BALDVINSSON

Tilboð g
gilda til og með 17.03.13 og á meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndbrengl.

AÐAR

GEgGJ

ARON BLÆR Dýralíf
heitir þessi mynd
eftir Aron Blæ
Bergmann, níu ára
Hafnfirðing.

Aðeins

79.900
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ENERGETICS
ENER
EN
ERGET
E ICS
S NA
NADINE,
NADI
DIN NEA OG MIRA TOPPAR
Æﬁngabolur úr teygjanlegu DRY PLUS efni, góðir öndunareiginleikar. Nokkrir litir. Stærðir: XS–L.

Æﬁngabolir

2.990
VERÐ FRÁ

990

12.990

FULLT VERÐ: 14.990

6.490

FULLT VERÐ: 8.490

UNDER ARMOUR
R SONIC CAPRI

ADIDAS DURAMO

ENERGETISCS VATNSBRÚSAR
Ú

Kvartbuxur úr léttu efni með öndun.
Stærðir: XS-XL. Litir: Svartar með bleikum streng
og svartar með bláum streng.

Léttir hlaupa- og æﬁngaskór, mjúk adiprene dempun í
hæl. Stærðir: 36-42. Litur: Bleikur með gráu.

Vatnsbrúsar. Stærð: 0,75 l.
Litir: Gulur, bleikur og blár.

INTERSPORT LINDUM / SÍMI 585 7260 / LINDIR@INTERSPORT.IS / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 11 - 19. LAU. 11 - 18. SUN. 12 - 18. INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA / SÍMI 585 7220 / BILDSHOFDI@INTERSPORT.IS / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 19. LAU. 10 - 18. SUN. 12 - 18.
INTERSPORT AKUREYRI / SÍMI 460 4890 / AKUREYRI@INTERSPORT.IS / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. INTERSPORT SELFOSSI / SÍMI 480 4611 / SELFOSS@INTERSPORT.IS / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT

LÓÐRÉTT

1. Pláss fyrir skíðaíþróttir (7)
5. Hér er oftast blíða en vinaleg lofta þó (12)
12. Skordýraatið er hið mannskæðasta í Íslandssögunni (13)
13. Fangin af vanafestu (6)
15. Setti Wegener fram pælinguna um heimshornaflakk? (18)
16. Vistaskipti tugthúslima (11)
17. Finn þennan lélega tind á Hengilssvæðinu (8)
19. Ræða rós við heilar en ringlaðar (7)
20. Málum undirstöðu í rauðu og bláu (10)
23. Greip önd í svartamyrkri (9)
26. Skapa farveg til skúlptúra (10)
28. Kjarna truflunar má rekja til galla í vökvadælu
(13)
31. Hafa mætur á hamagangi (6)
32. Heiður fyrir galna (3)
34. Töfrandi ferð á mögnuðum farskjóta (8)
35. Stóra Rut þekkir lit blómsins þótt rugluð sé (8)
37. Leiðtogi heimsveldis var einfaldlega yndi Rajivs,
sonar síns (6)
38. Feimin feikn og fjölkynngi (7)
39. Greiði fyrir ríki hinna ríku? (8)
40. Almáttugur, lax sem ekki er lax? (6)
41. Sé bál meykonungs lifna af leiftri (7)
42. Hugur og hinar vegna dauðrar (8)
43. Ræfilslegur fugl verður ræfilslegri (6)

2.
3.
4.
6.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kjósa frjálsar en meðfærilegar (11)
Eyðileggja vegg meðfram götu vestur í bæ (11)
Uxahending heygarða meðal klukkubúða (11)
Stunga passar fyrir einn sem kann betur til verka
(10)
7. Finn félagana við grasverið (6)
8. Set haus í afa sem búið er að hálshöggva (7)
9. Legg að jöfnu orku syrgjenda og lyftingakappa
(13)
10. Víxla og valsa vegna spottaspýtna (11)
11. Er Gaddsgljúfur kennt við þann sterka af Skaganum? (7)
14. Mundi verða klár ef ég kynni gáfuleg orð (10)
18. Hroki hinna tönuðu gúmmítöffara minnir á fitukeppinn (13)
21. Birtum rugl um við (6)
22. Ekki montið dugar skammt (7)
23. Góður langhlaupari sem vantar líffæri? (10)
24. Frelsið brún þá frjósemin er mest (8)
25. Þreytt á undanhaldi fetar strokustíg (10)
27. Ja hver röndóttur, eldfugl sem verpir á Íslandi? (9)
29. Fyrsti fjötur Óðinsbana (8)
30. Fann Snæland er hann villtist af leið til Færeyja
(8)
33. Hér þjóta meinvörp um pípur (7)
36. Bola fanti til og frá (5)
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Lausnarorð síðustu viku var
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
[geim] eftir Anders De La
Motte frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku var Lilja S.
Jóhannesdóttir

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist græja sem til skamms tíma var
nánast á hverju heimili en er nú í bráðri útrýmingarhættu. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 13.
mars næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „9. mars“.

DÝR VIKUNNAR
KAKAPÚI

Húsið þitt

Domenico Codispoti
13. mars
EFTIRSÓTTUR Kakapúinn er með þykkt og gott skinn og var á öldum áður nýttur í

Meistarataktar við ﬂygilinn
Heimspíanistar í Hörpu

klæðnað. Fjaðrirnar þykja líka til mikillar prýði fyrir fólk.

Sárasjaldgæfur
skógarhlunkur

Þrír afburða listamenn setja tóninn fyrir árið — Codispoti, Lewis og Lupo.
Tryggið ykkur miða á alla tónleikaröðina.

Paul Lewis
26. nóvember

Benedetto Lupo
11. september

Brandenburg

L

Kakapúi er eitt fágætasta dýr veraldar. Einungis er vitað um 126 fugla af
þessari nýsjálensku páfagaukstegund, og þessir fuglar eru meira að segja
flestir auðkenndir með sínu eigin nafni.
Kakapúinn er einnig þekktur sem uglugaukur og hann er einstakur fyrir
margra hluta sakir. Hann er stærsti og þyngsti páfagaukur veraldar, og jafnframt sá eini sem er ófleygur. Hann hrærir sig aðeins að nóttu til og kjagar
þá langar leiðir um skógi vaxnar hlíðar þriggja eyja á Nýja-Sjálandi, þar sem
eftirlifendum hefur verið komið fyrir í verndarskyni. Á eyjunum þremur eru
nefnilega engin rándýr sem kakapúinn þarf að óttast.
Á ensku heitir kakapúinn „kakapo“, sem er dregið úr tungumáli Maóra. Þar
er orðið samsett úr „kaka“, sem þýðir páfagaukur, og „po“, sem þýðir nótt.
Nafnið merkir því næturpáfagaukur.
Ólíkt öðrum landfuglum getur kakapúinn safnað mikilli líkamsfitu til að
birgja sig upp af orku. Þetta skýrir stærð hans og þyngd.
Maóríum þóttu kakapúar mikið lostæti og auk þess voru þeir fláðir og
skinnið með áföstum fjöðrunum notað í föt, sem þóttu bæði ægifögur og hlý.
Af þessum sökum hefur þessi vinalegi og gæfi fugl nánast dáið út.
- sh
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Hágæða myndgæði
Örþunnur háskerpu LED skjár með 1920x1080 punkta upplausn tryggir framúrskarandi myndgæði.

AKG
AKG K512

JBL MICROWIRELESSBLACK
Tasco 2023BRZ

Vönduð heyrnatól með 18Hz - 20kHz tíðnisviði og 32 Ohm.
NdFe segull í hátölurunum. 2,5m kapall. 24k gulltengi.
Aðeins 150 grömm.

VERÐ

9.990

VERÐ
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11.990

AR
AR

AR

6.990

AR
AR

VERÐ

Ferðahátalalari með þráðlausri Bluetooth tengingu. 3W
magnari og öflugur hátalari. Li-ion rafhlaða með allt að 5 klst.
endingu. Taska og Micro USB kapall fyrir hleðslu fylgja.

Sjónauki með 10x stækkun, 50mm glerjum
og Wide angle breiðlinsu. Taska fylgir.

FYRIR
E5
5
iPHONE5
Olympus VG150
Myndavél með 14 milljónir punkta upplausn. 4x Optical og 4x Digital
Zoom. 2.9 - 6,5 linsa. 2.7" LCD skjár. iESP Auto, Spot AF, Face
Detection AF, AF Tracking. Vídeó upptaka VGA. Auto Flass, Red Eye
Reduction og tímarofi. USB. Notar SD kort. 49 MB minni.

JBL ONBEATMICROBLACK
MICROBLA
LACK
Hátalalari með iPod/iPhone vöggu. Lightroom tengi fyrir iPhone5.
Tveir Odyssey Neodymium hátalarar. Snertitakkar fyrir hljóðstyrk.

VERÐ

14.990
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HL

Action Full HD tökuvél með 1920x1080p upplausn. QUAD PROOF.
Vatnsheld að 5m. Höggheld að 2m. Frostheld að -10°. Rykheld.
1.5" LCD skjár. Innbyggt Wi-Fi. 1/2,5" CMOS upptökuflaga. F2.8
5x Digital Zoom 3.8 linsa. Tekur SD/SDHC/SDXC minniskort. Stærð
(BxHxD): 7,4x5,3x3,5sm. Aðeins 126g.

44.990
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JVC GCAX1
Panasonic SCHC37

Ofurþunn 40W RMS samstæða með innbyggðri iPod vöggu. D.Bass.
Pure Direct Sound. FM/AM útvarp. Klukka með vekjara og svefnrofa.
USB. Heyrnatóltengi. Nanosized Bamboo Cone hátalarar. Má festa á
vegg.

49.990

VERÐ

Panasonic SCBTT182
3D Blu-ray Disc 2.1 heimabíókerfi með 520w RMS Digital magnara.
2 hátalarar og bassabox. 5.1 Virtual Cinema Surround Sound. 2D3D conversion. High Def1080p @ 24fps. DTS-HD og Dolby TrueHD.
DVD uppskölun í 1080p. ARC. VIERA Link/Deep Color/x.v.Colour.
FM útvarp með 30 minnum. HDMI, 2x USB tengi o.fl.

59.990

TILBOÐ

79.990
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19.990

R

VERÐ

HarmanKardon SOUNDSTICKS WIRELESS
2.1 hátalarakerfi með 40w magnara. Fjölnota kerfi fyrir tölvur.
MP3, geislaspilari. HARMAN TrueStream Bluetooth þráðlaus
tenging. Bassabox með 6" bassa.

DVD

54.990

SPILARA

Finlux
Fi
l
22FLHS910
2 FLHS910
22
22“ HD örþunnt LED sjónvarp með 1366x768p upplausn og
stafrænum DVB-T móttakara. Scart. HDMI. USB tengi. Digital
Coax, VGA, heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.
Með 12v - 230v kerfi og hótelstillingu.

VERÐ

49.990

Finlux
Fi
l
26FLY910LV
26FLY910
910LV
LV

Philips 32HFL5573D

26“ HD örþunnt LED sjónvarp með 1366x768p upplausn og
stafrænum DVB-T móttakara. Scart, HDMI, USB tengi, Digital
Coax, VGA, heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

32” Smart LED sjónvarp með Full HD Pixel Plus HD. 400 Hz Perfect
Motion Rate. NetTV. Stafrænn DVB-C. DVB-T. DVB-T2 móttakari. 3x
USB. HDMI. Ethernet. Optical út. VGA & CI rauf. EasyLink o.fl.

VERÐ

74.990

TILBOÐ

99.990

Panasonic TXL50EM5

50 TOMMUR AF MYNDGÆÐUM
Háskerpu upplausn fyrir hámarks upplifun af Blu-ray diskum,
leikjatölvum eða háskerpu sjónvarpsútsendingum

149.990
VERÐ ÁÐUR 199.990

Framúrskarandi myndgæði
Örþunnur háskerpu LED skjár með
1920x1080 punkta upplausn tryggir
framúrskarandi myndgæði.

Media spilari
Settu í SD minniskort úr myndavél, upptökuvél
eða snjallsíma eða tengdu USB minnislykil við
sjónvarpið og Media Player kemur sjálfkrafa upp
til að skoða og spila allt margmiðlunarefni.

Game mode
Tækið er búið sérstöku Game mode,
þar sem allar stillingar eru stilltar
þannig að það henti best ef tengja á
leikjatölvu við tækið.

Orkunýting A+
Tækið er mjög sparneytið á orku, enda
með LED perum í baklýsingu. Orkunýting
A+ er með því besta sem þekkist í
sjónvörpum í dag.

ideas for life
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TÍMAMÓT
Elskulegur eiginmaður minn,

HAFSTEINN JÓNSSON
Bárugötu 31, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 6. mars.
Fyrir hönd aðstandenda,
Áróra Pálsdóttir

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir og afi,

RUDOLPH BRUUN ÞÓRISSON
lést á heimili sínu 19. febrúar. Útför hans
hefur farið fram í kyrrþey.
Stefanía Björk Bragadóttir
Kristinn Bragi Rudolphsson
Heba Björk Helgadóttir
Rudolf Helgi Kristinsson

Elskuleg móðir okkar, amma og langamma,

HLÍF ÓLAFSDÓTTIR
áður til heimilis að Austurbrún 6,
Reykjavík,

lést þriðjudaginn 19. febrúar á
Hjúkrunarheimilinu Mörk. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Ævar H. Guðbrandsson
Rannveig F. Axfjörð
Björgvin S. Haraldsson
barnabörn og langömmubörn.

Laufey G. Thorarensen

Í GÖMLU VINNUNNI Kristín hóf störf á Veðurstofunni árið 1992 sem aðstoðarmaður veðurfræðings til að byrja með. Svo fór hún í nám til
Bergen 1996 og kom aftur 2001.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Innilegar þakkir til þeirra fjölmörgu sem
sýndu okkur hlýhug og stuðning við andlát
sambýlismanns, föður, tengdaföður,
afa og langafa.

PÉTURS BERGMANNS ÁRNASONAR
áður til heimilis að Brekkustíg 1,
Bakkafirði.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki á
Hjúkrunarheimilinu Sundabúð, Vopnafirði, fyrir alúð og umhyggju.
Elly S. Höjgaard
Árni B. Pétursson
Kristinn Pétursson
Bjartmar Pétursson
Baldur Pétursson
Brynjar B. Pétursson
Ómar Pétursson
barnabörn og barnabarnabörn.

Oddný Hjaltadóttir
Hrefna S. Högnadóttir
Helga L. Helgadóttir
Salome H. Viggósdóttir
Svanhildur Káradóttir
Sigrún I. Guðmundsdóttir

Elsku drengurinn okkar,

BLÆNGUR MIKAEL BOGASON
lést af slysförum þann 1. mars.
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju
miðvikudaginn 13. mars kl. 13.30.
Emma Agneta Björgvinsdóttir
Bogi Þorsteinsson
Þórey Dagmar Möller
Þuríður Hekla Bogadóttir
Sigtryggur Kristófer Kjartansson
Kjartan Sigtryggsson
Þuríður Bogadóttir
Þorsteinn V. Pétursson
Helen Þorkelsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Suðurhlíð 35, Reykjavík • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Alúð - virðing - traust

Flytur með mann,
tvo krakka og kött
Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur hefur verið ráðin forstöðumaður nýrrar Náttúrustofu Suðausturlands svo hún mun hverfa af skjám landsmanna.
„Ég er búin að vera á Veðurstofunni
í tuttugu ár, þar af ellefu sem veðurfræðingur, þannig að það er ágætt
að breyta til. Ég held að þetta verði
bæði spennandi og þroskandi,“ segir
Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur glaðlega þegar hún er
spurð út í sitt nýja starf sem forstöðumaður Náttúrustofu Suðausturlands. Slíkar stofur eru sjö á landinu
nú þegar og þetta er sú áttunda sem
er að komast á koppinn. Átta sóttu um
stöðu forstöðumanns. Auk Kristínar
var Snævarr Guðmundsson landfræðingur ráðinn á stofuna sem sérfræðingur. En hvers konar batterí er
Náttúrustofa Suðausturlands?
„Eins og nafnið ber með sér verður náttúra Suðausturlands í brennidepli og er þá miðað við landsvæðið
frá Mýrdalssandi austur í Lón. Okkur
starfsmönnunum er ætlað að stunda
rannsóknir, mælingar og eftirlit á því
svæði. Þarna eru jöklar, eldgos, flóð
og alls konar breytingar á náttúrunni.
Það fer svolítið eftir starfsfólkinu
á hverri náttúrustofu hvað lögð er

áhersla á þannig að þessi stofa gæti
orðið eitthvað veðurtengd, enda alltaf
mikið um að vera í veðrinu í Skaftafellssýslum.“
Kristín er hagvön á Höfn því hún
fæddist þar og ólst þar upp. „Ég fór
suður í menntaskóla en vann heima
þrjú sumur og einhver jólafrí eftir
það á elliheimilinu. Svo ílengdist
ég syðra,“ upplýsir Kristín, sem nú
kveðst flytja austur með fimm af sex
fjölskyldumeðlimum, sé kötturinn talinn með. „Við hjónin eigum tvo stráka,
átta og þrettán ára, og þeir fara með
okkur – og kötturinn. Dóttir okkar
ætlar hins vegar ekki að flytja með
okkur. Hún er í menntaskóla, á einn
vetur eftir þegar þessum lýkur og
ætlar að vera eftir hér í Reykjavík
hjá kærastanum sínum og mömmu
hans. Hún á líka systkini mín að hér
syðra og ömmu og afa, svo það er nóg
af fólki í kringum hana. Við erum að
flytja að heiman en ekki hún. Það var
auðvitað smá taugatitringur þegar
við vorum að taka ákvörðun um hvort
þetta væri eitthvað fyrir okkur. En

börnin okkar eiga líka afa og ömmu
fyrir austan.“
Eiginmaður Kristínar er Sæmundur
Helgason grunnskólakennari. „Hann
hefur verið að kenna íslensku á unglingastigi í Langholtsskóla í Reykjavík
og er búinn að fá vilyrði fyrir kennslu
í Grunnskólanum í Hornafirði. Við
fórum austur í vetrarfríinu að leyfa
strákunum okkar að skoða staðinn
í ljósi þess að við værum að flytja
þangað. Þá fundum við húsnæði sem
okkur leist mjög vel á og ef samningar
nást verðum við nálægt skólanum og
vinnustað mínum í Nýheimum.“
Kristín segir yngri drenginn hafa
áhuga á fótbolta og tónlist og hvorutveggja sé auðvelt að stunda á Höfn.
„Annar og þriðji bekkur í tónlistarforskóla er skylda á Höfn en við erum
að borga um 70 þúsund á ári fyrir það
hér í Reykjavík,“ segir hún. „Maðurinn minn sér golfvöllinn á Höfn sem
stóran kost við staðinn. Við höfum
aðeins verið að spila golf og það verður gaman að virkja strákana í því
líka.“
gun@frettabladid.is

Áratuga reynsla

Sverrir
Einarsson

Vaktsími:
581 3300 & 896 8242
www.utforin.is
Allan sólarhringinn

Kristín
Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, systir,
mágkona og frænka,

INGER BIRTHE W. SCHWEITZ
GÍSLASON

MARÍA W. H. EYVINDSDÓTTIR,

Sóltúni 13, Reykjavík,

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

lést á Landspítalanum Fossvogi, 17. febrúar
síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu.
Jörgen W. Ágústsson
Erik Schweitz Ágústsson
Einar Schweitz Ágústsson
Inger María Schweitz Ágústsdóttir
Guðrún Steingrímsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Else-Marie Christensen
Jónína Guðjónsdóttir
Linda Hrönn Ágústsdóttir
Bergsveinn Ólafsson

Dvergholti 27, Hafnarfirði,

sem lést miðvikudaginn 20. febrúar á
Sahlgrenska sjúkrahúsinu í Gautaborg,
Svíþjóð, verður jarðsungin miðvikudaginn
13. mars kl. 13.00 frá Kópavogskirkju.
Lisa Marie Mahmic
Árni Eyvindsson
Páll Eyvindsson
Kristjana Eyvindsdóttir
Hannes Eyvindsson
og systkinabörn.

Adem Mahmic
Helga R. Ármannsdóttir
Sigurður Guðbjörnsson
Edda Vigfúsdóttir
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FERMINGARGJAFIR
THE VOICE

Philips The Voice er þráðlaus hljóðnemi
og bluetooth hátalari sem virkar með
öllum bluetooth símum og spjaldtölvum.
Með fylgir The Voice App fyrir iPad sem býður upp á
fjölmarga möguleika til viðbótar.
• Settu upp hæfileikakeppni með iPad
• Vandaður þráðlaus hljóðnemi á standi
• Bluetooth hátalari (2 x 5W)
• Innbyggt stórt lagasafn
• Battle mode (syngdu á móti vinum)
• Hjálpar þér að læra ný lög
• Allir textar og upplýsingar á skjá
• Hægt að taka upp og setja á Facebook / Twitter
• Virkar með iPad, iPad2 og nýjustu iPad

On Stage App

VERÐ

Hannað fyrir

39.995

FRÁBÆRT VERÐ

Panasonic ESRL21
3ja blaða hleðslurakvél með öflugum mótor
(10.000 sn). Hægt að nota með kremi eða raksápu.
Alveg vatnsheld. Bartskeri. 8 klst. hleðsla.

Philips AJ3123
Digital FM útvarpsvekjari með
10 stöðvaminnum. 2 vekjarar
með Gentle Wake svefnrofa.

Nikon ACTION7x35
Sjónauki með 7x stækkun og
35mm glerjum. Höggþolinn.
715g. Taska fylgir.

VERÐ

6.995

FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ

12.995

FRÁBÆRT VERÐ

Toni&Guy TGIR1922
Bylgjujárn með extra djúpum
Tourmaline keramík plötum.
Hámarkshiti 200°. 360°snúningur
á kapli. 3m snúra.

Philips DCM2020
20W RMS míkrósamstæða með iPod/
iPhone/iPad vöggu, geislaspilara,
FM útvarpi með 20 stöðvaminnum,
Dynamic Bass Boost, vekjara sem
spilar af FM/CD/USB/iPod vöggu, ,
MP3 link, heyrnartólstengi ofl.

22”
LED

Philips SB7200
Shoqbox Bluetooth hátalari. 2
öflugir Neodymium hátalarar með
wOOx Bass. Innbyggður hljóðnemi.
Hentar fyrir flest Bluetooth tæki.
Hægt að para saman 2 stk. Line in
tengi. Rafhlaða endist í allt að 8
klst. Splash proof.

Spilaðu beint frá
símanum með
Bluetooth

TILBOÐ

19.995

FULLT VERÐ 49.995

VERÐ

6.995

9.995

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

Nikon S2600
14 milljón punkta myndavél með 2,7” LCD
skjá. NIKKOR linsa. 4x fókusvörn. 5x Optical
og 7x Digital Zoom. Rafræn titringsjöfnun. HD
hreyfimyndataka með hljóði.

VERÐ

VERÐ

34.995

19.995

FRÁBÆRT VERÐ

DIGITAL CRYSTAL CLEAR

Philips 22HFL3232D
22" HD-Ready LED sjónvarp
með Digital Crystal Clear
og 1366 x 768p upplausn.
Háskerpu stafrænn DVB-T
móttakari (MPEG4). 6w RMS
Incredible Surrou

VERÐ

VERÐ

49.995

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

32”
LED

DIGITAL CRYSTAL CLEAR

Philips 32PFL3107H
32" LED sjónvarp. HD 1368 x 768
Digital Crystal Clear myndvinnsla.
100 Hz Perfect Motion Rate. 20 W
RMS hljóðkerfi. USB tengi styður
AVI, MKV, H264, MPEG1/2/4 o.fl.
Styður MP3, WMA og AAC sem og
JPEG ljósmyndir. 3x HDMI, Scart,
Component og heyrnatólstengi.

VERÐ

89.995

FRÁBÆRT VERÐ

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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Elskulegur eiginmaður minn og besti vinur,

ÞORVALDUR ÞORSTEINSSON
myndlistarmaður og rithöfundur,

sem lést 23. febrúar, verður jarðsunginn frá
Hallgrímskirkju föstudaginn 15. mars kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Helena Jónsdóttir

Móðir okkar , tengdamóðir,
amma og langamma,

SÓLVEIG MAGNÚSDÓTTIR
áður Efstasundi 76,

lést á Hjúkrunarheimilinu Skjóli sunnudaginn
3. mars. Útförin hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu. Starfsfólki á Skjóli er
þakkað fyrir einstaka umönnun og hlýhug.
Magnús Sigurðsson
Emil Þór Sigurðsson
og fjölskyldur.

Þórhildur Karlsdóttir
Sigrún Baldursdóttir

Við þökkum innilega fyrir hlýhug og
samúð við andlát elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

JÓHÖNNU MAGNÚSDÓTTUR
Klapparstíg 5a.

Þórunn Ingólfsdóttir
Georg Heide Gunnarsson
Hilda G. Birgisdóttir
Hinrik Gunnarsson
Guðrún Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

ÁRMANN EIRÍKSSON

Víða frásagnargáfa
meðal Grindvíkinga
Menningarvika hefst í Grindavík í dag. Þar rekur hver viðburðurinn annan. Dagskráin er
mest í höndum heimafólks en landsþekktir listmenn koma líka við sögu.
„Markmiðið með vikunni er að draga
heimafólk fram á svið en við reynum
líka að skreyta hana með einhverjum landsþekktum kröftum,“ segir
Kristinn Reimarsson, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar. Hann hefur verið að
skipuleggja menningarvikuna sem
formlega verður sett í dag klukkan
14.00 í Grindavíkurkirkju. Auk tónlistaratriða þar verða afhent menningarverðlaun 2013. „Í kvöld eru ansi
áhugaverðir tónleikar með bandarískri söngkonu sem óskaði eftir að
fá að spila í Grindavík, í kaffihúsinu
á bryggjunni. Svo má ekki gleyma
systrunum Hófí og Grétu, dætrum
Samúels Arnar Erlingssonar íþróttafréttamanns. Hólmfríður er búsett
hér í Grindavík, kennari við grunnskólann og knattspyrnuþjálfari með
meiru. Maðurinn hennar er einn af
þeim sem ætlar að sýna myndlist
í vikunni en þær systur troða upp
í Kvikunni í kvöld, ásamt tveimur
öðrum hljómsveitum,“ segir Kristinn
og nefnir líka Vocal Project, poppkór
Íslands, sem poppar upp annað kvöld.
Kristinn segir marga bíða spennta
eftir þessari viku. „Ef við förum
yfir stóru stjörnurnar sem verða hjá
okkur þá eru náttúrlega tónleikar með
Skálmöld 16. mars og Magnúsi og
Jóhanni þann sautjánda. „Þetta eru
viðburðir sem enginn má missa af,“
tekur hann fram.

HÓFÍ OG GRÉTA Hólmfríður Samúelsdóttir er ein þeirra heimamanna sem troða upp á

menningarvikunni í Grindavík. Hún kemur fram með systur sinni Grétu í Kvikunni í kvöld.

Þótt Kristinn hafi aðallega talið upp
tónlistarviðburði segir hann myndlistina eiga sinn sess á menningarvikunni og minnir líka á grindvískt
vísna- og sagnakvöld á föstudag. „Við
byrjuðum með svona sagnakvöld í
fyrra og húsið troðfylltist þannig að
ég geri ráð fyrir að það verði vel sótt
aftur enda leynist víða frásagnargáfa
meðal Grindvíkinga.“ Þetta er fimmta

menningarvikan í Grindavík. Kristinn
segir þær ávallt þjappa fólki saman
og blása jákvæðni í fólk eftir myrka
vetrardaga og heimafólkið finni þar að
það þurfi ekki að sækja alla menningarviðburði til höfuðborgarinnar. Hann
hvetur sem flesta til að kynna sér dagskrá vikunnar á heimasíðu Grindavíkurbæjar og svo auðvitað að mæta.
gun@frettabladid.is

Nýir siðir og annað útlit

Hörgsholti 33, Hafnarfirði,

lést sunnudaginn 3. mars í faðmi
fjölskyldunnar. Útförin fer fram
frá Víðistaðakirkju Hafnarfirði mánudaginn
11. mars kl. 15.00.
Sigrún Gísladóttir
Jón Gestur Ármannsson
Steinunn Eir Ármannsdóttir
Hermann Ármannsson
Hildur Hinriksdóttir
Helgi Hinriksson
Gísli Pétur Hinriksson
og barnabörnin sextán.

Ásta Birna Ingólfsdóttir
Timothy William Bishop
Birna Rut Björnsdóttir
Ingólfur Níels Árnason
Bryndís Fanney Guðmundsdóttir
Kristjana Vignisdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýju og vináttu við andlát og útför ástkærs
eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Dalvíkingar taka á móti ﬂóttafólki frá Sebrakabra – á sviðinu – nú um helgina. Leiksýningin Eyrnalangir og annað fólk var frumsýnt þar í gærkveldi.
Leikfélag Dalvíkur frumsýndi í
gærkveldi leikritið Eyrnalangur og
annað fólk, eftir þær systur Iðunni
og Kristínu Steinsdætur. Það
gerist á Dalvík í dag og segir frá
því þegar flóttamenn frá eyjunni
Sebrakabra koma í bæinn með nýja
siði og annað útlit en bæjarbúar og
á ýmsu gengur.
Margir taka þátt í sýningunni og
syngja, dansa og leika af hjartans
lyst. Tónlist í verkinu er eftir Ragnhildi Gísladóttur og leikstjóri er
Saga Jónsdóttir.
Næstu sýningar eru í kvöld,
laugardag klukkan 20 og á morgun,
sunnudag á sama tíma.

Á SVIÐINU

Andrea Sól
Þórðardóttir
og Sunneva
Halldórsdóttir
í hlutverkum
sínum.

MYND/PÉTUR SKARPHÉÐINSSON

KRISTINS SIGURÐSSONAR
fyrrv. flugumferðarstjóra,
Skógarseli 43.

ÞETTA GERÐIST: 9. MARS 1997

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hrafnistu,
Boðaþingi, fyrir einstaka umhyggju, alúð og vináttu.
Edda Magndís Halldórsdóttir
Sigurður Kristinsson
Hjálmar Kristinsson
Helgi G. Kristinsson
Jóhann Örn Kristinsson
Halldór Ívar Guðnason
Edda Guðrún Guðnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Anna Dís Bjarnadóttir
Hildigunnur Bjarnadóttir
Edda Björg Benónýsdóttir
Ása M. Blöndahl
Sveinn Vignisson

Flutningaskipið Dísarfell fórst
Tveir menn fórust en
tíu var bjargað þegar
flutningaskipið Dísarfell
sökk þennan dag árið
1997.
Leki hafði skyndilega komið að skipinu
þar sem það var statt um
hundrað sjómílur suðaustur
af Stokksnesi. Leki hafði komið að skipinu þannig
að ekki varð við neitt ráðið en skipverjum tókst þó að

senda út neyðarkall. Fjögur
skip sem stödd voru í nágrenninu lögðu
þegar af stað og einnig TF-Líf, þyrla Landhelgisgæslunnar sem kom fyrst á slysstaðinn. Þá var aðeins stefni Dísarfells
upp úr en allir mennirnir komnir í
sjóinn. Þeir höfðu sópast af skipinu
þegar brot reið yfir og tíu þeirra héldu
hópinn. Áhöfninni á TF-Líf tókst að ná
öllum mönnunum nema einum en einn af
þeim var látinn þegar hann kom í þyrluna.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

ÁSTHEIÐUR FJÓLA
GUÐMUNDSDÓTTIR
frá Skagafirði
Brekkubyggð 17, Garðabæ,

lést í faðmi ástvina og fjölskyldu sinnar á bráðadeild
Landspítalans fimmtudaginn 28. febrúar.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Þóra Valný Yngvadóttir
Júlíus Ingólfsson
Gunnar Jón Yngvason
Inga Hildur Yngvadóttir
Vignir Baldur Almarsson
Aðalsteinn Dalmann Stefánsson Þórdís Másdóttir
Aðalheiður, Yngvi Marinó, Birta Rós, Gabríel, Sara Dögg,
Ottó Freyr, Valný, Hildur, Daníel Bjarni og langaömmubörn:
Dagur Logi, Matthías Freyr, Emil Fannar og Bjarni Gunnar

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Elsku móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

EIRÍKUR JAKOB HELGASON

GUÐMUNDA PETERSEN
STEFÁNSDÓTTIR

fyrrverandi verkstjóri,

andaðist miðvikudaginn 27. febrúar á
heimili sínu, Kelduhvammi 22, Hafnarfirði.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
þriðjudaginn 12. mars kl. 13.00.
Ólafía Erlingsdóttir
Haukur Eiríksson
Brynja Björk Kristjánsdóttir
Helgi Eiríksson
Berglind Gylfadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir 7. mars.
Hún verður jarðsungin frá Áskirkju
þriðjudaginn 12. mars kl. 15.00.
Steinar Petersen
Greta B. Petersen
Birna Petersen
Ken Håkon Norberg
Gunnar Petersen
Elva Gísladóttir
Eva Petersen
Gunnar Arnar Gunnarsson
Viktor, Emilia, Anna Alexandra, Steinar, Oliver og Brynjar.

Túlipanar
10 stk.



NU

Margir litir
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Ókeypis
RÆKTUNARNÁMSKEIÐ Í BLÓMAVALI
Leiðbeinendur: Kristinn H. Þorsteinsson, Auður Jónsdóttir garðyrkjufræðingar.

13. MARS BLÓMAVAL Grafarholti, kl. 19:30-20:45
6iQLQJPDWMXUWDNU\GGMXUWDRJVXPDUEOyPD
$XêXUIHU\ILUKHOVWXDWULêLYLêViQLQJXRJ~WSO|QWXQ
14. MARS BLÓMAVAL SKÚTUVOGI, kl. 19:30-20:45
0DWRJNU\GGMXUWLU*yPV WWRJJLUQLOHJW
$XêXUN\QQLUøPVDUiKXJDYHUêDUPDWRJNU\GGMXUWLU

NOKKUR

SÆTI
LAUS

21. MARS BLÓMAVAL SKÚTUVOGI, kl. 19:30-20:45
ÉYD[WDWUpRJEHUMDUXQQDU
.ULVWLQQIHU\ILUKHOVWXí WWLYDUêDQGLJUyêXUVHWQLQJX
NOLSSLQJDUVNøOLQJXRIO
Skráðu þig í síma 525 3000 virka daga eða á namskeid@blómaval.is

Skútuvogur - Grafarholt - Hafnarfjörður - Akureyri - Egilsstaðir
Vestmannaeyjar - Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær
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KROSSGÁTA
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LÁRÉTT
2. mats, 6. tveir eins, 8. fálm, 9. pappírsblað, 11. fíngerð líkamshár, 12. aka,
14. faðma, 16. karlkyn, 17. tala, 18.
drulla, 20. til, 21. skjótur.

11

LÓÐRÉTT
1. viðureign, 3. hróp, 4. land í SA-Asíu,
5. arinn, 7. súgur, 10. stofn, 13. leturtákn, 15. eyðimörk, 16. kóf, 19. slá.

13

14

Þær sem elska storminn
BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

15

LAUSN
17

19

20

egar ég var á fullu að slíta barnsskónum vestur á Bíldudal kom frú
Vigdís Finnbogadóttir, þáverandi forseti,
þangað í heimsókn. Gróðursetti hún tré
með okkur krökkunum eins og hennar
var háttur. Mér er sérstaklega minnisstætt þegar hún fór með fríðu föruneyti
upp í Tungu, svokallaða, og stoppaði við
styttuna af Muggi. Ég fékk hálfgert sjokk
þegar hún fór að faðma styttuna og hálfpartinn kjassa hana og sagði svo með
bros á vör að hún hefði alltaf haft dálæti
á góðum listamönnum.

LÁRÉTT: 2. dóms, 6. tt, 8. pat, 9. örk,
11. ló, 12. keyra, 14. knúsa, 16. kk, 17.
níu, 18. aur, 20. að, 21. frár.

21

UNGI daladrengurinn fór hjá sér.
„Hvað er hún eiginlega að hugsa?“
spurði ég sjálfan mig, enda alinn
upp við að framámenn hegðuðu
sér með sviplausari hætti. Þingmenn kjördæmisins hefðu til
dæmis aldrei leyft sér slíkt látleysi. Seinna áttaði ég mig á að
þessi manneskja, sem er með
þeim almerkilegustu sem ég
veit um, var að búa okkur
undir breytta tíma þar sem
bindisklæddir landsfeður
færu ekki einir með tögl og
hagldir.

MAN. UTD.
CHELSEA
SUNNUDAG KL. 16:15

MÉR varð hugsað til þessarar uppákomu í Tungunni
mörgum árum síðar þegar
ég króaði Katrínu Jakobsdóttur af á blaðamanna-

vaktinni og spurði hvað verðandi
menntamálaráðherra ætlaði að gera. Öll
framkoma hennar bar þess merki að ég
væri að ræða við gamla bekkjarsystur
frekar en verðandi ráðherra. Ekki vottaði fyrir hinu gamaldags og hvimleiða
landsföðurfasi sem hrjáir margar konur
og menn sem nálgast hæstu metorð.
Þar fékk ég því aftur að finna fyrir blæ
breyttra tíma.

SÍÐAN þá hefur reyndar blásið byrlega
í þessum efnum með nýju og ólíku fólki
sem lætur til sín taka í stjórnmálum og
gefur lítið fyrir landsföðurinn. Svei mér
þá ef þetta er ekki stormur á við þann
sem Hannes Hafstein orti um á sínum
tíma.
NÚ velta sjálfstæðismenn því fyrir sér
hvernig standi á því að fylgi flokksins
hafi dalað eftir landsfund. Eflaust er
einhver kjarnakona á við þær Katrínu
og Vigdísi að benda þeim á að samkoma
bindis- og kjólklæddra „landsfeðravonnabís“ sé ekki vænleg til árangurs
árið 2013. Sérstaklega ef fjallað er um
fósturjörðina á sömu nótum og langafi
gerði, þar sem hin kristna og einsleita
þjóð býr sig undir hættuna sem steðjar
að utan frá, rétt eins og skaðinn sem við
völdum okkur sjálf sé skaðlaus. Eflaust
eru þær að benda á erindisleysi flokks
sem er að búa þjóðina undir framtíð sem
fyrir löngu er liðin.

MYNDASÖGUR
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Þetta er það sem við högum talað
um, Ívar! Engar snöggar hreyfingar
fyrir mann á þínum aldri!
Ég var bara
að standa Hættu
því!
upp!

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þetta er ég.
Gætirðu komið með
flögur og salsasósu
fyrst þú ert í
eldhúsinu?

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Ókei, ég (HIKK!) skal koma með
þér, en bara af því að ég er
umkringdur!

ALLIR LEIKIRNIR Í 8 LIÐA ÚRSLITUM Í BEINNI!

BARIST UM
BIKARINN!

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Toppliðið Úrvalsdeildarinnar fær Evrópumeistarana í
heimsókn í átta liða úrslitum elstu bikarkeppni í heimi.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

Hver,
ég?

18

LÓÐRÉTT: 1. átök, 3. óp, 4. malasía,
5. stó, 7. trekkur, 10. kyn, 13. rún, 15.
auðn, 16. kaf, 19. rá.

16

Þ

Þú hefur
væntanlega ekki
séð hinn sokkinn
minn?

6

3
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Skipið sem samfélag
Kvikmyndin Á sjó eftir Sigurð Sverri Pálsson verður
sýnd í Víkinni–sjóminjasafninu í Reykjavík 13. mars.
Myndin Á sjó var frumsýnd á
alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni Nordkappfilmfestival í Noregi í september 2012, þar sem
hún hlaut einróma lof
sýningargesta. Nú verður hún sýnd í Víkinni,
sjóminjasafninu
á Grandagarði,
næsta miðvikudag, 13. mars,
VALDIMAR ÖRN
k lu k k a n 2 0.
FLYGENRING
Hún var tekin

upp á togaranum Breka veturinn
1991 en var ekki fullgerð fyrr en
2002.
Eini leikarinn í myndinni er
Valdimar Örn Flygenring, sem
gerist einn af áhafnarmeðlimum
togara og sýnir myndin hvernig
landkrabbinn tekst á við
sjómennskuna, lífið um
borð, ógnina og einmanaleikann.
Aðgangur
er
öllum opinn ókeypis.
- gun

HAPPY OG LUCKY Eitt fjölmargra verka Söru Riel sem sýnd verða á Listasafni Árnesinga.

Graffaði eins og
sveitadrottning
Sara Riel færði borgina út í sveit þegar hún graffaði á veggi niðurníddra húsa
víða um land. Þetta var árið 2006 og nú sjö árum síðar eru myndir af þessum
verkum hennar komnar á safn og verða sýnd í Listasafni Árnesinga.

Opið laugard. kl. 10-14

,QQULWXQtIUDPKDOGVVNyOD
I\ULUKDXVW|QQ
)RULQQULWXQQHPHQGDtEHNNYHUèXUWLOPDUV
)RULQQULWXQQHPHQGDtEHNN I GGLUHèDVtèDU KHIVW
PiQXGDJLQQ  PDUV RJ OêNXU I|VWXGDJLQQ  DSUtO 1HP
HQGXUIiEUpIIUi1iPVPDWVVWRIQXQPHèYHÀ\NOLDèLQQULWXQ
DUYHI RJ OHLèEHLQLQJXP DIKHQW t JUXQQVNyOXQXP )RUHOGUDU
IRUUièDPHQQ QHPHQGD Ii EUpI t SyVWL IUi 1iPVPDWVVWRIQXQ
PHèXSSOêVLQJXPXPLQQULWXQLQD1HPHQGXUtEHNNHUX
HLQGUHJLèKYDWWLUWLODèWDNDìiWWtIRULQQULWXQLQQL
,QQULWXQDQQDUUDHQEHNNLQJDYHUèXUDSUtOWLOPDt
,QQULWXQHOGULQHPHQGD I GGLUHèDI\UU VHPHNNLHUXQ~
tIUDPKDOGVVNyODHèD WODDèVNLSWDXPVNyODKHIVWPLèYLNX
GDJLQQ  PDt RJ OêNXU I|VWXGDJLQQ  PDt 8PV NMHQGXU
ìXUID Dè V NMD YHÀ\NLO VMi OHLèEHLQLQJDU i LQQULWXQDUYHI i
PHQQWDJDWWLV

Sýningin Slangur (-y) verður opnuð
í Listasafni Árnesinga í dag. Á
henni má sjá myndir af graffítíverkum eftir Söru Riel sem hún
vann víða um land árið 2006. Hugmyndin að verkunum kviknaði að
sögn Söru þegar hún bjó í Berlín.
„Ég kynnist graffaramenningu í
Berlín og meðal annars þeim anga
hennar sem er í höndum svokallaðra skrifara eða writers. Sem
skrifa texta og yfirleitt nafnið sitt.
Sá besti í þeirra röðum er kallaður
all city king, sem er auðvitað svakalega karllægt. Ég tók andstæðan
pól, ákvað að gerast all country
queen, eða sveitadrottning, og færa
graffið út í sveit,“ segir Sara sem
graffaði orð sem byggjast á slangri
á margvísleg niðurnídd húsakynni
og veggi í sveitum landsins. „Orðin
sækja líka innblástur til Berlínar,
fólk notar svo mikið slangur, og
orðin enda svo oft á y, nicely, heavy,
happy – og þannig orð graffaði ég
á veggina í sveitum landsins, færði
borgina út í sveitina en ég leitaðist
einnig eftir því að ná fram þeirri
tilfinningu sem inntak orðanna fól
í sér sem stundum gat vísað til mismunandi skilnings. Til dæmis vísar
verkið Lousy þannig bæði til lélegs
ástands hússins en einnig þeirrar
tilfinningar sem niðurníðsla hússins vekur,“ segir Sara.
Myndir af þessum verkum hafa
aldrei áður verið sýndar opinberlega en Sara segir að henni hafi
þótt tækifærið vera komið þegar
henni var boðið að sýna í Listasafni

SARA RIEL Listakonan hefur vakið eftirtekt sem listamaður ekki síst vegna strætislistaverka sem má finna víða í Reykjavík og borgum heimsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Árnesinga um leið og sýning verður á verkum Gunnlaugs Scheving.
„Mér fannst þessar myndir kallast
vel á við verk hans. Hann er í borginni að vinna sín verk um sveitir og
ég fer í sveitina og vinn mjög borgarleg verk.“
Listasafn Árnesinga fagnar 50
ára afmæli um þessar mundir en
allar sýningar ársins munu halda
á lofti gjöfinni sem lagði grunn
að safninu en þann 19. október
1963 gáfu Bjarnveig Bjarnadóttir
og synir hennar, Loftur og Bjarni
Markús Jóhannessynir, Árnesingum stóra málverkagjöf. Gunn-

Ég tók andstæðan
pól, ákvað að gerast all
country queen, eða
sveitadrottning, og færa
graffið út í sveit
Sara Riel

laugur Scheving er einn þeirra
listamanna sem áttu verk í stofngjöfinni en sýningin sem sett verður upp á verkum hans að þessu
sinni ber heitið til sjávar og sveita.
Sýningarnar standa til 2. júní.
sigridur@frettabladid.is

/RNDLQQULWXQQHPHQGDtEHNNYHUèXUPDtWLOM~Qt
1HPHQGXU t  EHNN KDID IUHVW WLO V NMD XP QiP t IUDP
KDOGVVNyODHèDEUH\WDXPVyNQXP~UIRULQQULWXQWLOPLèQ WWLV
PiQXGDJLQQ  M~Qt (LQNXQQLU ìHLUUD YHUèD VHQGDU UDIU QW
IUiJUXQQVNyOXPWLOIUDPKDOGVVNyODHIWLUVNyODVOLW
6WDUIVEUDXWLUI\ULUIDWODèD
5DIU QQLLQQULWXQiVWDUIVEUDXWLUODXNIHEU~DUVtèDVWOLèLQQ
ëHLU VHP HNNL KDID ìHJDU VyWW XP JHWD ìy VHQW YLèNRPDQGL
IUDPKDOGVVNyOD VNULÀHJD XPVyNQ WLO  DSUtO Q VWNRPDQGL
6WHIQWHUDèDIJUHLèVOXDOOUDXPVyNQDiVWDUIVEUDXWLUI\ULUORN
DSUtO
)MDURJGUHLIQiPRJQiPtNY|OGVNyOD
,QQULWXQ t IMDU RJ GUHLIQiP RJ t NY|OGVNyOD IHU IUDP VDP
NY PWI\ULUNRPXODJLVHPHLQVWDNLUIUDPKDOGVVNyODUDXJOêVD
1iQDULXSSOêVLQJDUXPLQQULWXQ
tIUDPKDOGVVNyODPiIiiPHQQWDJDWWLV
RJKMi1iPVPDWVVWRIQXQtVtPD
0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WLè
PDUV

FÓLK AÐ SNÆÐINGI, GÖMUL KONA MEÐ SKIP Eitt verka Gunnlaugs Schevings sem sjá má í Listasafni Árnesinga.

Tækifæri til að kynnast listamanninum
Sýningin Til sjávar og sveita tekur fyrir verk Gunnlaugs Scheving en hann var einn þeirra listamanna
sem átti verk í stofngjöfinni fyrir 50 árum. Hann
tilheyrir þeirri kynslóð listamanna sem fram komu
í lok fjórða áratugarins þegar efnahagskreppa og
þjóðfélagsátök beindu listamönnum inn á nýjar
brautir. Landslagið var ekki lengur aðalviðfangsefnið
heldur nánasta umhverfi og daglegt líf þar sem hversdagslegir hlutir, maðurinn og vinnan, urðu hin nýju
viðmið. Verkin á sýningunni koma öll úr safneign
Listasafns Íslands sem varðveitir mikið safn verka
hans, þar á meðal mörg frumdrög að stærri verkum.
Á sýningunni verða nokkur af risastórum verkum

Gunnlaugs en einnig minni verk, frumdrög og skissur.
Þannig gefst tækifæri til að kynnast myndhugsun
listamannsins og vinnuferli þar sem hann skoðar
m.a. hvernig menn bera sig að við vinnu hvort heldur
sjómaðurinn eða listamaðurinn. Verkin á sýningunni
sýna hvernig listamaðurinn þróar hugmyndir sínar
frá raunsæjum lýsingum af vinnandi mönnum til sjós
yfir í táknrænar myndir af samlífi manns og náttúru.
Sýningin er sú fyrsta í röð þriggja sýninga sem eru
samstarfsverkefni Listasafns Árnesinga, Listasafns
Íslands og Listasafns Hornafjarðar. Hún verður opnuð
í Listasafni Árnesinga í dag, á sama tíma og sýning
Söru Riel.
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7 NQLIU êLQJDUHIWLUVyWWLU
0LNLOOVNRUWXUHUiW NQLIU èL
PHQQWXèXIyONLiYLQQXPDUNDèLi
ËVODQGLHQPHèDOODXQW NQLIU èLQJD
tGDJHUXDOPHQQWJyè
.HLOLUEêèXUXSSiKDJQêWWKiVNyOD
QiPtW NQLIU èLtVDPVWDUILYLè
+iVNyODËVODQGVRJHUQiPLèIDJ
OtQDXQGLU9HUNIU èLRJQiWW~UX
YtVLQGDVYLèLVNyODQV7 NQLIU èL
QiP.HLOLVHUìULJJMDRJKiOIViUV

Q iPVHPYHLWLUDXN%6FJUièXUpWW
WLODèV NMDXPO|JYHUQGDèDVWDUIV
KHLWLèW NQLIU èLQJXU7 NQLIU èL
$SSOLHG(QJLQHHULQJ PLèDUDèìYt
DèQêWDìiYHUNRJW NQLìHNNLQJX
VHPHUWLOVWDèDUKYHUMXVLQQLWLO
ìUyXQDUiQêMXPODXVQXPI\ULU
LèQDèRJDQQDèDWYLQQXOtIËQiP
LQXHUìYtO|JèiKHUVODiDèE\JJMD
XSS|IOXJDYHUNìHNNLQJXVDPKOLèD
IU èLOHJULJUXQQìHNNLQJXPHèìYt

HÁSKÓLADAGURINN 2013

DèIOpWWDVDPDQEyNOHJXQiPLRJ
YHUNHIQDYLQQX1HPHQGXU|èODVW
ìYtMDIQWEUHLèDQJUXQQRJPLNOD
VpUK ILQJXVHPQêWLVWYLèODXVQ
NUHIMDQGLYHUNHIQDiIM|OP|UJXP
iKXJDYHUèXPVYLèXPRJJHULU
QHPHQGXUK IDWLOêPLVVDVWDUID
iP|UJXPVYLèXPDWYLQQXOtIVRJ
LèQDèDU

ASKJA 9. mars kl. 12–16

Undarlegt er að spyrja mennina
eftir Nínu Björk Árnadóttur
BÓKIN SEM
BREYTTI
LÍFI MÍNU
Viðar
Eggertsson
Stjórnandi
Útvarpsleikhússins

Þegar ég var fjórtán ára var ég, eins og unglinga er
siður gjarnan, í leit að svörum við spurningum lífsins.
Þau var torvelt að finna, því spurningarnar voru þess
eðlis að svörin við þeim voru ekki endilega af rótum
raunsæis. En skyndilega, einn daginn, helltist yfir mig
ljóðrænt æði. Ég uppgvötvaði ljóðabók Nínu Bjarkar
Árnadóttur, Undarlegt er að spyrja mennina, og það
opnaðist fyrir allar ljóðrænar æðar í mínum skrokki og
ég fann hvernig hin ljóðræna sýn á heiminn gaf honum
aðrar og nýjar víddir. Það var eins og dregið hefði verið
frá augum mínum og skynjun. Í kjölfarið
las ég tvær ómótstæðilegar bækur, að
mér fannst; Litla prinsinn eftir franska
skáldið og flugmanninn Antoine de SaintExupéry í þýðingu Þórarins Björnssonar,
og Platero og ég eftir spænska skáldið
JJuan Ramón Jiménez í þýðingu Guðbergs
Bergssonar. Næst greip ég ljóðabók GuðB
b
bergs Endurtekin orð og fann þar mörg
ssvör... og reyndar fleiri spurningar, sem var
nú bara betra! Síðan fór ég að fikra mig
n
eftir skáldaslóð Guðbergs. Þar hef ég gjarnef
an haldið mig síðan, allavega aldrei fjarri.

BÝR Í ÞÉR
TÆKNIFRÆÐINGUR?
TÆKNIFRÆÐINÁM (BS)
Keilir býður upp á fjölfaglegt og hagnýtt tæknifræðinám á háskólastigi,
í samvinnu við Háskóla Íslands, sem veitir útskrifuðum nemum rétt til að
sækja um lögverndaða starfsheitið tæknifræðingur eftir þriggja ára nám.
Nemendur geta valið um mekatróník hátæknifræði eða orku- og umhverﬁstæknifræði. Námið hentar vel þeim sem hafa verkþekkingu og áhuga á
tæknilegum lausnum og nýsköpun.
NÁMSFRAMBOÐ

MEKATRÓNÍK
HÁTÆKNIFRÆÐI

ÄEyNVHPK JWWHHUD
DèGiVWDè«³
KEILIR

.RO E U ~ Q / L OM D. ROE
OOE
E HLQ VGy WWL U  6S iV V t DQ

ZZZIRUODJLGLV±DOY|UXEyNDE~èiQHWLQX

PIPAR \ TBWA t SÍA t 130663

ÈVG
G tV6LJPXQGVGyWWLU9 t è V MMi
i

ÄK JWDèYHHOWDìHVVXYHUNL
I\ULUVpU~WIIUiyWDOYLQNOXP«³

ORKU- OG
UMHVERFISTÆKNIFRÆÐI

ÁSBRÚ

578 4000

keilir.net
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Fjölbreytt verk ólíkra einstaklinga
Níu nemendur úr Listaháskóla Íslands sýna lokaverkefni sín í Tjarnarbíói.
Lokaverkefni þeirra níu nemenda sem eru að útskrifast í vor af dansbraut Listaháskóla Íslands verða sýnd
í Tjarnarbíói í kvöld. „Þetta eru fjölbreytt verk þar
sem þetta eru ólíkir einstaklingar með ólíkan grunn,
verkin eru allt frá því að vera í kvikmyndaformi yfir
í að vera í hefðbundnu sviðsformi,“ segir Sveinbjörg
Þórhallsdóttir, fagstjóri samtímadansbrautar.
„Á Íslandi hafa stelpur verið í meirihluta í náminu
en erlendis er meira um karlmenn í stéttinni þannig
að við höldum í vonina um að það muni einhverjir
strákar koma í inntökupróf í vor,“ bætir hún við.
Sveinbjörg segir áhugasvið nemenda liggja á
ólíkum stöðum og að námið opni marga möguleika.
- gha

/tIiQVWUHLWX
O UêXDêQMyWDOtIVLQV
7 daga heilsudvöl 14.-21. apríl
Námskeiðið er fyrir þá sem vilja njóta lífsins, lifa líﬁnu aðeins
hægar og huga að andlegri og líkamlegri líðan. Dvölin gefur
einnig einstakt tækifæri til að taka upp nýjar og skynsamlegar
leiðir hvað varðar hreyﬁngu, næringu og svefn.
Innifalið: Ljúffengur og hollur matur, skipulögð dagskrá,
hugleiðsla og jóga, aðgangur að sundlaugum, baðhúsi og
líkamsrækt. Einnig nudd og val um ýmsar meðferðir.
Verð á mann 109.900 kr. ef bókað er fyrir 20. mars.
Eftir 20. mars kostar heilsudvölin 121.900 kr.
Aukadagur fyrir þá sem vilja lengja dvölina er 9.900 kr. pr. sólarhring
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EHUXPiE\UJêiHLJLQKHLOVX

SPENNANDI MIÐILL Jón Atli segir mikla tilraunamennsku eiga sér stað í
Útvarpsleikhúsinu og það henti verkum hans vel.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Viskí tangó eftir Jón Atla Jónasson verður frumﬂutt
í Útvarpshúsinu á morgun. Verkið gerist í Reykjavík
í eftir-dómsdags-stemningu, að sögn höfundar, og
fjallar um leitina að merkingu í upplýsingaﬂæðinu.
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Í borg sem hefur lagst í eyði sitja
maður og kona í auðri skemmu
með stuttbylgjutalstöð og hlusta
eftir kallmerkjum. Þau bíða nóttina af sér og deila upplifunum
sínum og minningum frá landi
og borg sem eru ekki lengur til,
á milli þess sem þau hlusta eftir
útsendingum frá talstöðinni. Þau
eru persónur í nýju útvarpsleikriti
Jóns Atla Jónassonar sem nefnist
Viskí tangó og Útvarpsleikhúsið
frumflytur á morgun.
Þetta er fjórða leikrit Jóns Atla
sem flutt er í Útvarpsleikhúsinu og
hann segist mjög spenntur fyrir
þeim miðli. „Útvarpsleikhúsið er
svo skemmtilegur vettvangur.
Viðar Eggertsson hefur náð að búa
þar til starfsumhverfi sem hvetur
mann til þess að gera tilraunir og
það er einmitt þannig leikhús sem
ég geri.“
Hvað geturðu sagt mér um Viskí
tangó? „Kveikjan er sú að það er
sama hvert maður lítur í dægurmenningunni, alls staðar er dómsdagsstemningin ríkjandi. Einhver sagði að í sögulegu samhengi
sætum við á póst módernískum
ruslahaug á endastöð sögunnar og
leikritið gerist í eftir-dómsdags

kringumstæðum þar sem fólk er
einmitt að róta í þessum ruslahaug.“
Er sögusviðið Reykjavík? „Já,
og þarna eru leifar kalda stríðsins,
þessar stuttbylgjuútsendingar sem
eru enn þá í gangi og senda bara
út talnarunur sem enginn skilur
í bland við tívolímúsík og furðulegar raddir sem ryðja út úr sér
einhverjum nöfnum. Eftir dálitla
stund fer fólk að reyna að finna út
úr þessu einhverja merkingu en
missir hana svo aftur. Í dramatísku tilliti fannst okkur Jóni Páli
Eyjólfssyni leikstjóra þetta áhugavert, en við höfum mikið verið að
skoða samtímann og ekki síst fjölmiðla í þeim tilgangi að reyna að
sjá eitthvað orsakasamhengi sem
stundum bara virðist ekki vera til
staðar. Gjaldið sem við greiðum
fyrir allar þessar upplýsingar er
að allt hefur jafn mikla eða litla
merkingu.“
Útsending Viskí tangó hefst á
Rás 1 klukkan 13 á morgun. Leikendur eru Erling Jóhannesson og
Arndís Hrönn Egilsdóttir. Hljóðvinnslu annaðist Einar Sigurðsson
og leikstjóri er Jón Páll Eyjólfsson.
fridrikab@frettabladid.is

Iceland
Business
Forum kynnir:
Heilsdags námskeið með föður nútíma markaðsfræði

Philip Kotler
Marketing 3.0

Values Driven Marketing

Arðsemi

Ávöxtun

Sjálfbærni

Markaðssetning fyrir stærri og smærri fyrirtæki

Fullt verð 99.900.Hópar og fyrirtæki geta leitað
tilboða á ibf@ibf.is
Nánari upplýsingar og sala
er á miði.is og ibf.is

Í Háskólabíói – 24. apríl 2013
Philip Kotler er í boði:
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DÓMAR 02.03.2012 ➜ 08.03.2012
BÍÓ

★★★★★
Sumar án karlmanna
Siri Hustvedt
Vel og skemmtilega skrifuð saga um
- fsb
útjaskað efni.

★★★★★

Viltu gera
eitthvað
uppbyggilegt
í sumar?

Til að sækja um sumarstarf þarftu að fara inn á vef
Kópavogsbæjar, kopavogur.is, og þar ﬁnnur þú líka
allar nánari upplýsingar um störﬁn sem eru í boði.

· Skilyrði fyrir ráðningu er að eiga lögheimili í Kópavogi.
· Ekki verður tekið við umsóknum eftir 8. apríl.

kopavogur.is

★★★★★

★★★★★

Push the Sky Away

Karma fyrir fugla

Nick Cave
Gæðaplata í rólegri kantinum frá
þessum gamla meistara.

Leikstjóri: Kristín Jóhannesdóttir
Áleitin sýning þar sem ótal hliðar sama
vanda eru skoðaðar, vel leikin og kraft- aþ
mikil.

- tj

★★★★★

Jagten
Leikstjórn: Thomas Vinterberg
Mögnuð mynd sem situr lengi í áhorfandanum.
- hsv

★★★★★

★★★★★

I wanna
Oyama
Ágæt EP-plata efnilegrar rokksveitar.

Punch
- tj

★★★★★

Leikstjóri: Tryggvi Gunnarsson
Heldur smart gjörningur sem hefði ekki
mátt vera lengri.

Tvíeind

This Is 40
Leikstjórn: Judd Apatow
Græskulaust gaman að hætti hússins.

Árstíðir
Fimm áhugaverðar endurgerðir af tón- tj
list Árstíða.

- hsv

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
3,3$5?7%:$6ß$

Þú getur sótt um sumarstarf
hjá Kópavogsbæ til 8. apríl nk.

LEIKHÚS

TÓNLIST

LAUGARDAGUR 9. MARS 2013

Sýningar
13.00 Kristín Tryggvadóttir opnar sýningu sína, Óbeislaðir kraftar, í Listasal
Mosfellsbæjar. Aðgangur er ókeypis.
14.00 Hlynur Hallsson opnar sýninguna
Rennandi vatn og fleiri ný verk í
Populus tremula.
15.00 Sýning á nýjum málverkum eftir
Harald Bilson verður opnuð í Gallerí
Fold.
15.00 Tvær sýningar verða opnaðar
í Listasafni Kópavogs - Gerðarsafni.
Annars vegar er það árleg ljósmyndasýning Blaðaljósmyndarafélags Íslands,
Myndir ársins 2012 og hins vegar er
það sýning Þóris Guðmundssonar, Á
vettvangi vonar.

Hátíðir
20.00 Tónlistarhátíðin Reykjavík Folk Festival
heldur áfram
á Kex Hostel
við Skúlagötu. Í
kvöld koma þar
fram Pétur Ben,
Benni Hemm
Hemm, Magnús og Jóhann og Ólöf Arnalds. Miðaverð er kr. 3.000 á stök kvöld
en kr. 7.999 fyrir þriggja daga passa.

SUNNUDAGUR 10. MARS 2013

Kvikmyndir

Félagsvist

20.00 Hitchcock-myndin Vertigo verður
sýnd í Bíó Paradís, í tilefni af Hitchcockhátíð bíósins og Svartra sunnudaga.

14.00 Félagsvist verður spiluð í
Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir
velkomnir.
19.00 Bridge tvímenningur er spilaður
í Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir
velkomnir.

Uppákomur
10.30 Árleg barna- og unglingabókaráðstefna verður haldin í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi.
16.00 Lokahóf Gulleggsins verður haldið í Sólinni, Háskólanum í Reykjavík.
Þar verða úrslit kunngjörð og verðlaun
afhend.
21.00 Haldinn verður fögnuður á
Restaurant Reykjavík í tilefni loka Gulleggsins 2013. Öllum velkomið að koma
og samfagna með keppendum.

Leikrit
16.00 Halaleikhópurinn sýnir fjölskylduleikritið Rympa á ruslahaugunum
í Hátúni 12. Miðaverð er kr. 1.500.

Tónlist
14.00 Hjónin Valgerður Jónsdóttir og
Þórður Sævarsson úr hljómsveitinni
My Sweet Baklava mæta á Súfistann í
Hafnarfirði og kynna nýjan geisladisk
hljómsveitarinnar, Drops of Sound.
16.00 Hjónin Valgerður Jónsdóttir og
Þórður Sævarsson úr hljómsveitinni
My Sweet Baklava mæta á Súfistann
í Bókabúð Máls og Menningar við
Laugaveg til að kynna nýjan geisladisk
hljómsveitarinnar.

Listasmiðja
14.00 Boðið verður
upp á skapandi listasmiðju fyrir börn og
foreldra í Hafnarborg,
í tengslum við sýninguna Brot. Sýningin
er eftir Sirru Sigrúnu
Sigurðardóttur. Þátttaka í listasmiðjunni
er ókeypis og allt efni er á staðnum.

Hátíðir
14.00 Hinn árlegi Þjóðbúningadagur
er haldinn í Þjóðminjasafni Íslands.
Dagskrá verður í boði Heimilisiðnaðarfélagsins, Þjóðbúningaráðs og Þjóðdansafélagsins. Aðgangur er ókeypis
fyrir þá sem mæta í þjóðbúningi.

Kvikmyndir
15.00 Í tilefni þess að rétt 70 ár séu
liðin frá einni mannskæðustu orrustu
allra tíma, orrustunnar um Stalingrad
við Volgu veturinn 1942-43, verður
heimildarmyndin um atburðinn sýnd í
MÍR, Hverfisgötu 105.
20.00 Hitchcock-myndin Psycho verður
sýnd í Bíó Paradís, í tilefni af Hitchcockhátíð bíósins og Svartra sunnudaga.

Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara
í Reykjavík heldur dansleik að félagsheimili sínu, Stangarhyl 4. Danshljómsveitin Klassík leikur létta danstónlist
til klukkan 23.

Leikrit
14.00 Möguleikhúsið sýnir verkið Ástarsaga úr fjöllunum í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. Um er að ræða
tónleik fyrir börn eftir Pétur Eggerz og
Guðna Franzson, byggðan á samnefndri
sögu Guðrúnar Helgadóttur. Miðaverð
er kr. 2.200.
16.00 Halaleikhópurinn sýnir fjölskylduleikritið Rympa á ruslahaugunum
í Hátúni 12. Miðaverð er kr. 1.500.

Málþing
21.00 Hljómsveitin Leaves heldur tónleika á Ellefunni. Spilað verður nýtt efni
í bland við eldra. Aðgangur er ókeypis.
22.00 Creedence Travellin’ Band heldur
tónleika á Græna hattinum á Akureyri.
Miðaverð er kr. 2.000.
22.00 Hljómsveitin Skálmöld heldur
tónleika á Gamla Gauknum. Með tónleikunum endar hljómsveitin Íslandstúr
sinn sem gengur undir yfirskriftinni
Myrkur, kuldi, ís og snjór 2013. Miðaverð er kr. 3.000.
22.00 Lockerbie spilar eðal post-rokk
í bland við nýtt og gamalt á Dillon.
Aðgangur er ókeypis.
23.00 TriAngular kvöld verður haldið á
Volta í fyrsta sinn. BenSol, CasaNova og
Hendrik sjá um tónlistina. Aðgangseyrir
er kr. 500.
23.00 Magnús Einarsson og félagar
leika tónlist eftir Bítlana og The Rolling
Stones á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg
8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.

10.00 Haldið verður málþing í Þjóðminjasafni Íslands í tilefni af 100 ára
afmæli Heimilisiðnaðarfélagsins. Yfirskrift þingsins er Sjónabókin - handverk
úr fortíð, í nútíð.

Útivist

14.00 Safnafræðingurinn Rakel Pétursdóttir mun ræða um einstök verk
á sýningunum Gamlar gersemar og
Erlendir áhrifavaldar sem nú standa yfir
í Listasafni Íslands við Tjörnina.

10.00 Farið verður í hjólreiðaferð
frá Hlemmi. Hjólað er í 1-2 tíma um
borgina í rólegri ferð. Allir velkomnir og
þátttaka ókeypis. Nánari upplýsingar á
vef LHM.is.

Tónlist
17.00 Barbörukórinn heldur tónleika í
Hafnarfjarðarkirkju. Þóra Björnsdóttir
og Hjálmar Pétur Pétursson syngja einsöng. Aðgangseyrir er kr. 1.500/1.000 kr.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur lög af
hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da,
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.

Listamannaspjall
15.00 Myndlistarmennirnir Kristinn E.
Hrafnsson og Bjarki Bragason, ásamt
Rögnu Sigurðardóttur rithöfund og
gagnrýnanda, ræða um sýningu Roberts
Smithsons, Rýnt í Landslag, í Hafnarhúsi Listasafns Reykjavíkur.

Fyrirlestrar

Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

FÍTON / SÍA

Nældu þér í nýja
endurvinnslupokann!
Nýju endurvinnslupokarnir eru komnir og tilbúnir til starfa á íslenskum
heimilum. Þeim fylgir ﬂokkunartaﬂa SORPU sem auðveldar endurvinnsluna.
Þú ﬂokkar og skilar – SORPA kemur til endurvinnslu.
Þú getur nálgast pokann á næstu endurvinnslustöð SORPU.
Hvaða ﬂokkur fer í þinn poka?
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Fögnuðu
opnun

VINSÆLT Lars

Tornøe hannaði
The Dot
snagann. Hann
er hægt að nota
bæði sem snaga
en sniðugir
einstaklingar
hafa einnig
notað þá sem
skápahöldur.

Samloku- og djússtaðurinn Lemon var
opnaður á Suðurlandsbraut 4 í gær.
Til að fagna opnuninni slógu eigendur
staðarins upp opnunargleði á ﬁmmtudaginn. Margt var um manninn og
stemningin góð, eins og sést vel.

Bentzen og eru þau afskaplega vinsæl.

Ný sýn á hönnun

EIGANDI Gunnar Dan, Hlynur Sigurðsson og Jón Gunnar

Geirdal, einn eigenda Lemon.

VEL KLÆDD Borgrún Alda Sigurðardóttir og Þorgrímur Smári

HRINGLAGA Stofuborðin Around eru hönnuð af Thomas

Hönnunarfyrirtækið Muuto hefur notið velgengni
undanfarið. Hjá fyrirtækinu starfa margir efnilegustu hönnuðir Skandinavíu og eru þeir hvattir til
þess að koma með nýja sýn á annars hefðbundið
húsgagn eða vöru.

KÓNGSDÓTTIR Gréta Morthens og Úlfar Logason.

Ólafsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KLASSÍK Kertastjakinn Gloria er
VINKONUR Arna Þorsteinsdóttir, Kristín Eva Geirsdóttir og

UNGT OG LEIKUR SÉR Ásgeir Eðvarð Kristinsson, Gísli Sævar

Benedikta Kristjánsdóttir.

Guðmundsson og Bergþór Þorvaldsson.

M.V. BLANDAÐAN AKSTUR

HLAÐNAR HILLUR Hillusamsetningin
Stacked er hönnun Julien de Smedt.
Hillunum er hægt að raða upp að vild.

FJÖLSKYLDUBÍLL

MEÐ SPARNEYTINNI DÍSILVÉL
RENAULT MEGANE SPORT TOURER

DÍSIL

3.590.000 KR. BEINSKIPTUR

VVERÐ: 3.890.000 KR. SJÁLFSKIPTUR

E N N E M M / S Í A / N M 5 6 972

VERÐ:

D

KOMDU Í KAFFI OG REYNSLUAKSTUR

EYÐSLA FRÁ 3,5 L/100* KM DÍSIL VERÐ FRÁ 3.590.000

Vertu velkomin(n) í kafﬁ og reynsluakstur. Eftir að hafa reynsluekið Renault veistu hve lipur og vandaður
bíllinn er. Komdu í heimsókn til okkar að Sævarhöfða 2 og prófaðu bílinn sem hentar þér – Sjáumst!

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

P
FRÍTT Í
STÆÐI!

Bílahúsið
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

Bíll á mynd er með „privilege“ pakka og á 18" álfelgum.

L/100 KM

3,5

hannaður af Norway Says. Lögun hans
er klassísk og falleg.

Komnar í kilju

HARALDUR JÓNASSON / FRÉTTATÍMINN

„Að mínu mati er þetta ein merkilegasta
bókin sem kom út á síðasta ári …“
KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR / KILJAN

„... dægilega skemmtileg bók – rosalega
skemmtileg lesning.“

„Saga sem virkilega snertir lesandann.“

EGILL HELGASON / KILJAN

FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR / FRÉTTABLAÐIÐ

„... vandlega unnin saga, öguð og vel
skrifuð með sterkum lokaköﬂum.“

„… bók sem ákaﬂega gaman er að lesa.“

KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR / MORGUNBLAÐIÐ

ANNA LILJA ÞÓRISDÓTTIR / MORGUNBLAÐIÐ

„... bók sem hægt er að dást að …“
ÁSDÍS SIGMUNDSDÓTTIR / VÍÐSJÁ

„Frábær skáldsaga um íslenska fjölskyldu,
sannleika og lygi.“
JÓN YNGVI JÓHANNSSON / FRÉTTABLAÐIÐ

ZZZIRUODJLGLV±DOY|UXEyNDE~äiQHWLQX
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MARK WAHLBERG–TÍMALÍNA
1971

1984

1987

1991

GUDXPD U WDVW 7 NQLIU æLQ
ËêUyWWDDNDGHPtDQ RJ )OXJDND
GHPtDQKDIDHLQQLJYHULæN UNRPLQ
YLæEyW YLæ QiPVP|JXOHLND KpU
OHQGLV RJ DæVyNQLQ Dæ .HLOL H\NVW
MDIQWRJêpWW

ASKJA 9. mars kl. 12–16

1993

1997

Gerist nærfatamódel
fyrir Calvin
Klein.

Gerist einn af
stofnmeðlimum
strákabandsins New
Kids on the Block.
Fæðist í Boston í Massachusetts í Bandaríkjunum

Fyrsta
plata
Marky
Mark and
the Funky
Bunch
kemur út.
Dæmdur í
tveggja ára
fangelsi fyrir
morðtilraun
og líkamsárás.

2006

2012

2013

Tilnefndur til
Óskarsins fyrir
hlutverk sitt í
The Departed.
Slær í gegn sem
leikari í kvikmyndinni Boogie Nights.
Leikur sitt fyrsta
hlutverk í sjónvarpsmyndinni The
Substitute.
2012, Contraband
frumsýnd. 2013, 2 Guns
frumsýnd, í leikstjórn
Baltasars Kormáks.

Þakkar trúnni
fyrir að vera á
toppnum
Mark Wahlberg leikur í fjórum nýjum myndum á
þessu ári. Eftir erﬁða æsku í Boston er hann orðinn
einn ríkasti og vinsælasti leikararinn í Hollywood.

NÝTT TÆKIFÆRI
TIL NÁMS
Háskóladagurinn, Askja og Háskólatorg kl. 12–16

Keilir kynnir BS-nám í tæknifræði í Öskju og Háskólabrú,
Íþróttaakademíu og Flugakademíu á Háskólatorgi.
Kynntu þér Keili, spennandi nám og ný tækifæri!
HÁSKÓLABRÚ

FÉLAGSVÍSINDA- OG LAGADEILD

(STAÐNÁM)

HUGVÍSINDADEILD
VIÐSKIPTA- OG HAGFRÆÐIDEILD
VERK- OG RAUNVÍSINDADEILD

TÆKNIFRÆÐINÁM (BS)

ORKU- OG
UMHVERFISTÆKNIFRÆÐI
MEKATRÓNÍK HÁTÆKNIFRÆÐI

ÍÞRÓTTAAKADEMÍA

ÍAK EINKAÞJÁLFUN
ÍAK ÍÞRÓTTAÞJÁLFUN

FLUGAKADEMÍA

EINKAFLUG
ATVINNUFLUG
FLUGUMFERÐARSTJÓRN
FLUGÞJÓNUSTA
FLUGVIRKJUN

KEILIR
ÁSBRÚ
578 4000
keilir.net

Mark Wahlberg er orðinn einn ríkasti og vinsælasti
leikari Bandaríkjanna. Fjórar nýjar myndir með
honum koma út á þessu ári og svo virðist sem allt
sem hann snerti verði að gulli. Hvernig ætli þessi
fyrrum rappari og nærabuxnafyrirsæta hafi náð
svona langt?
Ef þú hefðir heyrt nafnið Mark Wahlberg fyrir
tuttugu árum hefðirðu vafalítið tengt það við
Calvin Klein-nærbuxurnar og rapparann Marky
Mark. En eftir að hann lék í myndinni Boogie
Nights árið 1997 er hann orðinn einn eftirsóttasti
leikari Bandaríkjanna. Þar hjálpa til myndir á borð
við The Departed, Planet of the Apes, The Fighter,
Contraband sem Baltasar Kormákur leikstýrði og
gamanmyndin Ted, sem sló rækilega í gegn í fyrra.
Wahlberg var í fyrra í níunda sæti á lista tímaritsins Forbes yfir hæst launuðu leikara Bandaríkjanna, rétt á eftir Johnny Depp og Will Smith.
Fjórar myndir koma út með honum á þessu ári,
fyrst spennutryllirinn Broken City þar sem hann
leikur á móti Russell Crowe. Á eftir henni kemur
vaxtarræktarmyndin Pain & Gain, því næst 2 Guns
í leikstjórn Baltasars Kormáks, og loks hasarmyndin Lone Survivor. Á næsta ári er svo væntanleg
með honum Transformers 4.
„Ég veit að það sem ég hef upplifað er ekki eitthvað sem fólk upplifir venjulega,“ sagði hinn 41
árs leikari á vefsíðu BBC. „Þess vegna er ég mjög
þakklátur og reyni að vera eins auðmjúkur og ég
get. Ég geri ráð fyrir því að þessi velgengni vari
ekki að eilífu.“
Wahlberg var yngstur níu systkina sem ólust
upp í Boston. Á unglingsaldri lenti hann í kasti við
lögin. Eftir að hann varð háður kókaíni þegar hann
var aðeins þrettán ára hóf hann glæpaferil. Þremur
árum síðar var hann ákærður fyrir morðtilraun
eftir að hann rést á mann og blindaði hann á öðru
auga. Wahlberg játaði sekt sína og var dæmdur í
tveggja ára fangelsi en var sleppt lausum eftir 45
daga. Í fangelsinu fékk hann tíma til að hugsa og
ákvað að snúa við blaðinu. Hann hóf feril
sem tónlistarmaður og bróðir hans
Donnie úr strákabandinu New Kids On
The Block, tók upp fyrstu plötu hans.
Fyrsta smáskífulagið Good Vibrations
komst á vinsældarlista víða um heim
árið 1991.
Wahlberg þakkar prestinum sínum
og trúnni fyrir að hafa náð að breyta
lífi sínu til hins betra. Hann er
kaþólskur og er duglegur að mæta
í messu hvar sem hann er í heiminum. Hann er lítið fyrir glamúrlífið
í Hollywood og segir þá daga liðna,
enda er hann kvæntur fjögurra
barna faðir. „Ég er mjög þakklátur
fyrir að hafa hitt ótrúlega konu og
eignast með henni fjögur falleg börn.
Það á ekkert eftir að eyðileggja það
sem ég á núna,“ sagði hann.

4
Mark Wahlberg leikur í
fjórum nýjum
kvikmyndum
á þessu ári,
þar á meðal
Broken City
og 2 Guns.

freyr@frettabladid.is

Framleiðir sjónvarpsþætti og bíómyndir
Auk þess að vera leikari er Wahlberg kvikmynda- og sjónvarpsþáttaframleiðandi. Hann er maðurinn á bak við þáttaröðina Entourage sem er
að hluta til byggð á ævi hans. Hann er einnig einn af framleiðendum
þáttanna Boardwalk Empire og var einn af framleiðendum Contraband
og Broken City. Wahlberg hefur jafnframt lýst yfir áhuga á að leikstýra og
stefnir á að hætta í leiklistinni í kringum fimmtugt.

Fyndnustu grínyrkjar Íslandssögunnar

Kaffibrúsakarlarnir
STANSLAUS STEYPA OG STURLAÐUR HLÁTUR
GÍSLI RÚNAR JÓNSSON

JÚLÍUS BRJÁNSSON

MIÐASALA HAFIN

TRYGGÐU
ÞÉR MIÐA
Á
M I Ð I. IS

KOMANDI SÝNINGAR
L AUGARDAGUR
FÖSTUDAGUR
L AUGARDAGUR
FÖSTUDAGUR
L AUGARDAGUR
L AUGARDAGUR

9. MARS
1 5. MARS
16. MARS
22 . MARS
6. APRÍL
1 3. APRÍL

KL .
KL .
KL .
KL .
KL .
KL .

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

ÖRFÁ SÆTI L AUS
ÖRFÁ SÆTI L AUS
ÖRFÁ SÆTI L AUS
NÝ SÝNING
NÝ SÝNING
NÝ SÝNING

MIÐASALA
A Í AUSTURBÆ
Í SÍMA 571 5900 OG Á MIÐI.IS

facebook.com/Kafﬁbrusakarlarnir

78 | MENNING |

9. mars 2013 LAUGARDAGUR

MENNTASKÓLINN V/HAMRAHLÍÐ
Opið hús miðvikudaginn 13. mars
2013

NN VIÐ
LI

ST
OF

MENNTASKÓLINN VIÐ HAMRAHLÍÐ
RAHLÍÐ
AM
H

ENNTASKÓ
M

Menntaskólinn v/Hamrahlíð verður með opið hús miðvikudaginn 13. mars
frá kl. 17:00-19:00. Námsframboð skólans, inntökuskilyrði og félagslíf
verður kynnt. Kór Menntaskólans v/Hamrahlíð syngur nokkur lög
kl. 18:00. 10.-bekkingar og forráðamenn þeirra eru sérstaklega velkomnir.

6
N A Ð U R 19

6

póstfang
105 REYKJAVÍK
sími: 595 5200 · Fax: 595 5250

LEIKUR HUND Leikkonan Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir leikur Golden Retriever-tík í leikverkinu Hundalógík sem frumsýnt er

annað kvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

3iVNDGY|O

Finn til samkenndar
með tíkinni minni

Heilsustofnun býður sérstakt tilboð á dvöl um
páskana. Hvíld og slökun í fallegu umhverﬁ.

Leikkonan Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir leikur tík og hund í leikverkinu Hundalógík. Verkið verður frumsýnt í Þjóðleikhúskjallaranum annað kvöld.

Verð:
Einn dagur
Þrír dagar
Fimm dagar

Einn í herb.
13.800 kr.
32.700 kr.
49.500 kr.

Tveir í herb.
19.800 kr.
53.400 kr.
79.000 kr.

Bókanir og nánari upplýsingar
á hnlﬁ.is eða í síma 483-0300

EHUXPiE\UJêiHLJLQKHLOVX

„Maður getur auðvitað ekki vitað
hvernig það er að vera hundur, en
ég finn að minnsta kosti til samkenndar með tíkinni minni,“ segir
leikkonan Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir. Hún fer með hlutverk
í leikverkinu Hundalógík, sem
frumsýnt verður í Þjóðleikhúskjallaranum annað kvöld. Leikstjóri er Bjartmar Þórðarson og
aðrir leikarar eru Jón Stefán Sigurðsson, Ingi Hrafn Hilmarsson
og Jón Svavar Jósefsson.
Hundalógík er eintalasafn þar
sem hugarheimur hunda er kannaður. Ólöf Hugrún leikur Golden
Retriever-tík og Beagle-hund sem
vinnur hjá tollinum. Áhorfendur
fá einnig að kynnast Jack Russell
Terrier sem er sísvangur og blendingshundi sem hefur gaman af því
að gramsa í ruslatunnum.

Æfingar á verkinu hófust fyrir jól
og að sögn Ólafar Hugrúnar munu
leikararnir ekki gerast mjög bókstaflegir í túlkun sinni á hundunum. „Við tölum mannamál og erum
í fötum á sýningunni. Til að undirbúa okkur fyrir hlutverkið skoðuðum við bæði karakterana
sem við leikum og hundategundirnar sjálfar. En svo tala
sögurnar sínu máli,“ útskýrir hún.
Ólöf Hugrún segir leikarana fjóra vera mikla
hundavini, þó að sjálf
eigi hún aðei ns
ketti. „Ég hef átt
hund, Jón Stefán
hefur átt hund
og Jón Svavar ólst
upp

í sveit og er jafnframt sá eini
sem hefur verið bitinn af hundi.
Mamma mín á hund og það er alltaf gott að heilsa upp á hann þegar
maður er niðurdreginn; hundar
eru fallegar sálir sem vilja allt
fyrir mann gera.“
Hún lýsir verkinu sem
„tragikómedíu“ sem veki
fólk til umhugsunar bæði
á jákvæðan og neikvæðan hátt. „Það er fyndið að
fólk sé að segja hundasögur en á sama tíma þá ráða
menn algjörlega yfir þessum dýrum. Gleðin og sorgin
haldast alltaf í hendur.“
Hundalógík er frumsýnt í
Þjóðleikhúskjallaranum þann
10. mars. Einnig eru fyrirhugaðar sýningar 17. og 19. mars.
sara@frettabladid.is
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Vnr: 54140049
KYNNINGARVERÐ:

449

kr

Vnr: 54140100
KYNNINGARVERÐ:

449

kr

Vnr: 54140188
KYNNINGARVERÐ:

449

kr

Vnr: 54140045
KYNNINGARVERÐ:

449

kr

Vnr: 54140052
KYNNINGARVERÐ:

299

kr

Starfsmenn Jóhanns Ólafssonar & Co.,
umboðsaðila OSRAM á Íslandi,
verða í BYKO Breidd:
- Laugardag frá kl. 12-16

Vnr: 54140021
KYNNINGARVERÐ:

695

kr

Vnr: 54140163
KYNNINGARVERÐ:

449

kr

Vnr: 54140090
KYNNINGARVERÐ:

849

kr

Vnr: 54140091
KYNNINGARVERÐ:

849

kr

Vnr: 54194533
KYNNINGARVERÐ:

1.990

kr

NÝTT
EGF DAGKREM

Nú fyrir þurra og mjög þurra húð

Silkimjúkt og nærandi dagkrem frá Sif Cosmetics
sem gefur þurri húð raka sem endist allan daginn.
UÊÊÊ6s i`ÕÀÊÀjÌÌÕÊÀ>>>vÛC}Ê Ös>À>À
UÊÊÊivÕÀÊ ÖsÊÖ>Ê}Êv>i}>Ê?viÀs
UÊÊÊÊ«>À>LiÊiv>
 i`ÕÀÊ ÊvÀÕÕÛ>>ÊÃiÊÃÌÞsÕÀÊnáttúrulegt
endurnýjunarferli húðarinnar.
www.egf.is
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Grant hlaðinn loﬁ í Bretlandi
Plata Johns Grant, Pale Green Ghosts, hefur fengið frábæra dóma í Bretlandi.
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Breskir tónlistargagnrýnendur eru yfir sig hrifnir
af nýjustu plötu Johns Grant, Pale Green Ghosts,
sem kemur út á mánudaginn.
Bandaríski tónlistarmaðurinn, sem er búsettur
hér á landi, tók plötuna upp í Reykjavík í samstarfi
við Bigga Veiru í GusGus eins og Fréttablaðið hefur
greint frá.
Blaðamaður The Guardian gefur plötunni fullt
hús, eða fimm stjörnur. „Það segir sitt um snilld
Grants sem lagahöfundar að það er erfitt að ímynda
sér að það kom út ánægjulegri og meira gefandi
klukkustund af tónlist á þessu ári en Pale Green
Ghosts,“ skrifar hann og bætir við að textarnir séu
stórkostlegir, uppfullir af góðum myndlíkingum, og
að Grant noti skopskynið á hárréttum stöðum.
Gagnrýnandi BBC hreifst einnig upp úr skónum. „Hið óvænta við þessa plötu er að lög Grants
virka vel og jafnvel betur en áður með öllum hljóðgervlunum.“
Vefsíðan Musicomh.com gefur Pale Green Ghosts
fimm stjörnur og segir hana mikið afrek og byggja
á því sem Grant hafi gert áður um leið og hún víkki
sjóndeildarhringinn. „Þetta er án efa ein besta plata
ársins.“
Drowned in Sound gefur 7 af 10 í einkunn og segir
lagið Why Don‘t You Love Me Anymore? með Sinead
O‘Connor í gestahlutverki vera hápunkt plötunnar.
Time Out gefur henni 4 af 5 og segir hana gullfallega og sorglega á sama tíma.
- fb

FRÁBÆRIR DÓMAR John Grant hefur fengið frábæra dóma í

Bretlandi fyrir Pale Green Ghosts.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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IDENTITY THIEF
KL. 5.30 - 8 - 10.30 12
IDENTITYTHIEF LÚXUS KL. 5.30 - 8 - 10.30 12
21AND OVER
KL. 3.20 - 5.50 - 8 - 10.10 14
21AND OVER LÚXUS KL. 1 - 3.20
14
FLÓTTINN FRÁJÖRÐU 3D KL. 1 (TILB.) - 3.10 - 5.50 L
FLÓÓTTINN FRÁÁ JÖRÐU 2D KL. 1 (TILB.) - 3.10
L
THIS IS 40 KL. 6 12 / DJANGO KL. 9 16
DIE HARD 5
KL. 8 - 10.20
16
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KL. 1 (TILBOÐ) - 3
L
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*****
-Morgunblaðið
Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.  AV

ýÀ
8, 10.20
IDENTITY THIEF
OZ GREAT AND POWERFUL 2, 5, 8 3D
10.40
21 AND OVER
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 3D 2, 4
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 2D 2
VESALINGARNIR
6, 9
THE HOBBIT 3D
4

HITCHCOCK
HÁTÍÐ!
8.-10. MARS

****
- Rás 2
****
- Fréttablaðið

HVELLUR

Tímar gilda fyrir bæði lau og sun nema annað sé tekið fram
THE HUNT (JAGTEN)
BEYOND THE HILLS
KON-TIKI
STRIGI OG FLAUEL
HVELLUR
HITCHCOCK: VERTIGO
HITCHCOCK: PSYCHO
7HEAVEN LOVE WAYS

(12)
(16)
(12)
(L)
(L)
(8)
(14)
(L)

LAU: 17:50, 20:00, 22:20 | SUN: 17:50, 20:00, 22:10

LAU: 21:30
17:50, 22:10
LAU: 17:45, 20:15 | SUN: 20:00, 22:30
LAU: 19:00 | SUN: 21:15
LAU: 20:00
SUN: 20:00 (SVARTIR SUNNUDAGAR)
SUN: 18:00 (HÖNNUNARMARS)
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Psy gefur út nýtt lag í apríl
Rapparinn Psy sem sló í gegn með Gangnam Style
gefur út nýtt lag í apríl.
Suður-kóreski rapparinn Psy ætlar
að gefa út nýtt lag í apríl sem beðið
er eftir með mikilli eftirvæntingu.
Það mun fylgja eftir hinu gífurlega
vinsæla Gangnam Style sem sló í
gegn úti um allan heim í fyrra.
Psy ætlar að halda stóra tónleika
í Seúl af þessu tilefni. Í tilkynningu sem hann setti á Youtube
sagðist hann ætla að gefa lagið út
á kóresku og ensku.
Hinn 35 ára Psy, sem heitir réttu nafni Park Jae-Sang, er
þessa dagana á tónleikaferð um
Ástralíu eftir að hafa áður verið
á ferðalagi um Suður-Ameríku.
Fyrr í vikunni gaf hann út fjögurra laga plötu með endurhljóðblönduðum útgáfum af Gangnam
Style þar sem bandarísku rappararnir 2 Chainz og Tyga voru gestasöngvarar.

NÝTT LAG Psy gefur út nýtt lag í næsta

mánuði sem margir bíða spenntir eftir.
NORDICPHOTOS/GETTY

Gangnam Style er vinsælasta
myndband allra tíma á Youtube
og núna hafa 1,2 milljarðar manna
horft á það. Lagið var í febrúar
síðastliðnum kosið lag ársins á
Golden Disk-hátíðinni, sem er kóreska útgáfan af Grammy-verðlaununum.

Nýtt frá30E%cafscláttour
á frábæru verði -

Stærðir 40 - 47
Verð 16.995

Verð nú 11.896

Stærðir 36 - 42
Verð 16.995

Verð nú 11.896

Stærðir 40 - 47
Verð 16.995

Verð nú 11.896

Stærðir 40 - 48
Verð 27.995

Verð nú 19.596

Stærðir 36 - 42
Verð 14.995

Verð nú 10.496

Minnti oft
á sígaunabúðir
Noomi Rapace segir að tökustaður nýjustu myndar þeirra Colins
Farrell, Dead Man Down, hafi
minnt á sígaunabúðir.
„Tökustaðurinn var við höfnina, frekar langt í burtu frá öllu.
Þetta var í 40 mínútna keyrslu
frá borginni [Fíladelfíu]. „Við
bjuggum til okkar eigin heim
þarna,“ sagði sænska leikkonan
við Collider. „Hjólhýsin okkar
voru þarna úti og stundum var
kveikt í bálkesti. Þetta voru næstum eins og sígaunabúðir þar sem
börnin okkar hlupu um og hundur
var einnig að hlaupa þarna. Við
vorum alltaf að spila tónlist.“

Stærðir 26 - 35
Verð 9.995

Verð nú 6.995

Stærðir 28 – 35
Verð 11.995

Verð nú 8.396

Toppskórinn Outlet

18
opið virka daga milli kl. 11 og
16
og
12
kl.
i
mill
aga
ard
laug
sunnudaga milli kl. 13 og 17

Stærðir 27 - 35
Verð 9.995

Verð nú 6.995
Toppskórinn Markaður

18
opið virka daga milli kl. 11 og
18
og
11
kl.
i
mill
aga
ard
laug
sunnudaga milli kl. 12 og 18

NOOPI RAPACE Nýjasta myndin

hennar heitir Dead Man Down.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Vínlandsleið 6 • Sími 533 3109

Smáratorgi, Kópavogi • Á milli The Pier og Toys’R’us

Iðnþing Samtaka iðnaðarins verður haldið á Hilton
Reykjavík Nordica fimmtudaginn 14. mars kl. 13–16.
Á Iðnþingi verður fjallað um þau efnahagslegu tækifæri og
ógnanir sem Ísland stendur frammi fyrir á næstu árum.
HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 13-0138

FUNDURINN ER ÖLLUM OPINN
Skráning á www.si.is

Dagskrá:
Svana Helen
Björnsdóttir, formaður
Samtaka iðnaðarins

Dr. Laurence C. Smith,
prófessor í jarð- og
geimvísindum við UCLA

Brad Burnham,
Managing Partner
hjá Union Square
Ventures

Matthias Krämer,
framkvæmdastjóri
hjá BDI, Samtökum
iðnaðarins
í Þýskalandi

Erlendir fyrirlestrar verða túlkaðir á íslensku

Pallborðsumræður
Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson,
formaður
Framsóknarflokksins

Guðmundur
Steingrímsson,
formaður Bjartrar
framtíðar

Bjarni Benediktsson,
formaður
Sjálfstæðisflokksins

Orri Hauksson,
framkvæmdastjóri SI,
stýrir umræðum

Mörkum stefnuna...
Iðnþing 2013

Árni Páll Árnason,
formaður
Samfylkingarinnar

Katrín Jakobsdóttir,
formaður Vinstri
hreyfingarinnar –
græns framboðs

Fundarstjóri er
Guðbjörg Edda
Eggertsdóttir,
forstjóri Actavis
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Stærsta tap Íslands í tæp þrettán ár
FÓTBOLTI Íslenska kvennalandsliðið í
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TIL HAM
HAMINGJU,
MINGJU,
M
J , JJÓN!!

knattspyrnu mátti þola 6-1 tap gegn
Svíum á Algarve-mótinu í Portúgal í
gær. Hólmfríður Magnúsdóttir skoraði mark Íslands með skalla undir lok
leiksins en Svíar skoruðu mörk sín á
fyrstu 65 mínútum leiksins.
Ísland tapaði fyrir Bandaríkjunum,
3-0, í fyrsta leik sínum á mótinu á
miðvikudagskvöldið og er því enn
án stiga í B-riðli. Ísland mætir Kína
á mánudaginn og þarf sigur til að
komast upp í þriðja sæti riðilsins og
spila um fimmta sætið í mótinu.
Kosovare Asllani skoraði tvö mörk
fyrir Svía og Sara Thunebro, Lotta

Schelin, Marie Hammarström
og Susanne Moberg eitt hver.
Þetta er versta tap Íslands
í stjórnartíð Sigurðar Ragnar
Eyjólfssonar landsliðsþjálfara
og það versta síðan Ísland
tapaði fyrir Þýskalandi,
6-0, árið 2000 í leik í
undankeppni HM.
„Það má finna
ýmsar ástæður
fyrir þessu tapi
og frammistöðu
okkar en heilt yfir
var munurinn á
þessum tveimur

liðum einfaldlega allt of mikill,“
sagði Sigurður Ragnar við Fréttablaðið í gær. „Stærsti munurinn
er sá að líkamlegt form okkar
leikmanna er ekki jafn gott og hjá
Svíunum. Of margir leikmenn
hjá okkur eru eftir á.“
Þess má geta að
Ísland spilaði til úrslita á þessu móti
fyrir tveimur árum en
hafnaði í sjötta sæti á
mótinu í fyrra. Ísland
keppir í úrslitakeppni
EM í Svíþjóð nú í
- esá
sumar.

Valur og Fram í úrslit
Ágúst Þór Jóhannsson, landsliðsþjálfari kvenna, spáir því að Valur og Fram fari
alla leið í úrslit Símabikars kvenna, en undanúrslitin fara fram í dag. Ágúst býst
við því að undanúrslitaleikirnir verði ekki eins ójafnir og margir búast við.
HANDBOLTI Bikarúrslitahelgi HSÍ

heldur áfram í dag og nú er komið
að konunum, en undanúrslit karla
fóru fram í gær. Bestu lið landsins í kvennaflokki, Valur og Fram,
mætast ekki í undanúrslitum og er
því eðlilega spáð að þau komist í
úrslit.
Fréttablaðið fékk Ágúst Þór
Jóhannsson, landsliðsþjálfara
kvenna, til þess að spá í spilin
fyrir leiki dagsins.
„Það væri mjög óeðlilegt að spá
öðru ef menn skoða töfluna. Þetta
eru tvö bestu lið landsins og hafa
haft yfirburði á önnur lið undanfarin ár,“ segir Ágúst en hann
reiknar engu að síður með nokkuð
spennandi leikjum.
„Ef við skoðum Val á móti ÍBV
þá er ÍBV alls ekki með slakt
byrjunarlið. Það er mjög gott.
Ester Óskarsdóttir er komin aftur
inn og Guðbjörg Guðmannsdóttir
er þarna líka. Svo er Florentina
í markinu og Simone á miðjunni
þannig að þetta er sterkt lið,“ segir
Ágúst en hvað með Valsstúlkur?
Mikil sigurhefð hjá Valsliðinu
„Það er mikil reynsla og mikil sigurhefð aftur á móti í Valsliðinu.
Þær hafa spilað frábærlega síðustu fjögur ár og vart stigið feilspor. Þetta lið hefur sýnt mikinn
stöðugleika. Liðið hefur misst út
leikmenn í vetur en samt haldið
gæðunum í leik sínum. Ég tek hattinn ofan fyrir þeim að halda velli
miðað við þau áföll sem hafa dunið
á liðinu. Það er mikill karakter í
þessu Valsliði og ég held að þetta
geti orðið hörkuleikur en grunar
að sigurhefðin og reynslan í Valsliðinu fleyti liðinu í úrslit.“
Grótta er aðeins í sjöunda sæti
N1-deildar kvenna en Ágúst gerir
ekki ráð fyrir að Fram valti yfir
liðið.
„Fram er eðlilega sterkara lið
en Grótta hefur verið á uppleið og
leikið betur eftir áramót. Íris Símonardóttir hefur komið inn í leiki
og varið vel. Hún spilar væntanlega þennan leik og hún gæti strítt
Fram-liðinu. Hún lék með þeim og
þekkir þær vel. Það gæti því verið
smá von fyrir Gróttuna. Þegar
allt er tekið saman hef ég trú á að

BARÁTTA Einhver þessara fyrirliða mun lyfta bikarnum á morgun. Frá vinstri; Arndís María Erlingsdóttir, Gróttu, Birna Berg Haraldsdóttir, Fram, Hrafnhildur Skúladóttir, Val, og Ester Óskarsdóttir, ÍBV.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Valur og Fram eru
tvö bestu lið landsins
og hafa haft yfirburð á
önnur lið undanfarin ár.
Ágúst Þór Jóhannsson

Fram klári dæmið. Ég held samt
að það verði ekki auðvelt og að
þetta verði hörkuleikur.“
Úrslit jafnvel framlengd
Úrslitaleikurinn verður þá á milli
Vals og Fram og þar getur allt
gerst að mati landsliðsþjálfarans.
„Liðin eru jöfn og eru bæði
orðin mjög reynd. Það er kannski
örlítið meiri breidd hjá Fram en
að sama skapi er Valur með valinn mann í hverju rúmi. Valsliðið
spilar líka gríðarlega sterka vörn
og svo er liðið með Jenný í markinu, en hún er okkar besti markvörður. Hún hefur oft fleytt þessu
liði langt. Þessi lið spila ekki mjög
líkan handbolta en eru samt í svipuðum gæðaflokki. Bæði lið vel
þjálfuð og skipulögð,“ segir Ágúst
en leikir þessara liða eru oftar en
ekki hörkuleikir.

LEIÐIN Í UNDANÚRSLIT
16-LIÐA ÚRSLIT
Haukar - Grótta
ÍBV - Afturelding
Fram og Valur sátu hjá.

22-24
24-15

8-LIÐA ÚRSLIT
ÍBV2 - Fram
FH - ÍBV
Selfoss - Valur
Grótta - HK

15-42
20-24
23-32
25-23

UNDANÚRSLIT
Laugardagur 9. mars kl. 13.30
Laugardagur 9. mars kl. 15.45

ÍBV - Valur
Grótta - Fram

ÚRSLITALEIKIR
Sunnudagur 10. mars
Sunnudagur 10. mars

ÍR - Stjarnan kl. 13.00
Úrslit kvenna kl. 16.00

„Þau þekkjast mjög vel og ekkert hægt að koma á óvart þannig
séð. Ég held að hið klassíska dagsform komi til með að ráða úrslitum
í þessum leik. Þetta verður hörkuleikur og það kæmi mér ekki á
óvart ef hann yrði framlengdur.“
henry@frettabladid.is

ÚRSLIT
SÍMABIKAR KARLA

2012
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H þ ki 2012
fyrir bókina Appelsínur frá Abkasíu. Vera Hertzsch,
Halldór Laxness og hreinsanirnar miklu
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Selfoss - ÍR

Akureyri - Stjarnan
25-36 (12-17)

Mörk Selfoss (skot): Hörður Másson 7 (15), Einar
Sverrisson 6/2 (13/2), Sverrir Pálsson 2 (2), Hörður
Bjarnason 2 (5), Matthías Örn Halldórsson 2 (7),
Ómar Helgason 1 (1), Andri Sveinsson 1 (2), Örn
Þrastarson 1 (2), Einar Pétursson 1 (3), Gunnar
Jónsson 1 (3), Sigurður Guðmundsson 1 (3).
Varin skot: Helgi Hlynsson 13/1 (46/3, 28%).
Mörk ÍR (skot): Sturla Ásgeirsson 8/2 (10/3),
Ingimundur Ingimundarson 5 (6), Brynjar Valgeir
Steinarsson 4 (4), Ólafur Sigurgeirsson 3 (3), Jón
Heiðar Gunnarsson 3 (5), Guðni Már Kristinsson
3 (5), Máni Gestsson 2 (2), Sigurjón Friðbjörn
Björnsson 2 (4), Björgvin Hólmgeirsson 2 (8),
Sigurður Magnússon 1 (1), Davíð Georgsson 1 (4).
Varin skot: Kristófer Fannar Guðmundsson 21
(42/2, 50%), Aron Daði Hauksson 1 (5, 20%).

24-26 (12-10)

Mörk Akureyrar (skot): Bjarni Fritzsson 12/4
(12/4), Guðmundur H. Helgason 6 (14), Valþór
Guðrúnarsson 2 (6), Halldór Örn Tryggvason 1 (1),
Heimir Örn Árnason 1 (3), Andri Snær Stefánsson
1 (4), Geir Guðmundsson 1 (4), Heiðar Þór Aðalsteinsson (2).
Varin skot: Jovan Kukobat 12 (36/2, 33%), Stefán
Guðnason 2 (4, 50%).
Mörk Stjörnunnar (skot): Guðmundur Guðmundsson 5 (9), Þröstur Þráinsson 4/1 (6/1),
Jakob Októsson 3 (3), Andri Hjartar Grétarsson 3
(3), Hilmar Pálsson 3 (4), Egill Magnússon 3 (5),
Víglundur Jarl Þórsson 3 (7), Bjarni Jónasson 2/1
(5/1), Finnur Jónsson (3).
Varin skot: Svavar Már Ólafsson 20 (43/3, 47%),
Brynjar Darri Baldursson (1/1, 0%).
N1-deildarlið ÍR mætir 1. deildarliði Stjörnunnar
í úrslitaleik karla á sunnudaginn klukkan 13.00.

DOMINOS-DEILD KARLA
Fjölnir - ÍR

79-70 (44-32)

Christopher Smith 22/22 fráköst, Tómas Heiðar
Tómasson 15, Magni Hafsteinsson 15, Isaac Miles
12–Eric James Palm 21, Sveinbjörn Claessen 17,
D‘Andre Williams 9.

DOMINOS-DEILD KVENNA
Snæfelli - Grindavík

73-76 (39-32)

Kieraah Marlos 21, Hildur B. Kjartansdóttir 19,
Hildur Sigurðardóttir 15–Crystal Smith 36/13
fráköst, Petrúnella Skúladóttir 13.

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

ör
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Er mars mánuðurinn hans Gylfa?
Gylﬁ Þór Sigurðsson er kominn í gang hjá Tottenham eftir erﬁða
byrjun. Það er líka kominn mars, sem hefur verið frábær mánuður
fyrir íslenska landsliðsmanninn síðustu tímabil hans í Englandi.
Hann mætir liðinu sem hann hafnaði á morgun.
FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson átti þátt
í tveimur af þremur mörkum Tottenham í 3-0 sigri á Internazionale í fyrrakvöld í fyrri leik liðanna í 16 liða úrslitum Evrópudeildarinnar. Gylfi lagði upp
fyrsta mark leiksins fyrir Gareth Bale
og skoraði síðan annað markið sjálfur, en
það var fyrsta mark hans á White Hart
Lane.
Gylfi hefur nú átt þátt í marki hjá Tottenham í þremur leikjum í röð og hefur
komið sér framar í goggunarröðinni
meðal miðjumanna liðsins. Markið sem
hann skoraði eftir að hafa komið inn á
sem varamaður á móti West Ham létti
mikilli pressu af Gylfa, sem hefur litið út
eins og nýr og endurfæddur maður í undanförnum tveimur leikjum. Báðir hafa
þetta verið stórleikir og í þeim báðum var
Gylfi í byrjunarliðinu.

Efasemdaröddum eytt
Frammistaða Gylfa er mikið ánægjuefni enda voru efasemdaraddir farnar að
heyrast eftir að hann fékk fá sem engin
tækifæri í byrjunarliði André VillasBoas, knattspyrnustjóra Tottenham, frá
nóvember til febrúar.
Gareth Bale skoraði markið sitt í fyrrakvöld með laglegum skalla eftir frábæra
fyrirgjöf frá Gylfa af vinstri kantinum.
Gylfi var að leggja upp mark fyrir Bale
annan leikinn í röð því Bale skoraði eftir
glæsilega stungusendingu íslenska landsliðsmannsins í sigrinum á Arsenal um
síðustu helgi. Gylfi hafði einnig gefið
stoðsendingu á Bale í sigri á Aston Villa
á annan í jólum, en Bale innsiglaði þá
þrennu sína eftir sendingu frá Gylfa.
Þeir Gylfi og Bale eru jafnaldrar

(fæddir 1989) og ná greinilega vel saman
inni á vellinum. Nú þarf bara Bale að fara
að jafna leikinn og gefa nokkrar stoðsendingar á Gylfa.
Það ætti kannski ekki að koma mikið á
óvart að Gylfi fari í gang á þessum tíma
ársins því undanfarin tvö tímabil hans
í enska boltanum, með Swansea 2012 og
með Reading 2010, hefur hann farið á
kostum í marsmánuði.
Gylfi Þór var í miklu stuði með Reading-liðinu í mars 2010, en hann skoraði
fimm mörk og lagði upp önnur fjögur
mörk í leikjum liðsins í ensku b-deildinni
í mánuðinum. Hann skoraði einnig eitt
mark í fyrsta leik aprílmánaðar.
Gylfi fékk ekki að spila mikið með
Hoffenheim í mars 2011 og átti ekki þátt
í neinu marki á þeim 86 mínútum sem
hann spilaði í þýsku deildinni í mánuðinum.
Bestur í ensku úrvalsdeildinni
Gylfi var frábær með Swansea-liðinu í
mars í fyrra og skoraði meðal annars tvö
mörk í tveimur leikjum í mánuðinum.
Hann var síðan kosinn besti leikmaður
ensku úrvalsdeildarinnar í mánuðinum
og varð fyrsti íslenski leikmaðurinn sem
hlýtur slík verðlaun.
Fram undan er leikur Tottenham á
móti Liverpool á Anfield Road, sem hefði
allt eins getað verið heimavöllur Gylfa í
vetur. Hann valdi Tottenham frekar en
að spila fyrir sinn gamla stjóra Brendan Rodgers, sem var með hann hjá bæði
Reading og Swansea. Það verður því fróðlegt að sjá hvað Gylfi gerir í leiknum á
sunnudaginn.
ooj@frettabladid.is

2010 MEÐ READING
1 stoðsending á móti Barnsley
2 mörk og fiskað víti á móti
Bristol City
1 mark og fiskað víti á móti QPR
1 mark og 1 stoðsending á móti
Leicester
1 mark á móti West Brom
1 mark á móti Ipswich (3. apríl)

2012 MEÐ SWANSEA
2 mörk á móti Wigan
2 mörk á móti Fulham
1 mark á móti Tottenham (1.
apríl)
Kosinn besti leikmaður
mánaðarins

VINSÆLASTI
SJÓNVARPSÞÁTTURINN
Í BRETLANDI Í DAG

SUNNUDAGINN KL. 20:05

MR SELFRIDGE

Þættirnir um Harry Selfridge, hinn klóka viðskiptamann sem umbylti Oxford-stræti, hafa
fengið frábærar viðtökur í heimalandinu.

Fáðu þér áskrift | 512 5100 | stod2.is | Verslanir Vodafone | Verslanir og þjónustuver símans 800 7000

MARS 2013 MEÐ TOTTENHAM
1 mark á móti West Ham (25. febrúar)
1 stoðsending á móti Arsenal
1 mark og 1 stoðsending á móti Internazionale
Næsti leikur á móti Liverpool á morgun
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NÝTTU ÞÉR NETFRELSI
OG MISSTU EKKI AF NEINU!
Með Netfrelsi Stöðvar 2 getur þú séð uppáhalds þáttinn þinn í tölvunni, snjallsímanum
eða spjaldtölvunni hvar og hvenær sem er.

130802
•
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•

PIPAR\TBWA

VELKOMIN Í HÍ
Á HÁSKÓLADAGINN
Í DAG, LAUGARDAGINN 9. MARS KL. 12–16
–1

Sprengjugengið landsfræga kl. 12.30
og 14.30 í Háskólabíói.
Vísindasmiðjan opin fyrir alla
fjölskylduna.
Sýndarsjúklingurinn Hermann
í gjörgæslu á Háskólatorgi.
Viltu sauma gervisár?
Blindsmökkun og blóðsykursmælingar.

Drekadans og japönsk sverðlist.
Kórar og leiksýningar.
Dúnmjúkir dægurlagadúettar.
Hraun, hlaup og gos.
Eldfjallafræðingar grilla pylsur í Öskju.
Kappakstursbíll og ógleymanleg ferð
um alheiminn í Stjörnuverinu.

Fjölbreytt dagskrá verður á háskólasvæðinu í dag,
þar sem í boði verða viðburðir, kynningar og
uppákomur sem sýna vísindin í litríku og lifandi ljósi.
Kynntu þér fjölbreytt námsframboð Háskóla Íslands,
bæði grunn- og framhaldsnám.
www.hi.is
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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: Leiksýning
í Rósenborgargarði II 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
Fella- og Hólakirkju 12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00
Útvarpsleikhúsið: Viskí tangó 14.00 Víðsjá 15.00
Orð um bækur 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Úr
tónlistarlífinu 17.25 Kveikjan 18.00 Kvöldfréttir
18.17 Skáldbóndinn á Egilsá 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Óskastundin 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

Stöð 2 KL.20:05
Mr. Selfridge

Liam Neeson
„Ég veit ekki hvort ég er strangt
foreldri eða algjör gólftuska.“

Glæný og skemmtileg bresk þáttaröð hefur göngu
sína á Stöð 2 í kvöld. Mr. Selfridge hefur slegið í
gegn á ITV í Bretlandi og vakið verðskuldaða athygli.
Þættirnir fjalla um bandaríska auðmanninn Harry
Selfridge sem ﬂuttist til London í upphaﬁ tuttugustu
aldar með stór áform í farteskinu. Hann glæddi líﬁ
eina þekktustu verslunargötu heims, Oxford Street,
með stofnun stórverslunarinnar Selfridges, sem
enn í dag er ein ﬂottasta verslunin í London. Það er
Jeremy Piven (Entourage) sem leikur aðalhlutverkið.

Leikarinn Liam Neeson á
synina Michéal og Daniel
með leikkonunni Natasha
Richardson, sem lést í
skíðaslysi árið 2009. Parið
hafði þá verið saman í
ﬁmmtán ár. Neeson fer
með aðalhlutverkið í
hasarmyndinni Taken sem
er sýnd á Stöð 2 Bíó í kvöld
klukkan 22.00.

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.50 FA bikarinn: Everton - Wigan

17.00 Simpson-fjölskyldan

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.40 Gettu betur (5:7) (Undanúrslit) (e)

11.50 Spaugstofan (17:22)

10.30 FA bikarinn: Man. City - Barns-

17.20 Íslenski listinn

11.05 Dr. Phil

11.50 Melissa og Joey

12.15 Nágrannar

ley

17.45 Sjáðu

13.20 Dynasty (3:22)

12.15 Meistaradeildin í hestaíþrótt-

12.55 Nágrannar

12.10 Spænski boltinn: Barcelona -

14.05 Once Upon A Time (10:22)

um 2013 (5:10) (e)
12.30 Silfur Egils
13.20 Bikarkeppnin í handbolta
BEINT frá úrslitaleik karla.
15.10 Djöflaeyjan (25:30)
15.50 Bikarkeppnin í handbolta
BEINT frá úrslitaleik kvenna.
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Teitur
17.51 Skotta Skrímsli
17.56 Hrúturinn Hreinn
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (10:12)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn Frétta- og þjóðlífsþáttur
í umsjón fréttamanna um allt land.
20.10 Höllin (3:10) (Borgen) Danskur
myndaflokkur um valdataflið í dönskum
stjórnmálum.
21.15 Ferðalok (1:6) (Silfur Egils Skallagrímssonar) Heimildaþáttaröð um
Íslendingasögurnar og sannleiksgildi
þeirra frá sjónarhóli fornleifafræði og
bókmennta. Í fyrsta þættinum er sagt
frá silfri Egils Skallagrímssonar.
21.45 Sunnudagsbíó - Nafnlaus (Sin
Nombre) Sayra er unglingsstúlka í Hondúras sem eygir tækifæri til þess að láta
draum sinn um að búa í Bandaríkjunum rætast. En fyrst þarf hún að komast til Mexíkó og á leiðinni gerist margt
óvænt. Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi barna.
23.20 Silfur Egils (e)
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

13.35 Nágrannar

Deportivo
13.50 FA bikarinn: Milwall - Blackburn BEINT frá leik í 8 liða úrslitum.
16.15 FA bikarinn: Man. Utd. - Chelsea BEINT frá leik í 8 liða úrslitum.
18.25 Þýski handboltinn: Magdeburg - Kiel
19.50 Spænski boltinn: Celta - Real
21.30 FA bikarinn: Milwall - Blackburn
23.10 FA bikarinn: Man. Utd. - Chelsea
00.50 Spænski boltinn: Celta - Real
Madrid

18.10 American Dad (10:16)
18.35 Game Tíví

14.50 Top Chef (13:15)

19.00 Friends (10:24)

15.35 The Bachelorette (5:10)

19.20 Simpson-fjölskyldan (4:22)

17.05 An Idiot Abroad (2:8)

19.45 The Carrie Diaries Í þessum

17.55 Vegas (7:21)

glænýju þáttum er fylgst með Carrie
Bradshaw, sem áhorfendur þekkja úr
þáttaröðinni Sex and the City.
20.30 I Hate My Teenage Daughter
(10:13) Tvær vinkonur komast að því að
dætur þeirra eru orðnar alveg eins og
stelpurnar sem gerður líf þeirra óbærilegt í menntaskóla.
20.50 Eastwick (9:13) Spennandi þáttaröð um þrjár konur í bænum Eastwick.
21.35 Funny or Die (7:12) Sketsaþættir byggðir á efni á samnefndri heimasíðu sem grínmeistarinn Will Ferrell
heldur úti ásamt félaga sínum.
22.00 2+6 (1:8) Ögrandi, fræðandi og
áhugaverður þáttur þar sem ungt fólk
kynnir sér ýmsa þætti kynlífs á Íslandi.
22.35 Dollhouse (3:13) Önnur sería
þessara spennuþátta.
23.20 American Dad (10:16)
23.45 The Carrie Diaries
00.25 I Hate My Teenage Daughter (e)
00.45 Eastwick (9:13)
01.30 Funny or Die (7:12)
01.55 2+6 (1:8)
02.30 Dollhouse (3:13)
03.15 Tónlistarmyndbönd Popptíví

18.45 Blue Bloods (2:22) Kona kærir
manninn sinn fyrir heimilisofbeldi en
dregur kæruna svo skyndilega til baka.
19.35 Judging Amy (4:24) Bandarísk þáttaröð um lögmanninn Amy sem
gerist dómari í heimabæ sínum.
20.20 Top Gear USA (3:16) Bandaríska
útgáfa Top Gear þáttanna hefur notið mikilla vinsælda beggja vegna Atlantshafsins
þar sem þeir félagar leggja land undir fót.
21.10 Law & Order: Criminal Intent
(3:8) Tölvuhakkara er hent fram af hárri
byggingu og skömmu síðar er mikilvægum ríkisleyndarmálum lekið til fjölmiðla.
22.00 The Walking Dead (6:16) Rick á
í vandræðum með að sætta sig við dauða
eiginkonu sinnar og bætir gráu ofan á
svart með því að heyra raddir að handan.
22.50 Combat Hospital (12:13)
23.30 Elementary (9:24)
00.15 Hæ Gosi (6:8)
00.55 CSI: Miami (21:22)
01.35 Excused
02.00 The Walking Dead (6:16)
02.50 Combat Hospital (12:13)
03.30 Pepsi MAX tónlist

12.40 17 Again
14.20 Sammy‘s Adventures
15.45 When Harry Met Sally
17.20 17 Again
19.00 Sammy‘s Adventures
20.25 When Harry Met Sally
22.00 Taken
23.35 Seven
01.40 The Road
03.30 Taken

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

14.00 American Idol (16:37) (17:37)
16.25 Týnda kynslóðin (25:34)
16.50 Spurningabomban (12:21)
17.40 60 mínútur Glænýr þáttur í virt-

ustu og vinsælustu fréttaskýringaþáttaröð í heimi þar sem reyndustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu málefni líðandi stundar og taka
einstök viðtöl við heimsþekkt fólk.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Um land allt Kristján Már
Unnarsson leggur land undir fót og
heimsækir áhugavert fólk.
19.20 Veður
19.30 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll heldur áfram mannlífsrannsóknum sínum,
tekur hús á áhugaverðu fólki og kynnist
því eins og honum einum er lagið.
20.05 Mr. Selfridge (1:10) Stórgóð
bresk þáttaröð sem segir frá róstursömum
tímum í Bretlandi þegar verslunarhættir
almennings voru að taka stakkaskiptum.
21.10 The Mentalist (15:22) Fimmta
þáttaröð af þessum sívinsælu þáttum
um Patrick Jane, sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki glæsilegan feril
við að leysa flókin glæpamál með því
að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. En
þrátt fyrir það nýtur hann lítillar hylli
innan lögreglunnar.
21.55 The Following Magnaður
spennuþáttur með Kevin Bacon í hlutverki fyrrverandi alríkislögreglumanns
sem er kallaður aftur til starfa þegar
hættulegur raðmorðingi nær að flýja
úr fangelsi og fljótlega kemur í ljós að
hann á marga aðdáendur sem eru tilbúnir að gera allt fyrir hann.
22.40 60 mínútur
23.25 The Daily Show: Global Editon (8:41)
23.55 Covert Affairs (12:16)
00.40 Boss (6:8)
01.25 The Listener (2:13)
02.05 Boardwalk Empire (2:12)
03.00 Revolution
04.25 Numbers (2:16)
05.10 Sjálfstætt fólk
05.50 Fréttir
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

09.05 Reading - Aston Villa
10.45 Norwich - Southampton
12.25 WBA - Swansea
14.05 QPR - Sunderland
15.45 Liverpool - Tottenham BEINT
18.00 Sunnudagsmessan
19.15 Newcastle - Stoke
20.55 Sunnudagsmessan
22.10 Liverpool - Tottenham
23.50 Sunnudagsmessan
01.05 Newcastle - Stoke
02.45 Sunnudagsmessan

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Brunabílarnir
08.10 Áfram Diego, áfram!
08.35 Ozzy & Drix
08.55 Leðurblökumaðurinn
09.40 Dóra könnuður

18.20 Doctors (118:175)
19.00 Ellen (107:170)
19.40 Viltu vinna milljón?
20.30 Pushing Daisies (6:9)
21.15 Men In Trees (6:17)
22.00 Cold Case (22:23)
22.45 Krøniken (6:22)
23.50 Ørnen (6:24)

10.30 Svampur Sveinsson

00.50 Pushing Daisies (6:9)

11.15 Doddi litli og Eyrnastór

01.35 Men In Trees (6:17)

11.40 Rasmus Klumpur og félagar

02.20 Cold Case (22:23)

11.50 Ævintýri Tinna

03.05 Krøniken (6:22)

12.40 Ofurhundurinn Krypto

04.05 Ørnen (6:24)

13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

05.05 Tónlistarmyndbönd Popptíví

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

06.00 ESPN America 06.45 World Golf
Championship 2013 (3:4) 12.45 THE PLAYERS
Official Film 2011 (1:1) 13.35 World Golf
Championship 2013 (3:4) 17.35 Inside the PGA
Tour (10:47) 18.00 World Golf Championship
2013 (4:4) 00.00 ESPN America

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

14.00 Ung á öllum aldri 14.30 Allt um golf
15.00 Frumkvöðlar 15.30 Suðurnesjamagasín.
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 Átthagaviska 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 Kaninn
FM 102,9 Lindin
FM 102,2 Útvarp Latibær FM 105,5 Útvarp Boðun
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FÆST Í BYKO BREIDD OG SELFOSSI
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SÆTI

MATVÖRUVERSLANIR
ÍSLENSKA ÁNÆGJUVOGIN
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FYRSTA SÆTI Í FLOKKI
MATVÖRUVERSLANA 2012

A
L
A
S
T
Ú
Á GRÍSAKJÖTI

%r

u
t
t
á
l
s
f
a

1199

kr.
kg

35

Verð áður 1998 kr. kg
Lúxus grísakótilettur,, úrbei
úr
úrbeinaðar
rbei
einaðar
inaðar

%
tur

30

%
tur

afslát

afslátt

afslát

1468

kr.
kg

Verð áður 2298 kr. kg
Grísalundir, erlendar

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl
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Grísahnakki, úrbeinaður

GJAFKAORT
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Árbæ
Árbæ Bíldshöfða
Bíldshöfða Breiðholti
Breiðholti Granda
Granda

kr.
kg

kr.
kg

Verð áður 849 kr. kg
Grísahakk

Verð áður 998 kr. kg
Grísasíður, pörusteik

Gjafakort Krónunnar fæst
á www.kronan.is

Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Hvaleyrarbraut
Hvaleyrarbraut Lindum
Lindum Mosfellsbæ
Mosfellsbæ

Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Reykjavíkurvegi
Reykjavíkurvegi Akranesi
Akranesi Reyðarfirði
Reyðarfirði Selfossi
Selfossi Vestmannaeyjum
Vestmannaeyjum
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Stöð 2 kl. 20.45
We Bought a Zoo
Matt Damon og Scarlett
Johansson leika aðalhlutverkin í þessari hugljúfu og
fyndnu fjölskyldumynd.
Hún er byggð á sönnum atburðum um litla fjölskyldu
sem ﬂytur út á land til að
reka dýragarð. Jónsi úr
Sigur Rós semur og ﬂytur
tónlistina í myndinni.

The Wendell Baker
Story
SKJÁR 1 KL. 22.50 Smákrimminn
Wendell Baker er með of stórt hjarta
til að ná árangri í glæpaheimum. Eftir
að hafa þurft að sitja í fangelsi ákveður hann að snúa við blaðinu og fær
vinnu á hóteli fyrir ellilífeyrisþega.

40%

5,5

Love Comes Softly

Saw V

RÚV KL. 22.00 Sjónvarpsmynd
sem gerist á 19. öldinni og fjallar
um unga konu. Á leið sinni vestur á
land í leit að nýju og betra líﬁ missir
hún manninn sinn. Hún kynnist þá
ungum ekkjumanni og tekur að sér
að annast dóttur hans og saman
reyna þremenningarnir að fóta sig
í nýju líﬁ.
88% (A) 7,2

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 23.45 Costas
Mandylor snýr hér aftur í hlutverki
rannsóknarmannsins Hoffman. Þó
að raðmorðinginn Jigsaw, leikinn af
Tobin Bell, kunni að vera dáinn þá
er hann enn að skilja eftir sig spor í
þessari ﬁmmtu mynd.

12%

5,7

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

10.35 Stephen Fry: Græjukarl–

12.00 Bold and the Beautiful

Vinnusparnaður (3:6) (e)
11.00 Brasilía með Michael Palin–
Suðrið (4:4) (e)
12.00 Landinn (e)
12.30 Kiljan (e)
13.20 Bikark. kvenna í handbolta
BEINT frá undanúrslitaleik ÍBV og Vals.
15.00 360 gráður (e)
15.35 Bikark. kvenna í handbolta
BEINT frá undanúrslitaleik Gróttu og Fram.
17.20 Friðþjófur forvitni
17.45 Leonardo (9:13)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Tónlistarhátíð í Hackney (1:2)
(Radio 1‘s Hackney Weekend) Upptaka
frá tónleikum.
20.40 Gettu betur (Undanúrslit)
Spurningakeppni framhaldsskólanema.
21.50 Hraðfréttir (e)
22.00 Ástin kviknar að óvörum (Love
Comes Softly) Meðal leikenda eru Katherine Heigl, Dale Midkiff og Corbin Bernsen.
23.30 Ögunarbúðir (Boot Camp)
Hópur vandræðaunglinga er sendur í
endurhæfingarbúðir á Fídjí-eyjum. Atriði
eru ekki við hæfi ungra barna.
01.10 Svo fögur bein (The Lovely
Bones) Atriði eru ekki við hæfi ungra
barna.
03.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

13.20 Bold and the Beautiful

10.55 Time Traveler‘s Wife
12.40 Wedding Daze
14.10 Marmaduke
15.35 Time Traveler‘s Wife
17.20 Wedding Daze
18.55 Marmaduke
20.25 Dodgeball: A True Underdog

Story
22.00 What‘s Your Number
23.45 Saw V
01.20 Dodgeball: A True Underdog

Story
02.55 What‘s Your Number

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

13.40 American Idol (15:37)
15.05 Mannshvörf á Íslandi (8:8)
15.45 Sjálfstætt fólk
16.20 ET Weekend
17.05 Íslenski listinn
17.30 Game Tíví
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Heimsókn Sindri Sindrason

heimsækir sannkallaða fagurkera sem
opna heimili sín fyrir áhorfendum.
19.11 Lottó
19.20 Veður
19.30 Spaugstofan (17:22) Spéfuglarnir Karl Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, Siggi Sigurjónsson og Örn Árnason
fara yfir atburði liðinnar viku á spaugilegan hátt.
19.55 Wipeout Stórskemmtilegur
skemmtiþáttur þar sem buslugangurinn er gjörsamlega botnlaus og glíman
við rauðu boltana aldrei fyndnari. Hér
er á ferð ómenguð skemmtun sem ekki
nokkur maður getur staðist og er því
sannkallaður fjölskylduþáttur.
20.45 We Bought a Zoo Hugljúf og
fyndin fjölskyldumynd sem byggð er á
sönnum atburðum um litla fjölskyldu
sem flytur út á land til að reka dýragarð. Með aðalhlutverk fara Matt Damon,
Scarlett Johansson, Thomas Haden
Church og Elle Fanning.
22.50 Safe House Hörku spennumynd með Denzel Washington og Ryan
Reynolds í aðalhlutverkum. Myndin
fjallar um ungan leyniþjónustumann
sem fær það verkefni að gæta alræms
fanga og koma honum í öruggt skjól, en
það reynist honum þrautin þyngri að
ráða við.
00.40 Rendition Þrælmögnuð spennumynd með Reese Witherspoon og Jake
Gyllenhaal í aðalhlutverkum og fjallar
um hin umdeildu mannrán sem leyniþjónusta Bandaríkjanna, CIA, hefur
stundað um allan heim á undanförnum árum.
02.40 Four Weddings and a Funeral
Ein allra vinsælasta rómantíska gamanmynd síðari ára.
04.35 2 Days in Paris Rómantísk gamanmynd.
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir 07.03 Útvarpsperlur: Uppáhalds
sultan mín 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 17.35 Íslendingasögur 18.00 Kvöldfréttir
18.17 Rauði þráðurinn 18.50 Veðurfregnir 18.53
Dánarfregnir 19.00 Óperukvöld í Verdi-mánuði:
Falstaff 21.30 Íslendingasögur 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

09.30 Meistaradeild Evrópu: Dortmund - Shakhtar Donetsk
11.05 Þorsteinn J. og gestir:
meistaramörkin
11.35 Meistarad. Evrópu: fréttaþáttur
12.05 FA bikarinn: upphitun
12.35 FA bikarinn: Everton - Wigan
BEINT frá leik í 8 liða úrslitum.
14.45 Veitt með vinum - Grænland
15.15 The Swing Rennt yfir golfsveifluna eins og hún leggur sig.
15.35 Evrópud.: Endursýndur leikur
17.15 FA bikarinn: Man. City - Barnsley BEINT frá leik í 8 liða úrslitum.
19.25 Evrópudeildarmörkin
20.20 La Liga Report
20.50 Spænski boltinn: Barcelona Deportivo
22.30 FA bikarinn: Everton - Wigan
00.10 FA bikarinn: Man. City - Barnsley

11.10 Premier League Review Show
12.05 Aston Villa - Man. City
13.45 Premier League World
14.15 Premier League Preview Show
14.45 QPR - Sunderland BEINT
17.15 WBA - Swansea
19.05 Norwich - Southampton
20.45 Reading - Aston Villa
22.25 QPR - Sunderland

06.35 Strumparnir

17.00 Simpson-fjölskyldan Upptaka

06.00 Pepsi MAX tónlist

af Hómer dansa æsilegan sigurdans
lekur á Netið.
17.25 Íslenski listinn Söngdívan
Þórunn Antonía Magnúsdóttir kynnir
tíu vinsælustu lög vikunnar ásamt einu
vænlegu til vinsælda.
17.50 Holidate (8:10) Raunveruleikaþættir um konur í ástarleit. Tvær mismunandi konur hafa vistskipti í hverjum
þætti og flytja í borg hinnar um stund.
18.35 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það heitasta í bíóheiminum.
19.00 Friends (9:24)
19.20 Simpson-fjölskyldan (3:22)
19.45 Smallville (11:22) Áttunda þáttaröðin um ofurmennið Superman á unglingsárum. Clark Kent heldur áfram að
berjast við ill öfl sem ógna honum og
framtíð heimsins.
20.30 The Lying Game (4:20) Dramatískir spennuþættir um eineggja tvíburasystur sem voru aðskildar við fæðingu.
Önnur ólst upp í fátækt en hin í vellystingum og þegar sú fyrrnefnda kemst að
sannleikanum ákveður hún að hafa uppi
á systur sinni.
21.15 Holidate (8:10)
21.55 Arrow (8:23) Bandarísk þáttaröð
um ungan milljónamæring og glaumgosa sem snýr aftur eftir að hafa verið
strandaglópur á eyðieyju í fimm ár og
var 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 (11:22)
23.25 The Lying Game (4:20)
00.10 Holidate (8:10)
00.55 Arrow (8:23)
01.40 Tónlistarmyndbönd Popptíví

11.15 Dr. Phil

07.00 Waybuloo
07.45 Áfram Diego, áfram!

18.20 Doctors (117:175)

08.10 Ozzy & Drix

19.00 Ellen (106:170)

08.30 Leðurblökumaðurinn

19.40 Tekinn 2 (9:14)

09.15 Skógardýrið Húgó

20.10 Dagvaktin

09.40 Dóra könnuður

20.40 Pressa (4:6)

10.30 Svampur Sveinsson

21.25 NCIS (22:24)

11.15 Doddi litli og Eyrnastór

22.10 Tekinn 2 (9:14)

11.40 Rasmus Klumpur og félagar

22.40 Dagvaktin

11.50 Ævintýri Tinna

23.10 Pressa (4:6)

12.40 Ofurhundurinn Krypto

23.55 NCIS (22:24)

13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

00.40 Tónlistarmyndbönd Popptíví

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

Stillanleg heilsurúm! Fyrir þínar bestu stundir.
TEMPUR® Orginal eða Cloud heilsudýna á
C&J stillanlegum botnum. 2x80x200 cm.
Einnig til í stærðum 2x90, 2x100, 120 og 140 cm

AÐEINS

56.900.-

13.30 7th Heaven (10:23)
14.15 Family Guy (10:16)
14.40 Judging Amy (3:24)
15.25 Hotel Hell (2:6)
16.15 Happy Endings (19:22)
16.40 Parks & Recreation (17:22)
17.05 The Good Wife (13:22)
17.55 The Biggest Loser (10:14)
18.55 HA? (9:12)
19.45 The Bachelorette (5:10) Emily
Maynard fær að kynnast 25 vonbiðlum í
þessari áttundu þáttaröð.
21.15 Once Upon A Time (10:22)
Veruleikinn er teygjanlegur í Storybrook
þar sem persónur úr sígildum ævintýrum eru á hverju strái.
22.00 Beauty and the Beast (5:22)
Bandarísk þáttaröð þar sem þetta sígilda
ævintýri er fært í nýjan búning.
22.50 The Wendell Baker Story Bræðurnir Owen, Luke og Andrew Wilson koma
saman í kostulegri gamanmynd.
00.30 Before the Devil Knows
You´re Dead Kvikmynd frá árinu 2007
sem fjallar um bræður sem ákveða að
ræna skartgripaverslun foreldra sinna og
allt fer úr böndunum.
02.35 Green Room With Paul
Provenza (2:8)
03.05 XIII (7:13)
03.50 Excused
04.15 Beauty and the Beast (5:22)
05.00 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.40 World Golf
Championship 2013 (2:4) 11.40 Inside the PGA
Tour (10:47) 12.05 World Golf Championship
2013 (2:4) 16.05 PGA Tour - Highlights (9:45)
17.00 World Golf Championship 2013 (3:4)
23.00 Golfing World 23.50 ESPN America

07.20 Brunabílarnir

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

12.45 Dynasty (2:22)

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 Átthagaviska

FM 100,5 Kaninn
FM 102,9 Lindin
FM 102,2 Útvarp Latibær FM 105,5 Útvarp Boðun
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DÝNUR OG KODDAR

Skrúfudagurinn
Opið hús í Tækniskólanum Háteigsvegi (Sjómannaskólanum) í dag, laugardag,
frá kl. 13:00 til 16:00. Véltækniskólinn og Skipstjórnarskólinn ásamt fyrirtækjum
í tengdum greinum kynna starfsemi sína.
Í HÁTÍÐARSAL SKÓLANS

VÍÐSVEGAR UM SKÓLANN

Kl. 13:15
Ŀ Stutt dagskrá. Nemendafélögin veita viðurkenningar. Karlakór Sjómannaskólans syngur.

Kl. 13:45, 14:45 og 15:30
Ŀ Glóðarhaus í vélasal settur í gang.

Kl. 13:50
Ŀ Málstofa um störf og menntun vélstjóra
í samkeppnisumhverfi.

Í STOFU 302
Kl: 13:00 og 15:00
Ŀ Skólakynning Véltækniskólans
og Skipstjórnarskólans.

Kl. 13:00–16:00 fyrirtækjakynningar
Ŀ Skólakynning Flugskóla Íslands.
Ŀ Siglingasamlíkir
Ŀ Vélhermir
Ŀ Suðuhermir
Ŀ Vinnustofur í:
Véla- og smíðahúsi.
Rafmagnshúsi.
Kafbát (kjallara).
Ŀ Í turni:
Siglingatæki, radar, GPS, útsýnispallur.
Ŀ Veitingasala í matsal á 4. hæð,
Karlakór Sjómannaskólans syngur nokkur lög.

www.tskoli.is
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MEÐ ANNAN FÓTINN HEIMA

HVAÐA RYAN?

GLUTEUS OCEAN

Leikarinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson hyggst flytja heim á klakann
innan skamms, ef marka má heimildir
Fréttablaðsins. Þorvaldur Davíð hefur
verið búsettur í Bandaríkjunum undanfarin ár, en hefur verið með annan
fótinn á Íslandi á meðan hann sinnir
ýmsum verkefnum á sviði
leiklistar. Heyrst hefur að
hann hafi í hyggju að gera
samning við Borgarleikhúsið og velta einhverjir
því fyrir sér hvort hann
komi til greina í titilhlutverkið í Hamlet sem
sett verður á svið
leikhússins næsta
ár.
- sm

Piltarnir í Sigur Rós voru í London
fyrir helgi og deildu þar hóteli með
stórstjörnu. Stjarnan heitir Ryan en
það fer tvennum sögum af því hvaða
Ryan það er. Bassaleikarinn Georg
Holm segir að það hafi verið Ryan
Giggs–velska goðsögnin hjá Manchester United–en söngvarinn Jónsi tjáði vinum að
hann væri á hóteli með
bandaríska leikaranum og
hjartaknúsaranum Ryan
Gosling. Hvað sem er rétt
í málinu er ljóst að á
þessu hóteli mættust stórstjörnur,
hverjar á sínu
sviði.
- sh

Dúettinn Gluteus Maximus, sem skipaður er þeim Margeiri Steinari Ingólfssyni
plötusnúði og Stephan Stephensen úr
GusGus, hefur tekið sig til og endurhljóðblandað lagið Pink Matter með nýstirninu Frank Ocean, en sá
vakti heilmikla lukku með
frumraun sinni, Channel
Orange, á síðasta ári.
Frítt niðurhal af laginu er
að finna á Facebook-síðu
Gluteus Maximus og geta
aðdáendur beggja því
vel við unað.

„Er á batavegi. Takk þið öll sem hélduð mér gangandi í
kvöld. Bestu aðdáendur í heimi. Það er verið að finna út
hvað er að mér núna.“
SKILABOÐ SÖNGVARANS JUSTIN BIEBER Á TWITTER, EN HANN VAR
SENDUR MEÐ SJÚKRABÍL Á SPÍTALA FRÁ MIÐJUM TÓNLEIKUM Í
LONDON Á FIMMTUDAGSKVÖLDIÐ VEGNA ÖNDUNARERFIÐLEIKA.

Miðar á tónleikahátíð
með afslætti á netinu
Tónleikahaldara og Hópkaup greinir á um ástæður þess að miðar á Keﬂavík
Music Festival eru nú seldir með 40% afslætti á síðunni.

nn.is

rkisme
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www.m

„Ég hef oft unnið með Hópkaupum
áður og finnst það frábært þar sem
þeir ná til svo breiðs hóps,“ segir
Ólafur Geir Jónsson, plötusnúður
og tónleikahaldari.
Ólafur Geir stendur fyrir tónleikahátíðinni Keflavík Music
Festival sem haldin verður í Keflavík dagana 5.-9. júní, en athygli
vakti að miðar á hátíðina voru til
sölu á 40% afslætti á afsláttarsíðunni Hópkaup í gær. Fréttablaðið
hafði samband við Óla Geir, sem
sagðist ekki hafa staðið fyrir sölunni sjálfur heldur væri hún á
vegum síðunnar.
„Við gerðum með okkur samning og þeir keyptu af mér miða á
meðan þeir voru enn á forsöluverðinu og kostuðu 9.900 krónur,“ segir
Óli Geir. Nú eru miðar á hátíðina
komnir upp í 13.500 krónur en í
gær buðu Hópkaup miða til sölu á
8.100 krónur, eða á 40% afslætti,
en 40% afsláttur er lágmarksafsláttur sem þarf
að bjóða til að selja vöru á
síðunni. Samkvæmt upplýsingum frá Óla Geir
virðast Hópkaup því taka
á sig þennan 1.800 króna
mismun sem er á kaupverði
miðanna í forsölu og söluverði þeirra á síðunni
núna.
„Síður eins og
Hópkaup ga nga
auðvitað bara upp
þegar þær eru með
nóg af notendum
og ef fólk ætlar að
kaupa eitthvað á síðunni þarf það alltaf
að gerast notendur.
Ég lít bara á það sem
heiður að þeir hafi
viljað nota miðana í
þessum tilgangi, þeir

Outlandish nýjasta atriðið á hátíðinni
Dagskráin á hátíðina verður glæsilegri með hverjum deginum og hefur nú
verið tilkynnt um komu dönsku strákana í Outlandish.
Sveitin samanstendur af þeim Isam Bachiri, Lenny Martinez og Waqas
Qadri og hafa þeir verið lengi að, þrátt fyrir ungan aldur. „Þetta er ein
stærsta hljómsveit Danmerkur um þessar mundir. Það er svo merkilegt
að það eru komin hátt í 20 ár síðan þeir byrjuðu en eru núna fyrst að
slá rækilega í gegn,“ segir Óli Geir og hljómsveitin því sönnun þess að
þrautseigja borgar sig stundum. Fimmta og nýjasta plata sveitarinnar,
Warrior/Worrier, hefur náð gríðarlegum vinsældum og titillag plötunnar
eitt vinsælasta lag þeirra frá upphafi. Einnig náði hljómsveitin miklum
vinsældum fyrir nokkrum árum með útgáfu sinni af lagi rapparans Khaled,
Aïcha.
Allir meðlimir hljómsveitarinnar eru uppaldir í Danmörku en eiga rætur
að rekja til mismunandi landa. Isam er frá Marokkó, Waqas frá Pakistan
og Lenny frá Hondúras
og Kúbu. Allir eru þeir
líka trúaðir en á meðan
Isam og Waqas eru
íslamstrúar er Lenny
kaþólikki. Þrátt fyrir
þennan menningarmun hafa strákarnir
verið vinir frá blautu
barnsbeini og þykja góð
fyrirmynd í baráttunni.

hafa greinilega séð fyrir hvað
hátíðin yrði glæsileg og vinsæl,“ segir Óli Geir og bætir
við að almenn miðasala
gangi vonum framar.
„Mér finnst ótrúlegt
hvað miðarnir rjúka
út, sérstaklega þar
sem aðeins hefur
verið tilkynnt um
20 atriði af 120. Ég
hefði greinilega
komist upp með
að vera helmingi

TÓNLEIKAHALDARI Ólafur

Geir Jónsson stendur fyrir
Keflavívík Music Festival.

metnaðarminni,“ segir hann og
hlær. Óli Geir segist þó ekki geta
gefið upp neinar sölutölur að svo
stöddu vegna þess að miðarnir á
hátíðina séu seldir víða og erfitt
sé að henda reiður á innkomunni.
Salan virðist einnig hafa gengið
vel á síðu Hópkaupa í gær og höfðu
vel yfir 200 manns keypt miða
seinnipartinn, þegar enn voru sjö
klukkustundir eftir af tilboðinu.
Fréttablaðið leitaði eftir viðbrögðum frá aðstandendum Hópkaupa vegna málsins en fékk engin
formleg svör. Talsmaður þeirra
fullyrti þó að Óli Geir færi ekki
með rétt mál og Hópkaup tæki
ekki á sig neinn kostnað vegna
miðasölunnar. tinnaros@frettabladid.is

Snjóleysi tefur bíómynd Ragnars
Tökur á kvikmyndinni Málmhaus tefjast því það snjóar ekki nóg á Suðurlandi.
„Þetta er búið að vera frekar pirrandi og komið á
það stig að við erum farnir að dansa snjódansinn
hérna á hverju kvöldi,“ segir Davíð Óskar Ólafsson
hjá framleiðslufyritækinu Mystery sem heldur utan
um myndina Málmhaus.
Málmhaus er nýjasta mynd leikstjórans Ragnars
Bragasonar, en tökur á henni hófust seint á síðasta
ári undir Eyjafjöllum. Tökuliðið hefur hins vegar
verið í biðstöðu síðan um áramótin, þar sem snjóleysi á Suðurlandi hefur sett strik í reikninginn á
tökunum. Þrír tökudagar eru eftir og segist Davíð
aldrei hafa fylgst jafn vel með veðurspánni og
undanfarnar vikur. „Okkur vantar að klára
þessa þrjá tökudaga til að koma myndinni í
fyrsta klipp, þannig að við erum að verða
frekar óþolinmóðir. Við erum í daglegu sambandi við bónda undir Eyjafjöllum sem
segir okkur hvernig veðrið er þar, en
þegar snjóaði hér mikið í vikunni féll
ekki eitt einasta snjókorn hjá þeim,“
segir Davíð, sem heldur þó í vonina um að geta klárað í næstu
viku. „Margir þurfa að hverfa
frá í önnur verkefni bráðum og
við verðum að hafa skilning á

BIÐJA FYRIR SNJÓ Davíð Óskar Ólafsson og Ragnar

Bragason er farið að lengja eftir að geta klárað tökur á
Málmhaus en snjóleysi á Suðurlandi setur strik í reikninginn.

því. Það er pirrandi að geta ekki stjórnað
veðrinu en svona er þetta.“
Áætluð frumsýning á Málmhaus er
í október, en með aðalhlutverk fara
Ingvar E. Sigurðsson, Halldóra Geirharðsdóttir og Þorbjörg Helga Dýrfjörð.
- áp
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Það er ljóst að Íslendingar ætla í sólina í sumar! Nú þegar hafa þúsundir bókað ferð með Úrvali Útsýn.
Ástæðan er augljós: áratuga reynsla, þaulreyndir fararstjórar og gæða áfangastaðir í ýmsum verðflokkum.
Það er fátt betra en frí á sólarströnd, þar sem blátær sjórinn og himininn renna saman í eitt. Óskafrí þar
sem hægt er að hlaða batteríin í rólegheitum og koma heim með orku sem endist fram á vetur. Þau eru
ávallt stórfín, fríin með Úrvali Útsýn.
ÚRVAL ÚTSÝN | LÁGMÚLI 4 108 RVK | S. 585 4000 | MEIRA Á URVALUTSYN.IS
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Gerður Huld Arinbjarnardóttir,
Starf: Eigandi Sambandsmiðlunar.
Aldur: 23 ára
Maki: Halldór Ásmundsson
Börn: Sonurinn Hektor Elí, 3 ára.
Hvenær varð til eitthvað sem
heitir stefnumótamenning á
Íslandi? Er hún til?
Ég vinn í það minnsta hörðum
höndum að því að reyna að skapa
stefnumótamenningu hér á landi.
Mun síðan Einkamál.is brátt
heyra sögunni til?
Nei, alls ekki. Við erum að stíla
inn á allt annan markhóp. Þeir
eru rosa flottir í því sem þeir
gera.
Hefur þú sjálf nýtt þér stefnumótaþjónustu?
Já, þótt ótrúlegt sé. Ég hef skráð
mig á Einkamál.is eins og 30
þúsund aðrir Íslendingar. Ég hitti
meira að segja manninn minn í
gegnum þá síðu.
Hvernig varð hugmyndin að fyrirtækinu til?
Ég sá hvað það var mikil vöntun á
slíkri þjónustu á Íslandi, fólk vill
fara misjafnar leiðir í þessu og
þessi kostur var ekki í boði. Þetta
fyrirbæri er líka þekkt alls staðar í heiminum og alls ekkert nýtt.
Hverjum myndir þú vilja fara með
á draumastefnumótið (maki ekki
með)?
Jonathan Statham. Hreimurinn hans er ótrúlega flottur og
hann er svo töff, það er eitthvað
við hann. Ég má segja þetta því
maðurinn veit af honum.

Mest lesið
1 Flugi seinkað vegna dauðvona móður
2 Fundu hvítan gúmmíhanska í
ítölskum kjötbollum
3 Þekkir þú hrossakjöt frá nautakjöti?
4 Tímamóta uppgötvun á Suðurskautslandinu - „Þessi tegund lífs er
óﬂokkuð og óþekkt“
5 „Það er kjaftshögg að fá krabbamein“

MEISTARATAKTAR

Áhrifamikil frásögn af
óþrjótandi ást, hugrekki
og gæsku
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Meiri Vísir.
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