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FIMM Í FRÉTTUM JÁTNINGAR, AFSAKANIR OG SAFNANIR

ORMAGRYFJA MISNOTKUNAR
OPNAÐIST Í KJÖLFAR KÆRU 4

Vilhjálmur Óli Valsson berst við
krabbamein í vélinda og safnaði mestu
allra þátttakenda í Mottumars þetta árið–
1,2 milljónum. Það er drjúgur hluti þeirra
25 milljóna sem söfnuðust í heild.

FJÖLGA ÞARF LÖGREGLUMÖNNUM UM 236 6
UM 350 SKRÁÐIR
FLUGREKENDUR Á ÍSLANDI 8

Helgi Vilhjálmsson í Góu fékk ákúrur
frá Páli Bergþórssyni veðurfræðingi fyrir
að hafa notað frétt um hann og mynd
í auglýsingu til höfuðs ríkisstjórninni.
Helgi baðst afsökunar og viðurkenndi að
kannski væri eitthvað að auglýsingunni–eins og svo
mörgu.

„Þegar ég kom upp í skóla
þá sat hann bara stjarfur á
bekk, en þegar hann sá mig
brotnaði hann algjörlega
saman.“ 10
Ólöf Önundardóttir, móðir níu ára drengs

GRÍMUKLÆTT
FÓLK Á GÖTUNUM 12

Jónína Valgerður Örvar, fimmtán ára,
hefur kennt hestinum sínum að telja.
Hún lét þó ekki staðar numið þar heldur
kenndi hestinum, Skuggasveini, líka að
leggja saman. Hann stendur svo
sannarlega undir því að vera kallaður klár.
Katrín Benedikt er annar handritshöfunda Hollywood-myndarinnar Olympus Has Fallen með
Gerald Butler sem var frumsýnd
vestra í gær. Íslendingar ættu að
búast við að heyra meira um Katrínu á
næstunni.

➜ Gunnar Þ. Andersen, fyrrverandi forstjóri Fjármálaeftirlitsins,
gekkst við því fyrir dómi í vikunni að hafa reynt að bjarga eigin skinni
með því að leka upplýsingum um viðskipti Guðlaugs Þórs Þórðarsonar til DV. Hann kvaðst hafa verið undir svo miklu álagi að hann
hefði í raun verið nauðbeygður til að bregðast svona við.

SKOÐUN 16➜22
VANDI SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS 16
Þorsteinn Pálsson um stjórnmál.

ÞAÐ ER AÐEINS EIN LEIÐ FÆR 18
Einar K. Guðﬁnnsson um efnahagsmál.

STÖÐUGLEIKI OG AUKIN HAGSÆLD 22
Ragna Árnadóttir og Katrín Olga Jóhannesdóttir um
efnahagsmál.

HELGIN 24➜66
FRAMTALSSKILIN BETRI
EN UNDANFARIN ÁR 34
Skattlagning einstaklinga á Íslandi.

AF HEFJA SIG UPP YFIR
VANVIRÐINGU 36
Heiða Kristín Helgadóttir, stjórnarformaður Bjartrar framtíðar, vill
breyta stjórnmálamenningunni.

KAÞÓLSKIR GEGN
KIRKJU PÁFANS 40
Kaþólska kirkjan hefur átt í vök að
verjast vegna kynferðisbrotamála og
einstrengingslegrar afstöðu í ýmsum
málum.

BAKTJALDAMAKK OG
SPILLING 58
Borgen, Boss og ﬂeiri þættir halda
sjónvarpsáhorfendum límdum við
skjáinn.

DÖGURÐUR UM
HÁTÍÐARHELGI 60
Óhefðbundnir réttir í páskabrönsinn.

MENNING 74➜88
VONANDI NÓGU SJÓAÐUR 74
Daði Guðbjörnsson sýnir á Mokka.

SVARTHVÍTA HETJAN MÍN 80
Vortískan er svört og hvít.
Hvaða alþingismenn gætu haldið uppi stuðinu?

EISTNESKA LEIÐIN Í TÍSKU 88
Tinna tæklar Eurovision.

GALDRAMAÐURINN GYLFI 90
Gylﬁ Þór Sigurðsson var hetja Íslands þegar hann skoraði tvö
stórglæsileg mörk í 2-1 sigri liðsins í Slóveníu í gær.

YNGSTUR YFIR 30 STIGIN 92
Martin Hermannsson endurskrifaði metabókina í körfunni.

AÐEINS Í DAG!
Thera Pearl vörur
50% KYNNINGARAFSLÁTTUR

550%
AUGNGRÍMA
FULLT VERÐ 1.695,Í DAG 850,-

TheraPearl eru hita- og kælivörur hannaðar af lækni og
eru lyfjalaus leið til að losna við verki og bólgur.

kíktu inn á www.pfaff.is
Pfaff // Grensásvegi 13 // Sími 414 0400

MYNDIR/BORGNÝ KATRÍNARDÓTTIR

Kindur staðnar að
verki við spóaeggjaát
NÁTTÚRA Þótt margir eigi eflaust

90➜92

Opið í dag kl. 11-16.

hefur ekki verið rannsakað til hlítar hve stórtæk sauðkindin er í eggjaáti.

Íslensku sauðkindinni hefur verið kennt um ýmislegt í gegnum tíðina en nú hafa
náðst myndir af kindum að éta spóaegg úr hreiðrum. Líffræðingur segir ekki
hægt að fullyrða um hversu stórtæk kindin er en það megi rannsaka nánar.

ALÞINGISBANDIÐ GÆTI SLEGIÐ Í GEGN 84

SPORT

GRIPIN GLÓÐVOLG Þetta lamb náðist á mynd að gæða sér á eggjum úr spóahreiðri. Þetta er þekkt fyrirbæri en hér á landi

bágt með að trúa því upp á íslensku
sauðkindina bendir flest til að hún
bæti upp hina hefðbundnu grastuggu með því að sækja nokkuð í
að éta egg úr hreiðrum fugla. Líffræðingur segir heildstæðar rannsóknir skorta en margt bendi til
þess að slíkt gæti verið nokkuð
algengt.
Sauðkindin hefur um árabil verið
talin meðal áhrifavalda í gróðureyðingu á hálendinu og ágangi
stofnsins verið kennt um skemmdir
á trjáplöntum, en afrán úr hreiðrum hefur ekki verið rannsakað til
hlítar hér á landi þó að skrásettar
heimildir séu til um slíkt, í það
minnsta rúma tvo áratugi aftur í
tímann.
Borgný Katrínardóttir líffræðingur skrifaði meistaraverkefni á síðasta ári þar sem
umfjöllunarefnið var vistfræði
spóa, en á meðan á rannsókninni
stóð voru settar upp hreyfinæmar
myndavélar við spóahreiður. Náðust þar á mynd þrettán afránstilfelli, þar sem einu eða fleiri eggjum var rænt, og reyndust kindur
að verki í sjö af þessum þrettán tilfellum. Tófan var sek í einu tilviki,
kjói í þremur og hestar í tveimur.
Spurð hvort af þessu megi ráða
að kindur séu skæðar í afráni á
hreiðrum segir Borgný að lítið sé
vitað um málið en áhugavert væri
að rannsaka það nánar.
„Það kom mér á óvart að kindur hefðu verið að verki í svo mörgum tilfellum og þetta gæti verið
algengara en maður hefði haldið.

Kindurnar „kámugar upp á nef“
Kristlaug Pálsdóttir, fuglaáhugakona og bóndi í Engidal í Suður-Þingeyjarsýslu, hefur orðið vitni að því þegar kindur sækja í fuglahreiður og skrifaði
meðal annars um það grein í tímaritið Blika árið 1992.
„Ég var hér um árið að reka örfáar kindur, kannski um 50 í hóp, á beit. Þá
flýgur upp heiðlóa, greinilega af hreiðri, og fremsta kindin hleypur af stað
og vissi nákvæmlega hvað þarna væri að finna. Svo röðuðu kindurnar sér
þarna í kringum hreiðrið og voru kámugar upp á nef við að éta eggin!“
Kristlaug segir þetta hafa komið sér mjög á óvart í fyrstu, en síðan
hafi hún oft orðið vitni að slíku. Til dæmis horfði hún upp á kind gera
dauðaleit að hreiðri sem grátittlingur hafði flogið af.
„Svo hafa fleiri fuglaáhugamenn sem ég þekki orðið vitni að því að
kindur borða unga. Líka hefur orðið vart við að hagamýs éta egg ef þær
finna þau.“
Kristlaug segist hins vegar ekki telja að fuglastofnum standi mikil ógn
af ágangi sauðkindarinnar. „Nei, þetta eru sennilega bara afföll eins og
gerast í náttúrunni, og svo er ég viss um að það eru ekki allar kindur sem
gera þetta.“

Það væri fróðlegt að skoða þetta í
stærra samhengi,“ segir Borgný.
„Það var reyndar nokkuð mikið
af kindum á rannsóknarsvæðunum
mínum og því ef til vill meiri líkur
á að þær rækjust á hreiður. En ef
svo ber undir virðast þær stundum
leggja sér egg til munns. Egg eru
auðvitað fyrirtaksfæða!“
Hún bætir því við að afrán kinda
úr fuglahreiðrum sé einnig þekkt
erlendis, þar sem meðal annars
hafi komið í ljós að kindur á Hjaltlandseyjum stunda umfangsmikið
afrán í kríuhreiðrum og éta þaðan
unga. Er það talið tengjast steinefnaskorti.
Þrátt fyrir að fyrir liggi að kindur sæki í að éta egg úr hreiðrum er
alls óljóst hvort þær hafi mælanleg
áhrif á fuglastofna. Borgný segir

En ef svo
ber undir
virðast þær
stundum
leggja sér egg
til munns.
Egg eru auðvitað fyrirtaksfæða!
Borgný Katrínardóttir
liffræðingur

erfitt að fullyrða nokkuð í þeim
efnum án frekari rannsókna.
„En miðað við mínar niðurstöður
gætu áhrif á varp verið umtalsverð
á svæðum þar sem mikið er um
sauðfé.“
thorgils@frettabladid.is
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VELKOMIN Í VEISLUNA
Fáðu allt fyrir fermingarveisluna á einum stað.
Fatnaðinn, gjafirnar, veitingarnar og skreytingarnar.

OPIÐ FRÁ  - Í DAG

Gjafakort
afakort Kri
Kringlunnar
gl
er frábær fermingargjöf.*
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16.03.2013 ➜ 22.03.2013
40% kvenna á aldrinum 25 til 64 eru
með háskólapróf en
30% karla.

1,1
MILLJÓN

ferðamanna mun
koma til landsins
árið 2015 samkvæmt spám.

20.000.000.000 kr.

10

STANGVEIÐAR Á ÍSLANDI
velta um 20 milljörðum króna á ári.

MILL JÓ
NIR

Krabbameinsfélagið
safnaði um
Sérstakur saksóknari
hefur ákært 15 fyrrverandi starfsmenn
Kaupþings og Landsbankans fyrir markaðsmisnotkun.

Ísraelar og Tyrkir sættast:

Bað Tyrki forláts á morðum
ÍSRAEL Benjamín Netanjahú,
forsætisráðherra Ísrael, bað
tyrknesk yfirvöld í gær afsökunar á árás sérsveita hersins á
hjálparskipið Mavi Marmara.
Skipið reyndi árið 2010 að koma
hjálpargögnum til Gasaborgar í
Palestínu. Níu skipverjar féllu í
árásinni.
Ísraelar hafa hingað til neitað
að ganga lengra en að harma
manntjónið. Tyrkir hafa krafist afsökunarbeiðni og skaðabóta til fjölskyldna hinna látnu.
Fullar sættir hafa nú náðst og
fullu stjórnmálasambandi verið
komið á.
Samkomulagið er runnið undan
rifjum Baracks Obama, forseta
Bandaríkjanna.
- shá

ALÞINGI

Enn óvissa um þinglok
Þingfundi verður fram haldið í dag,
en ekkert samkomulag liggur fyrir um
þinglok. Ásta R. Jóhannesdóttir, forseti
Alþingis, fundaði með formönnum
þingflokkana í gær og einnig með
formönnum stjórnmálaflokkanna, án
árangurs.

LEIÐRÉTT
Rangt var farið með nafn viðmælanda
í frétt gærdagsins. Hún heitir Bryndís
Björk Ásgeirsdóttir. Beðist er velvirðingar á mistökunum.
Mistök urðu við merkingu dálka í töflu
yfir brautskráningar karla og kvenna
á háskólastigi veturinn 2009/2010 á
síðu 12 í gær. Í töflunni urðu karlar að
konum og öfugt.
Röng mynd birtist
með grein Brynhildar
Jónsdóttur, Heilahreysti í hárri elli, í
Fréttablaðinu í gær.
Rétt mynd fylgir hér.

GUNNAR ÞORSTEINSSON

vill fá 10 milljónir króna frá konum sem
sökuðu hann um kynferðisbrot.

28

25 MILLJÓNUM
í Mottumars þetta árið

400 kr.

kostar hádegismatur í Seðlabankanum.
Á Landspítalanum kostar maturinn
460 krónur en 530 á Alþingi.

FLUGVÖLLUR
Á HÓLMSHEIÐI
myndi vera ónothæfur
28 daga á ári samkvæmt nýrri skýrslu.

Ormagryfja misnotkunar
opnaðist í kjölfarið á kæru
Þroskaskert kona segist hafa sætt langvarandi misnotkun stjúpa síns og tveggja bræðra hans á sveitabæ á
Snæfellsnesi. Þegar upp komst um brot tengdasonar hennar gegn henni hófst víðtæk lögreglurannsókn.
LÖGREGLUMÁL Gæsluvarðhald
yfir 82 ára bónda á Snæfellsnesi, sem grunaður er um langvinn kynferðisbrot gegn þroskaheftri stjúpdóttur sinni, rennur út
á þriðjudaginn kemur. Ekki liggur fyrir hvort óskað verður eftir
framlengingu á því.
Ríkisútvarpið sagði fyrst frá
fjölskylduharmleiknum á laugardaginn fyrir viku. Svo virðist sem
konan hafi sætt langvarandi misnotkun af hálfu minnst fjögurra
karlmanna sem allir tengdust
henni fjölskylduböndum.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hófst málið í ársbyrjun
þegar ófeðruð dóttir konunnar
uppgötvaði að maður hennar hafði
beitt móður hennar kynferðislegu
ofbeldi um nokkurt skeið. Þau
höfðu öll búið saman á Vesturlandi.
Dóttirin, sem er um þrítugt,
fór með málið til lögreglunnar og
þegar í stað hófst umfangsmikil
rannsókn hjá lögreglunni á Akranesi. Hún hefur í kjölfarið slitið
samvistum við manninn og býr nú
ein með móður sinni.
Konan, sem er nú um fimmtugt,
er verulega greindarskert eftir
heilaskaða sem hún hlaut í æsku.
Tengdasonur hennar, maður um
fertugt, gekkst fljótlega við því
að hafa brotið gegn henni. Hann
sætti aldrei varðhaldi. Rannsókn
þess máls er á lokastigi og verður
það fljótlega sent Ríkissaksóknara
til ákærumeðferðar.
Við rannsókn þess opnaðist hins
vegar ormagryfja, þegar konan
greindi frá kynferðislegu ofbeldi
sem hún hefði þurft að sæta í um

SNÆFELLSNES Konan býr nú með dóttur sinni á Vesturlandi. Tengdasonurinn er farinn af heimilinu. Gamli maðurinn sem nú

situr í gæsluvarðhaldi býr á sveitabæ á Snæfellsnesi.

fjóra áratugi af hálfu fyrrverandi
stjúpföður síns, bóndans sem nú
situr í gæsluvarðhaldi.
Móðir konunnar átti í sambandi
við bóndann áratugum saman með
hléum og misnotkunin sem konan
segist hafa sætt átti sér stað á
sveitabæ þeirra á Snæfellsnesi.
Nýjustu brotin munu vera frekar
nýleg.
Þar með er ekki öll sagan sögð,
því að konan hefur einnig borið að
hún hafi verið beitt kynferðislegu
ofbeldi af tveimur bræðrum stjúpans fyrrverandi. Annar þeirra bjó
á bænum. Báðir létust árið 2003.
Rannsókn á máli gamla mannsins er skammt á veg komin og að
því er fram kom í fréttum RÚV
hefur hann ekki játað sök.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FJÓRIR GERENDUR OG ÞOLANDI
MÓÐIR
ÞOLANDANS
78 ára.
Býr í Reykjavík

BRÓÐIR
STJÚPANS
Lést 2003,
þá 76 ára.

FV. STJÚPFAÐIR
ÞOLANDANS
82 ára.

BRÓÐIR
STJÚPANS
Lést 2003,
þá 80 ára.

ÞOLANDINN
Um fimmtugt.
Verulega
þroskaskert.

ÓFEÐRUÐ
DÓTTIR
Um þrítugt.

FV. TENGDASONUR
ÞOLANDANS
Um fertugt.

stigur@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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Fáðu þér íslenskt gott kex
með chilli- eða hvítlauksbragði.
Bættu við bragðgóðum íslenskum osti,
smá af sultu og njóttu þess.

15
m/s

m/s

7°

5°

1°

8

6°

GOTT HELGARVEÐUR Ljómandi gott veður næstu daga. Yfirleitt hæg austanátt
og léttskýjað en heldur hvassara allra syðst og líkur á stöku skúrum eða slydduéljum.
Hitinn breytist lítið.
Alicante 17°
Basel
13°
Berlín -3°

Billund
-1°
Frankfurt
3°
Friedrichshafen 13°

0°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 0°
22°
Las Palmas

London 3°
Mallorca 17°
New York 6°

Orlando 29°
Ósló
-1°
París
8°

San Francisco 17°
Stokkhólmur 0°

5°
Mánudagur
Hæg breytileg átt víðast.
Elísabet
Margeirsdóttir
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

husa.is
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Á GRILLUM
GRILLAÐU PÁSKALAMBIÐ!

MIKIÐ ÚRVAL AF WEBER OG OUTBACK GRILLUM Á TILBOÐI
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Kafﬁ Garður
Skútuvogi
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kr. allar helgar!
Vafﬂa og kafﬁ 450 kr!

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956
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■ Áætluð fjölgun lögreglumanna
■ Fjöldi lögreglumanna árið 2012

➜Alls staðar vantar lögreglumenn
Vestﬁrðir
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Vesturland
16
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20

Hrikaleg

Höfuðborgarsvæðið

Austurland

17
43

Suðurnes

Á höfuðborgarsvæðinu

39

Ríkislögreglustjóri

303
77
DACIA DUSTER – 4x4
Dísil, beinskiptur. Verð 4.090 þús. kr.

Suðurland

Eyðsla:
*

32
Lögregluskólinn

79

5,1 l/100 km

3
7

Lögregluna vantar
3,5 milljarða á ári

VINSÆLASTI SPO
PORTJEP

PPINN
Samkvæmt Umferðarsstofu
t 20122

Fjölga þarf lögreglumönnum um 236 á næstu fjórum árum, segir í skýrslu innanríkisráðherra um löggæslumál. Lögreglan þarf 14 milljarða í viðbót næstu fjögur ár.
LÖGGÆSLUMÁL Setja verður fjórtán

NISSAN QASHQAI – 4x4
Dísil, beinskiptur. Verð 5.090 þús. kr.

Eyðsla:
*

4,6 l/100 km

SHIFT_

SUBARU
A NEYTIn NbeNnsínsparnaður
PAR
SP
aukin

ENNEMM / SÍA / NM56959

*Miðað við blandaðan akstur

Nýý vél,

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

Eyðsla:

6,6 l/100 km*

T KOSTURINN
STI
MMTILEGAgóð
SKEM
a jeppling með öllu
vilt ðan
Ef þú

milljarða aukalega til löggæslumála til ársins 2017, eða 3,5 milljarða á ári, samkvæmt skýrslu
innanríkisráðherra sem rædd var
á þingi í gær. Þörfin er mikil og
fjölga verður lögreglumönnum um
236 á sama tíma og verja rúmlega
milljarði til að bæta búnað lögreglunnar.
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra kynnti skýrsluna í gær,
en hún fjallar um störf nefndar
um grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar. Vinnan byggir á þingsályktunartillögu Gunnars Braga
Sveinssonar, þingflokksformanns
Framsóknarflokksins, og skýrslu
sem ráðherra kynnti í fyrra um
stöðu lögreglunnar.
Ögmundur sagði í umræðunum
að fram hefði komið að niðurskurður til lögreglunnar á síðustu árum næmi 2,8 milljörðum
að raungildi. Það hefði kallað á
mannfækkun og hert hefði verið
að löggæsluembættum á ýmsa
lund. Hann fagnaði því að pólitísk
samstaða væri að nást um að efla
hag löggæslunnar.
„Ég fagna því að menn myndi
um það samstöðu að á komandi

Þrjú forgangsatriði
■ Að fjölga almennum lögreglumönnum sem annast útköll og almennt
lögreglueftirlit og bæta nauðsynlegan búnað og þjálfun því tengda. Fyrsta
áhersla verði á að efla lögregluna utan höfuðborgarsvæðisins með áherslu
á almenna löggæslu.
■ Að styrkja sérhæfðar deildir lögreglunnar á öllum sviðum. Gert er ráð
fyrir að fjölga í rannsóknardeildum, sérdeildum sem starfa á landsvísu og í
landamæradeild á Keflavíkurflugvelli.
■ Að bæta búnað lögreglu og þjálfun lögreglumanna. Gert er ráð fyrir að
verja um 1,1 milljarði til þess á árunum 2014 til 2017. Komið verði á fastri
skipan varðandi síþjálfun og búnaðarendurnýjun lögreglunnar.

ÖGMUNDUR
JÓNASSON

SNORRI
MAGNÚSSON

árum verjum við umtalsverðum
fjármunum til löggæslunnar, til
að reisa hana við að nýju þannig
að hún standi eigi verr að vígi en
fyrir hrun, og gott betur.“
Snorri Magnússon, formaður

Landssambands lögreglumanna,
segir að sambandið fullyrði að
skýrslan marki eitthvert mesta
framfaraspor sem stigið hafi verið
í skipulagningu löggæslumála í
ára- ef ekki áratugaraðir.
„Þetta er í fyrsta sinn sem nást
saman við sama borð fulltrúar
Alþingis, framkvæmdarvaldið,
það er ráðuneytið, og embættismannakerfið, það er að segja lögreglan, til að fjalla um málefni
lögreglunnar með þeim hætti sem
birtist í skýrslunni.
Það eru í raun allir sammála um
niðurstöðurnar, hverjar svo sem
efndirnar verða síðan.“
kolbeinn@frettabladid.is

Lækkandi álverð og gengi krónunnar setur strik í reikning Orkuveitunnar:

Tapið fjórfaldaðist á milli ára
NISSAN X-TRAIL – 4x4
Dísil, sjálfskiptur. Verð 6.690 þús. kr.

Eyðsla:

7,1 l/100 km*

SHIFT_

SPENNANDI TILBOÐ
Verið velkomin í reynsluak
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Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala
Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070

BL Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

VIÐSKIPTI Orkuveita Reykjavíkur

tapaði 2,3 milljörðum króna í fyrra,
en tapið fjórfaldast á milli ára þar
sem niðurstöðutölurnar sýndu
556 milljóna króna tap árið 2011.
Forsvarsmenn OR segja fyrirtækið
rekið í samræmi við aðgerðaáætlun
fyrirtækisins og eigenda.
Rekstrarhagnaður nam 14,7
milljörðum króna á árinu 2012
en var 12,4 milljarðar 2011. Frá
árinu 2010 hafa rekstrartekjur
fyrir tækisins aukist um 36% en
rekstrarkostnaður dregist saman
um 8%.
Ytri þættir voru rekstrinum óhagfelldir á árinu 2012.
Álverð lækkaði og gengi íslensku

krónunnar veiktist. Samanlögð
áhrif þessa og fleiri þátta skilar
neikvæðri niðurstöðu sem nemur
13,4 milljörðum króna. Heildarniðurstaðan er neikvæð sem nemur
2,3 milljörðum króna.
Frá vori 2011 hefur Orkuveitan
verið rekin samkvæmt aðgerðaáætlun fyrirtækisins og eigenda,
Planinu svokallaða. Markmið þess
var að bæta sjóðstreymi um 50
milljarða króna á árabilinu 2011 til
og með 2016.
Í lok árs 2012 var Planið á áætlun, nema sala eigna. Hins vegar
var staðfest á stjórnarfundi OR
í gær að sala Perlunnar fyrir 950
milljónir króna mun ganga eftir

ORKUVEITUHÚSIÐ Forstjóri segir

skuldir enn of miklar og eigið fé of lágt.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

og forstjóri fékk heimild stjórnar
til að ganga frá samningi um sölu
Orkuveituhússins fyrir 5,1 milljarð
króna.
- shá

NORSKA GARNIÐ FRÁ
FÆST Í HAGKAUP
599
kr/dokkan

SUPERWASH SPORT
100% ull • 50gr = ca. 100m
Prjónastærð 3,5-4 • 32 litir

699
kr/dokkan

BABY ULL
100% merino ull • 50gr = ca. 175m
Prjónastærð 2,5-3 • 32 litir

599

499

kr/dokkan

kr/dokkan

SILJA SUPERWASH
80% ull / 20% nælon • 50gr = ca. 150m
Prjónastærð 3-3,5 • 38 litir

499

GULLGARN
50% ull / 50% akrýl • 50gr = ca. 58m
Prjónastærð 6-7 • 13 litir

399

kr/dokkan

kr/dokkan

RAGG SOFT
60% ull / 20% nælon / 20% akrýl
50gr = ca. 100m
Prjónastærð 3,5-4 • 14 litir

FREJA
100% akrýl • 50gr = ca. 130m
Prjónastærð 4 • 43 litir

UPPSKRIFTABLÖÐ
FYRIR CANDY
verð 1299 kr.

MIKIÐ ÚRVAL AF
PRJÓNABLÖÐUM
verð 1299 kr.

179
kr/dokkan

CANDY
100% bómull • 10gr = ca. 34m
Prjónastærð 3 • 18 litir

Allt úrvalið er til í Skeifunni, Kringlunni og
Smáralind. Minna úrval í öðrum verslunum.
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Fylgjast með útblæstri herflugvéla
Alls eru um 350 flugrekendur sem falla undir viðskiptakerfi ESB með loftslagsheimildir skráðir á Íslandi. Þar er að finna ísraelska herinn og
danska stefnumótasíðu. Umhverfisstofnun ber að fylgjast með að flugrekendur hafi tilskildar útblástursheimildir eða sekta ella.
greint hve miklu af gróðurhúsatilheyrandi snúningum varðandi
rekandinn í ímyndaða dæminu
➜ Hverjir fara á listann?
Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Egypski og ísraelski herinn, kínversk flugfélög, stefnumótasíðan
dating.dk og líbanskt flugfélag.
Þetta eru dæmi um þá flugrekendur sem skráðir eru á Íslandi og
eru á ábyrgð íslenskra stjórnvalda
þegar kemur að útblástursmálum.
Viðskiptakerfi
Evrópusambandsins (ESB) með loftslagsheimildir skyldar stjórnvöld
í hverju ríki fyrir sig að fylgjast með því að fyrirtæki hafi
útblástursheimildir til móts við það
magn af gróðurhúsalofttegundum
sem starfsemi þeirra leysir út í
andrúmsloftið. Kerfið nær til stóriðju og flugrekenda og er þeim
síðarnefndu skipt niður á flugsvæði, meðal annars eftir því hvort
þeir fljúgi þar um. Þannig þurfa
flugrekendur ekki að starfa í viðkomandi landi þótt þeir séu þar
skráðir. Á Íslandi eru um 350 flugrekendur skráðir og falla því undir
umsjón Umhverfisstofnunar.
Listinn sýnir að flugvélar frá
viðkomandi flugrekendum, hvort
sem er danska stefnumótasíðan
eða herirnir, hafa lent hér á leið
frá ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins, eða tekið á loft héðan.
Hvert erindið var er ekki tilgreint.
Sektir eða kyrrsetning
Allir flugrekendur, sem falla undir
kerfið, verða að hafa skilað inn
losunaráætlun 31. mars. Þar er til-

lofttegundum (CO2) vélar þeirra
hafa blásið út í loftið. Umhverfisstofnun fer yfir áætlunina og
flugrekendur hafa síðan frest til
30. apríl til að skila inn losunarheimildum í samræmi við hana
og athugasemdir Umhverfisstofnunar, ef einhverjar eru.
Kerfið virkar þannig að flugfélag tilkynnir, svo dæmi sé
tekið, um að það hafi losað 20 þúsund tonn af CO2 út í andrúmsloftið. Segjum að Umhverfisstofnun geri athugasemdir

um að í raun sé
heildartalan 22
þúsund tonn. Flugrekandinn hefur þá frest til 30.
apríl til að verða sér úti um heimildir á móti losuninni. Kerfið er í
raun eins og heimabanki og fari
flugrekandinn yfir á reikningnum
þarf hann að millifæra losunarheimildir inn á hann.
Árið 2012 var tilraunaár með
þetta kerfi, en í ár ber íslenskum
stjórnvöldum að fara eftir því að
fullu. Það þýðir að þeim ber að
sjá til þess að flugrekendur hafi
losunarheimildir á móti útblæstri.
Sé svo ekki á að leggja á þá
stjórnvaldssekt, sem nemur 100
evrum á hvert tonn af útblæstri.
Að öðrum kosti verði vélarnar
kyrrsettar.
Ábyrgð Umhverfisstofnunar
Ef við gefum okkur að flug-

hér að framan eigi engar loftslagsheimildir á móti útblæstri þá þarf
hann að kaupa sér heimildir
í apríl. Verðið á þeim er um
sjö evrur á tonnið á markaði og kostnaður félagsins
næmi 154 þúsund evrum,
tæplega 25 milljónum
íslenskra króna.
Takist það

gjaldeyrishöft.
Sektunum á að beita frá og
með 1. maí. Óvíst er þó hvernig
Umhverfisstofnun hyggst fara að
því að sekta egypska eða írska
herinn, eða hvort flugvélar bandarískra flugfélaga verða kyrrsettar
lendi þær hér. kolbeinn@frettabladid.is

Samkvæmt lögum um loftslagsmál telst Ísland vera umsjónarríki flugrekenda sem hafa
flugrekstrarleyfi útgefið hér
á landi, en einnig þeirra sem
hafa ekki útgefið leyfi innan
Evrópska efnahagssvæðisins,
ef stærsti hluti losunar þeirra á
viðmiðunarári tilheyrir Íslandi.
Undir Ísland heyrir losun
flugvéla sem taka á loft héðan
eða lenda hér, þegar flogið er
frá ríki utan Evrópska
efnahagssvæðisins.
Það er stofnunin
Eurocontrol sem
gefur út flugrekendalistann.

BANDARÍSKI HERINN

ekki, eða sinni félagið því
ekki, ber Umhverfisstofnun, samkvæmt lögum, að leggja 100 evra
sekt á hvert tonn. Það þýðir, í þessu
dæmi, um 360 milljónir króna.
Hilda Guðný Svavarsdóttir, lögfræðingur hjá Umhverfisstofnun,
segir að stofnuninni beri að framfylgja lögunum. „Okkar hlutverk er
meðal annars að fylgjast með því
að flugrekendur framfylgi skyldum sínum samkvæmt lögunum
og einnig að sinna leiðbeiningarskyldu okkar í þessu sambandi.“
Fréttablaðið sagði í gær frá því
að Landhelgisgæslan væri á þessum lista. Verið er að reyna að
semja um undanþágu fyrir gæsluna, en takist það ekki þarf hún að
kaupa sér loftslagsheimildir, með

Flugvél, eða vélar, frá
bandaríska hernum hafa
á árinu 2012 tekið á loft
á Íslandi eða lent hér á
leið sinni frá ríki utan
EES.

Erlendir herir eru flugrekendur á Íslandi
Rúmlega 350 flugrekendur eru skráðir á Íslandi, samkvæmt lista Evrópusambandsins. Í flestum tilvikum er um að ræða lítil leiguflugfélög, en ýmissa grasa
kennir á listanum, þar á meðal nokkrir herir og dönsk stefnumótasíða, svo dæmi
séu tekin:
DATING.
MIL EGYPT
Egyptaland
DK Dönsk
MIL ISRAEL
Ísrael
stefnuMIL NORWAY
Noregur
mótasíða
MIL SAUDI ARABIA Sádi-Arabía
er einMIL UKRAINE
Úkraína
hverra
MIL USA
Bandaríkin
hluta
MIL US NAVY
Bandaríkin
vegna á
DANA AIR
Nígería
listanum.
DATING.DK APS
Danmörk
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

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
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Nældu þér í

páskaegg
á k
Verslaðu í Smáralind um helgina og þú gætir unn
nið
páskaglaðning frá Nóa Síríus. Skafmiði fylgir með
þegar keypt er fyrir meira en 3.000 kr. og gæti
hann fært þér gómsætt páskaegg.*

Þú færð

skafmiða

ef þú verslar fyrir
3.000 kr. eða meira

* Á meðan birgðir endast.

smaralind.is Opnunartímar: Virka daga 11-19 Fimmtudaga 11-21 Laugardaga 11-18 Sunnudaga 13-18 Finndu okkur á
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Foreldrar óttast um öryggi barna
Ýmsar brotalamir virðast vera á menntastefnunni skóla án aðgreiningar. Foreldri barns sem drengur með alvarlegar raskanir réðst á segir
nemendur líða fyrir úrræðaleysi. Neitaði að setja son sinn í skólann fyrr en drengurinn fengi hjálp. Brotnaði saman eftir árásina.
Hanna
Ólafsdóttir
hanna@frettabladid.is

Kristín Ósk Hlynsdóttir, móðir
ellefu ára drengs, sem greindur
er með ofvirkni og athyglisbrest,
mótþróaþrjóskuröskun og kvíðaröskun, segir að núverandi skólakerfi henti syni sínum engan veginn. Kerfið sem hún talar um er
skóli án aðgreiningar, yfirlýst
menntastefna grunnskóla landsins. Markmið stefnunnar er göfugt
eða að mæta ólíkum þörfum allra
nemenda. Aftur á móti hefur reynt
mjög á kennara og marga foreldra
eftir að stefnan var innleidd.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu
á miðvikudaginn fékk sonur Kristínar Óskar ekki hjálp fyrr en hann
hafði ráðist á skólafélaga sinn sem
er níu ára. Í sama blaði sagði Guðbjörg Ragnarsdóttir, varaformaður
Félags grunnskólakennara, að
aukið fjármagn þyrfti frá hinu
opinbera til að tryggja nemendum
viðeigandi umhverfi.
Ólöf Önundardóttir, móðir níu
ára drengsins, tekur undir með
Kristínu Ósk um að núverandi
kerfi sé ótækt. Hún segist strax
hafa rætt við strákinn sinn eftir
árásina og gert honum grein fyrir
því að sá sem hafi ráðist á hann sé
veikur.
Tilefnið var augnsamband
Að sögn Ólafar var tilefni árásarinnar sú að sonur hennar hafði

horft í augun á drengnum sem
beitti ofbeldinu, en það líkaði
honum illa. Sami drengur hafði
áður ráðist á son hennar en Ólöf
bendir á að núverandi skólakerfi
bitni ekki aðeins á nemendum með
alvarlegar raskanir sem fá ekki
viðeigandi hjálp. Aðrir nemendur
líði einnig fyrir úrræðaleysi, oft
með alvarlegum afleiðingum.
„Ég tel að það þurfi aðeins að
hugsa um hvaða afleiðingar þetta
hefur í för með sér varðandi nemendur sem þurfa að sætta sig við
að vera í skóla með svo veikum
einstaklingum og eiga það jafnvel á hættu að vera lamdir í tíma
og ótíma, svo við tölum ekki um
kvíðann sem skólafélagarnir og
foreldrar þeirra þurfa að burðast
með.“
Ekki við kennara að sakast
Í Fréttablaðinu á miðvikudaginn
kom fram að fá úrræði eru í boði
fyrir son Kristínar Óskar. Hún
sagði skólakerfið ekki í stakk búið
til að takast á við nemendur eins
og son hennar sem þurfi mikla
hjálp.
Ólöf tekur undir orð Kristínar
Óskar og segir að ekki sé við kennara og starfsfólk skólans að sakast.
„Það er ekki við kennarana að
sakast og aumingja barnið sem
réðst á son minn er veikt og þarf
hjálp eins og svo mörg önnur börn.
En það eru engin úrræði til staðar, og á meðan þurfum við að taka
sénsinn á að börnin okkar verði
ekki fyrir ofbeldi og komi heil
heim úr skólanum.“

Neitaði að setja soninn í skólann
Árásin sem sonur Ólafar varð
fyrir var alvarleg og kom bekkjarsystkinum hans í mikið uppnám.
„Þegar ég kom upp í skóla þá
sat hann bara stjarfur á bekk, en
þegar hann sá mig brotnaði hann
algjörlega saman og fór að hágráta.
Það var talað um að krakkarnir
myndu fá áfallahjálp en ég veit ekki
hvernig það fór.“
Ólöf fór með son sinn á Slysavarðstofuna þar sem læknir skoðaði hann og þá sérstaklega með tilliti til höfuðáverka. Þar var atvikið
tilkynnt til Barnaverndar.
Næsta dag hringdi Ólöf í skólann
og tilkynnti að sonur hennar myndi
ekki mæta aftur í skólann því hún
treysti skólanum ekki fyrir öryggi
sonar síns.
„Þá gerist eitthvað og við vorum
boðuð á fund í skólanum klukkutíma
síðar. Ég var alveg hörð á því að
sonur minn myndi ekki mæta aftur
í skólann fyrr en hinn drengurinn
fengi viðeigandi aðstoð. Ég er ekki
viss um að þetta barn hefði fengið
þá hjálp sem það fékk ef ég og
maðurinn minn hefðum ekki verið
svona ákveðin.“
Ólöf lýsir syni sínum sem
„algjörum nagla“ og segir hann
ótrúlega brattan þrátt fyrir atvikið.
Hann hafi þó verið lítill í sér fyrstu
vikurnar á eftir og var um sig. „En
hann er mjög duglegur. Hann sagði
meira að segja við mig stuttu eftir
árásina að það væri gott að það hefði
verið ráðist á hann en ekki einhvern
annan, eins og til dæmis einhverja
af stelpunum.“
hanna@frettabladid.is

ÞÖRF Á ÚRRÆÐUM Móðir níu ára drengs sem var beittur líkamlegu ofbeldi af
skólabróður sínum segir að auka þurfi úrræði fyrir börn með alvarlegar hegðunarraskanir. Úrræðaleysið bitni á öllum nemendum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Stefna um skóla án aðgreiningar
Skóli án aðgreiningar er yfirlýst menntastefna í grunnskólum hér á landi.
Markmið stefnunnar er að mæta ólíkum þörfum allra nemenda í sameiginlegu, almennu skólaumhverfi nema brýn nauðsyn sé á öðru. Skóli án
aðgreiningar á sér upphaf í baráttu foreldra fatlaðra barna fyrir því að þau
fái að ganga í skóla með ófötluðum jafnöldrum sínum. Litið er á skóla án
aðgreiningar sem skóla- og menntastefnu sem byggir á mannréttindum og
tekur til allra nemenda, hvernig sem ástatt er með atgervi þeirra og stöðu.

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

AFMÆLISTILBOÐ!
RÚMFATALAGERINN SMÁRATORGI

TILBOÐIN GILDA Í ÖLLUM VERSLUNUM RÚMFATALAGERSINS TIL 24.03

15 ÁRA

SPARIÐ

HÆGINDASÓFI

60.000

FULLT VERÐ: 3.995

2.995
25%

ORIENT MOTTUR
Fallegar mottur. Fást í 3
litum. Stærð: 70 x 140 sm.

AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 139.950

79.950

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

NGOR HÆGINDASÓFI
Góður hægindasófi með innbyggðum fótskemli.
Í miðjunni eru 2 glasahaldarar og geymsluhólf.
Stærð: B217 x H106 x D79 sm.
SKRIÐSOKKABUXUR
2 stk. í pakka.

SKRIÐSOKKABUXUR

AFMÆLISTILBOÐ Í
ÖLLUM VERSLUNUM

30%
AFSLÁTTUR

2 STK.

2 STK. FULLT VERÐ: 995

50%

695

15

ÁRA

ALLIR SPEGLAR

25%

DARK
MYRKVUNARGARDÍNA
Þykk og góð myrkvunargardína.
Litur: Hvítt. Stærðir:
60 x 170 sm. 2.495 nú 1.869
80 x 170 sm. 2.995 nú 2.246
100 x 170 sm. 3.495 nú 2.621
110 x 170 sm. 3.995 nú 2.996
120 x 170 sm. 4.295 nú 3.221
140 x 170 sm. 4.695 nú 3.521
150 x 170 sm. 4.995 nú 3.746
160 x 170 sm. 5.495 nú 4.121
180 x 170 sm. 5.995 nú 4.496
200 x170 sm. 6.495 nú 4.871
90 x 250 sm. 4.495 nú 3.371
150 x 250 sm. 5.995 nú 4.496

9.995

KATJA ANDADÚNSÆNG
Gæðasæng fyllt með 90% af mjúkum
andadúni og 10% af andafiðri. Áklæði úr 80%
polyester og 20% bómull. Sængin er saumuð í
ferninga svo dúnninn haldist jafn yfir alla sængina.
Þyngd: 650 gr. Má þvo við 60°C. Stærð: 135 x 200 sm.

25%
AFSLÁTTUR

SISSY SÆNGURVERASETT
Efni: 100% bómullarsatín. Lokað að
neðan með tölum. 140 x 200 sm.
og koddaver 50 x 70 sm.

FRÁBÆR DÚNSÆNG!
FULLT VERÐ: 19.950

2.995

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR



FULLT VERÐ: 3.995

25%
AFSLÁTTUR

MYRKVUNARGARDÍNA
VERÐ NÚ FRÁ:

www.rumfatalagerinn.is

1.869
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NÝ BÓK EFTIR
METSÖLUHÖFUNDINN
STEFÁN MÁNA
BÓK SEM AÐDÁENDUR
HUNGURLEIKANNA OG TWILIGHT
MUNU FALLA FYRIR
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Grímurnar birtast á
götunum í Japan
Þegar vora tekur í Japan birtist grímuklætt fólk á götunum. Þetta árið er óvenju
mikið um frjókorn. Að sama skapi er óvenju mikið um grímur á götunum. Þær
eru nú orðið ekki bara hvítar og skurðstofulegar, heldur í öllum regnbogans litum.
JAPAN, AP Japanar eru líklega dug-

„Frábær bók, mjög
skemmtileg, hélt athygli
minni allan tímann.“
BIRKIR ÖRN KARLSSON

Z Z Z  I R U O D J L G  L V
±  D O Y | U X  E y N D E ~ ä  i  Q H W L Q X

legri en flestar aðrar þjóðir við
að setja upp grímur. Algengast er
þetta á vorin þegar frjókornin fara
á kreik. En Japanar nota líka grímur til að verjast smiti. Og mengun
sem þeir segja einkum koma frá
Kína.
„Það er engu líkara en annar
hver maður sem fer út fyrir hússins dyr gangi um með grímu þessa
dagana,“ segir Masahiko Haneda,
kaupsýslumaður í höfuðborginni
Tókýó.
Flestir reyndar setja upp grímur til að verjast frjókornum vegna
ofnæmis, og þetta árið er ástandið
óvenju slæmt. Frjókornamælingar
sýna að í andrúmsloftinu eru fimm
sinnum fleiri frjókorn nú en var
á sama tíma í fyrra. Ástæðan er
sögð vera sú að síðasta sumar var
óvenju heitt, auk þess sem óvænt
hitabylgja hefur gert vart við sig
nú í þessum mánuði. Þessi mikli
hiti núna gerir það að verkum að
bæði sedrusviður og hinn japanski
hinoki-grátviður losa samtímis
frjókorn út í andrúmsloftið.
Með árunum hefur grímutískan
breyst. Þær eru ekki lengur eingöngu hvítar og skurðstofulegar,
heldur í öllum regnbogans litum
og hannaðar eftir sveiflukenndum
kröfum tískunnar. Sumar eru með
ilmefnum.
Grímuframleiðendur eru farnir
að velta jafnvirði 34 milljarða
króna á ári hverju. Öflugasta
fyrirtækið í bransanum, Kowa Co.,
segist ætla að fimmfalda framleiðsluna þetta árið.

Framúrskarandi
ávöxtun
Sparibréfa
Velkomin í
Landsbankann

Landsbankinn býður viðskiptavinum sínum fjölbreytt
úrval sparnaðarkosta við allra hæfi. Við leggjum
áherslu á persónulega þjónustu, ábyrga ráðgjöf og
upplýstar ákvarðanir. Verið velkomin í Landsbankann.

FÓLK Á FERÐ Sumir segja engu líkara en annar hver maður gangi um með grímu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Grímur sjást reyndar á fólki í
Japan allt árið. Margir setja þær á
sig um leið og þeir fá kvef. Þannig komast þeir hjá því að hósta eða
hnerra framan í annað fólk, til
dæmis í þrengslunum í járnbrautarlestum eða á vinnustöðum, þar sem
oft er einnig þröng á þingi.
Þá setur fullkomlega heilbrigt
fólk iðulega upp grímuna til að
forðast smit frá þeim sem hnerra
og hósta bullandi kvefaðir en
grímulausir á almannafæri.
Grímur eru ódýrar í Japan og
kannski þess vegna svona vinsælar. Þær þjóna líka mjög skýrum tilgangi og virðast virka vel.

Það er engu líkara en
annar hver maður sem fer
út fyrir hússins dyr gangi
um með grímu þessa
dagana.
Masahiko Haneda
kaupsýslumaður í Tókýó

„ Þær eru ódýrar og þær
virka. Það virðist henta mjög vel
hugsunarhætti margra Japana,“
segir Shigeharu Fujeda, ofnæmisfræðingur við Háskólann í Fukui.
gudsteinn@frettabladid.is
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MIKIÐ ÁLAG Almennir læknar á LSH töldu álagið vera of mikið til að starfa áfram á

spítalanum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Komið í veg fyrir röskun á starfsemi Landspítalans:

Stór hópur lækna dró
uppsögn sína til baka

'JAFABRÏF)CELANDAIRGILDIRSEMGREISLAUPPÓFLUGFAR
TILALLRAÉFANGASTAAÓ%VRØPUOG.ORUR !MERÓKU
¨ÞVELURUPPHINA
0ANTAUFERMINGARGJÚFINAÉWWWICELANDAIRIS

6ERTUMEOKKUR
'JAFABRÏF)CELANDAIRGILDIRÓTVÚÉRFRÉÞTGÉFUDEGI
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með þátttöku fulltrúa læknanna
sem fylgi því eftir.
„Álagið er býsna mikið og
læknar hafa kvartað undan því
að þeir séu látnir axla ábyrgð of
fljótt miðað við getu þeirra,“ segir
hann. „Einn þáttur í kröfunum var
stuðningur reyndra sérfræðinga
við störf þeirra.“
Oddur getur ekki fullyrt að allir
þeir tuttugu læknar sem sögðu upp
störfum fyrir um mánuði síðan
hafi dregið uppsögn sína til baka,
en að minnsta kosti sé ekki lengur
um að ræða hóp sem gæti valdið
röskun á starfsemi spítalans. Uppsagnirnar áttu að taka gildi þann 1.
apríl næstkomandi.
- sv

•

almennu læknum á Landspítalanum (LSH) sem sögðu upp störfum í
febrúar, hafa nú hætt við að hætta.
Að sögn Odds Gunnarssonar,
staðgengils mannauðsstjóra LSH,
náðist samkomulag við langflesta
læknana í vikunni.
„Þegar rætt var við þá kom í ljós
að óánægjan var af margvíslegum
toga, en megnið varðaði álag og
vinnuaðstæður,“ segir hann. „En
það fór alveg niður í að vera með
aðgang að síma og tölvu.“
Oddur segir ákveðið ferli nú
farið í gang til að lagfæra málin
og stjórnendur spítalans muni gera
grein fyrir ákveðnum úrbótum

Sparibréf – ﬁmm góðar leiðir til ávöxtunar
Landsbankinn býður fimm skuldabréfasjóði
sem fjárfesta nær eingöngu í ríkistryggðum
skuldabréfum. Hæstu ávöxtun skiluðu
Sparibréf – óverðtryggð eða 13,2% ávöxtun
á 12 mánaða tímabili.*
Sjóðirnir henta vel til reglubundins
sparnaðar og hafa á síðustu mánuðum
skilað betri ávöxtun en almennir innlánsreikningar. Einfalt er að kaupa og selja í
sjóðunum og er enginn munur á kaupog sölugengi í áskrift.

13,2%
Sparibréf
ÓVERÐTRYGGÐ

Fyrirvari: Sparibréf eru verðbréfasjóðir samkvæmt lögum nr. 128/2011 og lúta eirliti Fjármálaeirlitsins. Landsbréf hf. er rekstrarfélag Sparibréfa
og Landsbankinn hf. vörslufélag. Áhætta fylgir ávallt árfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Ávöxtun í fortíð gefur
ekki endilega vísbendingu um framtíðarávöxtun. Nánari upplýsingar um Sparibréf má ﬁnna í útboðslýsingum eða útdrætti úr þeim á landsbankinn.is
eða á landsbref.is. * Nafnávöxtun sl. 12 mánuði miðað við 28.02.2013.

Hafðu samband og fáðu ráðgjöf um hvaða sparnaðarleið hentar.
Komdu við í næsta útibúi eða hringdu í Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf í síma 410 4040.

JÓNSSON & LE’MACKS

KJARAMÁL Megnið af þeim tuttugu
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Allir fallegir hlutir
eiga sinn stað
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ALICIA Svefnsóﬁ B 163 D 83 H 78 cm. Dýnustærð 130x199 cm.
Litir: Rautt, dökkgrátt, grænt, svart og ljósgrátt slitsterkt áklæði.
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afsláttur af allri
smávöru fram að páskum

MELBOURN svefnsóﬁ með tungu. og rúmfatageymslu
B 243 H 70 Tunga 170 cm. Grátt slitsterkt áklæði.
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– fyrir lifandi heimili –

- Húsgagnahöllin býður upp á vaxtalaus lán til allt að 12 mánaða
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Þróunaraðstoð stríðir gegn sannfæringu þingmanns:

Vigdís og
spítalinn í Malaví

V

igdís Hauksdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, var
eini þingmaðurinn sem greiddi atkvæði gegn áætlun
um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands á Alþingi í
fyrradag. Áætlunin felur í sér að næstu fjögur árin fari
um 24 milljarðar króna samtals í þróunaraðstoð. Í lok
tímabilsins muni Ísland því verja um 0,42 prósentum af landsframleiðslu í þróunaraðstoð. Við höfum þó margoft skuldbundið
okkur með lögum til að uppfylla það markmið Sameinuðu þjóðanna
að þróuð iðnríki leggi 0,7 prósent
landsframleiðslu til þróunaraðstoðar.
„Þetta stríðir gegn sannfæringu minni, að vera að hækka
Ólafur Þ.
þessi gjöld með þessum hætti,“
Stephensen
sagði Vigdís í samtali við Stöð 2
í fyrrakvöld. „Tuttugu og fjórir
olafur@frettabladid.is
milljarðar í erlendum gjaldeyri
næstu fjögur ár á meðan íslenzka þjóðin telur sig ekki hafa efni á
því að gera hér þær bætur sem þarf að gera á Landspítalanum sem
þarf að gera til að bjarga lífi og limum landsmanna.“
Ætli Vigdís Hauksdóttir hafi komið á spítala í Malaví, sem er
eitt af þróunarsamvinnuríkjum Íslands? Þar háttar sums staðar
þannig til að verðandi mæður sitja á jörðinni í steikjandi sólinni og
hitanum á meðan þær bíða eftir mæðraskoðun. Spítalalóðin er full
af ættingjum sjúklinga sem elda ofan í ástvini sína á hlóðum og
sinna ýmsum öðrum þörfum þeirra af því að spítalinn hefur hvorki
mannskap né peninga í það. Alnæmissjúklingar liggja á gólfinu af
því að það eru ekki til nógu mörg sjúkrarúm. Kona af geðdeildinni
hleypur allsnakin fram hjá, öskrandi formælingar.
Við vildum vissulega gera betur á Landspítalanum en ástandið
þar er þó býsna langt frá þeirri sáru neyð og skelfingu sem er
daglegt brauð á sjúkrastofnunum víða í þróunarríkjunum. Þrátt
fyrir það sem við upplifum sem kreppu og fjárskort er Ísland
eitt af ríkustu löndum heims; númer 13 á þróunarlista Sameinuðu
þjóðanna. Malaví er númer 170.
Þótt framlag Íslands til þróunarsamvinnu sé smátt í flestum
samanburði skiptir það raunverulegu máli. Spítalarnir og heilsugæzlustöðvarnar sem Ísland hefur byggt í Malaví í samvinnu við
heimamenn hafa bjargað fjölda mannslífa og bætt lífsgæði í héruðum þar sem búa fleiri samanlagt en eiga heima á Íslandi. Þessi
árangur er nokkurs virði, þótt kostnaðurinn stríði gegn sannfæringu íslenzks þingmanns.
Okkur ber ekki bara siðferðileg skylda til að rétta þróunarríkjunum hjálparhönd. Þá skyldu sína hefur Ísland raunar rækt
mun lakar en flest nágrannaríkin undanfarna áratugi. Það eru líka
beinharðir öryggis- og viðskiptahagsmunir vestrænna ríkja að
hjálpa fátækum ríkjum til sjálfshjálpar. Stuðningur við menntun,
heilbrigðisþjónustu, valdeflingu kvenna og atvinnuþróun, sem allt
er á dagskrá Þróunarsamvinnustofnunar Íslands, vinnur gegn
stríðsátökum og uppgangi öfgahreyfinga, dregur úr flóttamannastraumi og byggir upp nýja markaði.
Sjónarmið Vigdísar Hauksdóttur lýsa bæði vanþekkingu og
þröngsýni. En allt gæti þetta staðið til bóta. Ef Vigdís verður til
dæmis utanríkisráðherra í næstu ríkisstjórn verður henni venju
samkvæmt boðið að heimsækja fátæku ríkin sem njóta þróunaraðstoðar Íslands. Hún gæti lært heilmikið af þeirri heimsókn.
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Laus veiðileyfi
Laus veiðileyfi í einni rómuðustu stórlaxaá landsins.
Stórbrotið umhverfi og stórir laxar!
6 stanga holl:
26.-29. ág., 55.000 kr. pr. dag
29. ág.-1. sept., 48.000 kr. pr. dag
7.-10. sept., 35.000 kr. pr. dag
10.-13. sept., 32.000 kr. pr. dag
4 stanga holl:
13.-16. sept., 30.000 kr. pr. dag
16.-19. sept., 30.000 kr. pr. dag
Veiðimenn sjá um eigin kost en geta fengið máltíðir sé þess óskað.
Pantanir og nánari upplýsingar fást í síma 696 1130 og gisli@lax.is

VESTURÁRDALUR ehf.

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Vandi Sjálfstæðisﬂokksins

S

jálfstæðisflokkurinn hefur
átt í vök að verjast síðustu
vikur. Fylgið hefur sigið.
Í sömu andrá hefur fylgi
Framsóknarflokksins bólgnað
með þvílíkum látum að helst minnir á Grímsvatnahlaup. Við hliðstæð
umbrot í náttúrunni væri jarðfræðingum trúandi til að benda á
orsakasamhengið.
Landsfundur Sjálfstæðisflokksins vorið 2009 feykti endurreisnarskýrslunni, sem fráfarandi formaður hafði þá undirbúið, út í
hafsauga með hlátrasköllum. Fyrir
vikið hefur flokkurinn átt í meira
basli að gera upp við hrunið en
efni standa til. Síðasti landsfundur

ákvað að gera
afstöðu flokksins til mögulegra
nýrra skrefa í
vestrænni samvinnu þrengri en
VG. Það skaðaði
kjölfestuímyndina í utanríkismálum.
Formaður flokksins hefur sætt
andróðri í eigin röðum, um flest að
ósekju. Vandamálin liggja miklu
fremur í ákvörðunum af þessu tagi.
Óánægja þeirra sjálfstæðismanna
sem telja rétt að ljúka aðildarviðræðunum hefur ekki farið leynt.
Kannanir benda hins vegar til að

þessir kjósendur hafi ekki yfirgefið
flokkinn í stórum stíl. Alltént hafa
Samfylkingin og Björt framtíð ekki
bætt stöðu sína á sama tíma.
Að vísu hefur þeim stuðningsmönnum Framsóknarflokksins
sem vilja ljúka aðildarviðræðunum fjölgað talsvert. Einhverjir sem
áður sögðust ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn og eru á þessari
skoðun hafa líklega fært sig yfir.
En þar hljóta önnur mál en afstaðan
til Evrópu að ráða för.
Stjórnmálaskýringin á sigi Sjálfstæðisflokksins og framhlaupi
Framsóknarflokksins gæti því að
hluta legið aðeins undir yfirborði
dægurumræðunnar.

samstöðu við Sjálfstæðisflokkinn.
Samningar orka oft tvímælis. En
það sýndi mikla yfirvegun og kjark
formanns Sjálfstæðisflokksins að
láta hagsmuni landsins ráða afstöðu
sinni fremur en freistingar til að
koma hælkrók á ríkisstjórnina.
Einmitt á þessu augnabliki snerust áhrifaöfl innan Sjálfstæðisflokksins með atbeina forseta
Íslands gegn Bjarna Benediktssyni jafnt sem ríkisstjórninni.
Lærbrotin ríkisstjórnin var rúin
trausti og gat ekki varist. Og for-

maður Sjálfstæðisflokksins átti
fárra annarra kosta völ en að láta
skynsemismatið víkja. Í framhaldinu var afstaða þingmanna Framsóknarflokksins hafin til skýjanna.
Látið var í veðri vaka að þjóðin
hefði afskrifað Icesave-skuldina
með afli atkvæðanna. Skuldin var
þó jafn há daginn eftir atkvæðagreiðsluna og daginn fyrir. Vandinn var að enginn hafði pólitískan
trúverðugleika til að segja þjóðinni
satt um að þjóðaratkvæðið var sjónhverfing fremur en lausn.

Icesave

R

íkisstjórnarflokkarnir lærbrutu sjálfa sig í tveimur
fyrstu samningunum um
Icesave-skuld „óreiðumanna“ í
Landsbankanum. Ríkisstjórnin
neitaði að viðurkenna ósigur sinn í
báðum þjóðaratkvæðagreiðslunum
um Icesave og efna til nýrra þingkosninga. Það var meiri ögrun en
heilbrigt lýðræðiskerfi þolir. Eftir
það fauk trúnaður hennar út í veður
og vind.
Þegar síðasti Icesave-samningurinn var gerður náði ríkisstjórnin

Orsakasamhengið

Þ

egar EFTA-dómurinn féll
var því á ný haldið að fólkinu í landinu að þar með
hefði verið staðfest að þjóðin hefði
mátt koma Icesave-skuldinni fyrir
kattar nef með atkvæðagreiðslu.
Skuldin var hins vegar enn á sínum
stað daginn eftir dóminn eins og
daginn fyrir hann.
Sem fyrr byrjuðu menn að hefja
Framsóknarflokkinn upp í æðra
veldi stefnufestu og hygginda.
Það álit endurómaði síðan í allri
þjóðmálaumræðunni. Einmitt þá
hófst sig Sjálfstæðisflokksins og
framhlaup Framsóknarflokksins.
Landsbankinn situr hins vegar

enn með skuldabréf sem hann þarf
að standa þrotabúi gamla Landsbankans skil á. Þar liggur stór hluti
Icesave-skuldarinnar enn ógreiddur í banka sem skattborgararnir
bera ábyrgð á. Þjóðin aflar svo ekki
nægilegs gjaldeyris til að greiða
þessa skuld.
Þessi staða væri að sönnu eins
þó að samningurinn hefði verið
gerður. Hann snerist um að eyða
eins mikilli óvissu og unnt var þó
að hann væri ekki ókeypis fremur en áhættan sem tekin var. Eini
stjórnmálaforinginn sem í raun
tók ábyrga afstöðu á öllum stigum Icesave-málsins var Bjarni

Benediktsson. Hann snerist gegn
óásættanlegum samningum í byrjun en studdi ásættanlega niðurstöðu í lokin.
Eftir að ábyrg afstaða hans var
snúin niður innan flokksins gat
hann ekki bent á tómahljóðið í
öllum ummælunum um stefnufestu
Framsóknarflokksins. Og fyrir
vikið er einnig erfiðara að afhjúpa
töfralausnir Framsóknarflokksins í
húsnæðismálum. Hefðu sjálfstæðismenn fylgt leiðsögn formannsins í
Icesave væri auðveldara að stinga á
málefnablöðru Framsóknarflokksins nú, ef hún væri þá til. Orsakasamhengið er nokkuð skýrt.
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Unnið er að fjölda góðra hugmynda og verðugra verkefna
í samfélaginu á degi hverjum. EFLA verkfræðistofa hefur í
tilefni af 40 ára afmæli fyrirtækisins stofnað samfélagssjóð,
sem nú leitar að málefnum til að styðja. Umsóknir vegna
fyrstu úthlutunar þurfa að berast sjóðnum fyrir 12. apríl
næstkomandi. Allar nánari upplýsingar og leiðbeiningar
vegna umsókna má finna á heimasíðunni efla.is.
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„Það hefur margt breyst
þau fjórtán ár sem ég hef
setið á þingi. Pólitíkin er
hin sama, átakalínurnar eru
þær sömu, […]. En pólitíkin
hefur skerpst eftir hrun
og það sjáum við á þingstörfunum.“
Þuríður Backman þingmaður, sem kvaddi
Alþingi í vikunni eftir fjórtán ára þingstörf.

„Gjaldþrota maður getur
ekki borgað reikninga fyrir
aðra.“
Vigdís Hauksdóttir þingmaður, sem var á
móti hækkun framlags Íslands til þróunarsamvinnu.

„Hann er einhver alvitlausasti borgarfulltrúi sem hefur
verið í sögu Reykjavíkur.“
Árni Johnsen þingmaður um Gísla Martein
Baldursson borgarfulltrúa.

Skoðun visir.is
785
1.304

FIMMTUDAGUR 21. MARS

Að gleypa sæði svipar til þess að
gleypa hor

MÁNUDAGUR 18. MARS

Raddir vorsins þagna
Guðmundur Andri Thorsson pistlahöfundur

Sigga Dögg pistlahöfundur

819

481
MÁNUDAGUR 18. MARS

MÁNUDAGUR 18. MARS

Íslenska boðﬂennan

Farið bara í sturtu
Sighvatur Björgvinsson, fv. ráðherra

787

Eydís L. Finnbogadóttir, íslenskur
ferðamaður

377

MIÐVIKUDAGUR 20. MARS

LAUGARDAGUR 16. MARS

Ef væri ég hún Salome
Svavar Hávarðsson pistlahöfundur

Björgun prinsessanna
Brynhildur Björnsdóttir pistlahöfundur

Lengd greina frambjóðenda

3,5

L/100 KM

Fréttablaðið beinir þeim tilmælum til frambjóðenda í komandi alþingiskosningum sem skrifa greinar í blaðið að þær séu ekki lengri en 350 orð.
Til þessarar lengdartakmörkunar er gripið til að koma fleiri greinum að, nú
þegar kosningabaráttan kemst á skrið.

EFNAHAGSMÁL kvikmyndagerð, ívilnÞegar ríkið er farið að
anir fyrir nýsköpun og
taka til sín svona stórsértækar ívilnanir fyrir
an hluta af verðmætaþá sem ætla að hefja
sköpuninni sem raun
starfsemi við Húsaber vitni, er við blasandi
vík. Þetta eru sértækar
að leiðin út úr vandaðgerðir; en bara fyrir
anum getur ekki verið
suma. Aðrir verða að
að hækka skatta. Við
láta sér nægja stórhækkþurfum að lækka þá. Það
aða skatta.
kallar á stífa forgangsEinar K.
röðun, þegar kemur að
Guðﬁnnsson
Niðurskurður
ríkisútgjöldum, en það
alþingismaður
Við sjáum síðan öll að
er þó ekki nóg.
mjög hefur verið nærri gengið
Eina leiðin út úr þeim vanda
margs konar grunnþjónustu
sem við erum í, er að auka verðí landinu. Heilbrigðiskerfið
mætasköpunina. Stækka það
er mjög glöggt dæmi um það.
sem er til skiptanna. Það gerist
Landspítalinn, höfuðsjúkrahús
ekki með núverandi stjórnarlandsins, heldur hvorki vatni né
stefnu. Hagvöxturinn í fyrra
vindum. Öll þekkjum við niðurvar ekki nema 1,6 prósent. Við
skurðinn á heilbrigðisstofnunum
þurfum miklu meiri vöxt til
á landsbyggðinni. Tæki skortir
þess eins að halda í horfinu.
og heilbrigðisstarfsmenn hafa
1,6% hagvöxtur er bara ávísun
flúið land. Svipaða sögu er að
á frekara atvinnuleysi og léleg
segja svo víða annars staðar.
lífskjör. Og til þess að sjá einhvern árangur þurfum við að
Fjárfestingin dugar ekki
þrefalda þennan hagvöxt.
Út úr þessu öngstræti er bara
Farartækið í bakkgírinn
ein leið fær. Auknar tekjur fyrir
þjóðina, aukin verðmætasköpun
Leið ríkisstjórnarinnar er fullog umsvif, sem leysa alla krafta
reynd. Við erum pikkföst í sama
okkar úr læðingi.
farinu. Erum í besta lagi í hlutÞetta er það sem á mannamáli
lausa gírnum og bílstjórarnir
heitir fjárfesting.
hamast í rauninni við að reyna
Það er hrollvekjandi staðtroða farartækinu í bakkgírinn.
reynd að fjárfesting í atvinnuOg það er svo skrýtið að
lífinu er svo lítil að hún dugar
stjórnvöld viðurkenna þetta
ekki á móti því sem úreldist,
óafvitandi. Þegar á að örva eingamlast og eyðileggst í atvinnuhvern atvinnurekstur, þá sjá
tækjunum okkar. Það er uppmenn að skattalækkanir eru
skrift að algjörri stöðnun.
líklegri til árangurs en skattaAtvinnulífið þorir ekki að fjárhækkanir. Þess vegna er endurfesta vegna pólitískrar óvissu.
greiddur virðisaukaskattur
Sjávarútvegur, stóriðja og ferðavegna viðhalds húsa, milljarðs
þjónusta, þrjár meginstoðir
endurgreiðslukerfi fyrir

➜ Það gengur ekki til

lengdar að halda svona
áfram. Þennan vítahring
verðum við að rjúfa. Skapa
fyrirtækjunum öruggt
rekstrarumhverﬁ. Hætta
ofurskattlagningu. Gefa
fólkinu í landinu svigrúm til
að bæta kjör sín, fá vinnu og
byggja upp þetta þjóðfélag.

útflutnings okkar, eru dæmi um
þetta. Fjárhagsleg úrlausn alltof
margra fyrirtækja hefur gengið
alltof illa. Alltaf er maður að
hitta fyrirsvarsmenn lítilla og
meðalstórra fyrirtækja, þar
sem flest störfin verða til, sem
segja manni af þessu. Á meðan
fjárfesta þessi fyrirtæki ekki.
Fyrir vikið er hér þessi stöðnun. Skattahækkanir og frekari
árásir á grunnstoðir samfélagsins gera síðan bara illt verra.
Aðeins ein leið er fær
Það gengur ekki til lengdar
að halda svona áfram. Þennan
vítahring verðum við að rjúfa.
Skapa fyrirtækjunum öruggt
rekstrarumhverfi. Hætta ofurskattlagningu. Gefa fólkinu í
landinu svigrúm til að bæta
kjör sín, fá vinnu og byggja upp
þetta þjóðfélag. Það er eina færa
leiðin út úr vandræðum okkar.
Um þetta snúast kosningarnar
í vor. Nú fáum við tækifæri til
þess að rjúfa þennan vítahring.
Með annarri stjórnarstefnu.

FJÖLSKYLDUVÆNN

OG SPARNEYTINN DÍSILBÍLL
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M.V. BLANDAÐAN
N AKSTUR

Það er aðeins ein leið fær

RÍFLEGA HRINGINN Á EINUM TANKI!

P
FRÍTT Í
STÆÐI!

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

Renault Megane sló í geng á síðasta ári. Þú getur keyrt ríﬂega 1.700 kílómetra á einum tanki á
þessum framúrskarandi sparneytna bíl og CO2 útblástur er einungis frá 90 g/km.
Kynntu þér verð og ríkulegan búnað Renault Megane, við tökum vel á móti þér.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

RENAULT MEGANE III
VERÐ: 3.350.000 BEINSKIPTUR
Bílahúsið
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

VERÐ: 3.650.000 SJÁLFSKIPTUR

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

*Miðað við uppgefnar viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri. Aukabúnaður á mynd: Dynamic pakki og 17“ álfelgur
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Sumarið
Útilegumaðurinn - Þar sem grasið er grænna
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Fríverslun við
Bandaríkin fær
óvæntan stuðning
Undirritaður flutti á Alþingi VIÐSKIPTI
➜ Ráðherra hefði
í október 2010 þingsályktun
átt að styðja þingsum fríverslun við Bandaályktun mína fyrir 2
ríkin.
árum, hefja tvíhliða
Fríverslun við Bandaríkin, stærsta hagkerfi heims,
viðræður við Bandaer mikið hagsmunamál
ríkin og vera þar með
fyrir Ísland. Í henni felast
á undan ESB.
fjölmörg ný tækifæri fyrir
neytendur, inn- og útflutn- Birgir
ing, fyrirtæki og fjárfest- Þórarinsson
ingar.
máli í þessu sambandi. Þetta
MA í alþjóðasamVið undirbúning máls- skiptum og
eru mikil tíðindi í ljósi fyrri
ins átti ég m.a. fund með utanríkisþjónustu
orða um að gangi Ísland
ráðamönnum í Washington. og varaþingmaður í ESB fáist fríverslun við
Kom það vel í ljós að þeir Framsóknarﬂokks
Bandaríkin í bónus.
voru áhugasamir um málið. Það var
Utanríkisráðherra er þróttmikill
ekki síst þess vegna sem tillagan
og vaskur stjórnmálamaður og þá
var flutt. Gat ég þess í umræðum
sérstaklega þegar kemur að málá Alþingi að áhugi væri á málefnum ESB. Hann hefur ekki sleppt
inu af hálfu Bandaríkjanna. Þrátt
hendinni af ESB-umsókn Íslands
þótt vaða hafi þurft eld og brennifyrir það náði tillagan ekki fram að
ganga og skrifast það á áhugaleysi
stein, heima og heiman.
ríkisstjórnarflokkanna. Þeim hefur
Ég vil þakka utanríkisráðherra
eflaust þótt það slæmt að draga
fyrir þann áhuga sem hann sýnir nú
athyglina frá ESB-umsókninni.
fríverslunarsamningi við BandaNýverið kom fram í fjölmiðlum
ríkin. Það lítur hins vegar út fyrir að
að utanríkisráðherra hefur skrifhonum muni ekki endast pólitískt líf
að hinum nýja utanríkisráðherra
í ráðuneytinu til að ljúka málinu. Það
Bandaríkjanna, John Kerry, bréf þar
hefur komið á daginn að Bandaríkin
sem hann óskar eftir aðkomu Íslands
hafa áhuga á viðræðum við Ísland.
að væntanlegum fríverslunarRáðherra hefði átt að styðja þingsviðræðum Bandaríkjanna og ESB.
ályktun mína fyrir rúmum 2 árum,
Haft var eftir John Kerry að viðhefja tvíhliða viðræður við Bandaræðurnar yrðu ekki einskorðaðar
ríkin og vera þar með á undan ESB.
við ríki ESB heldur einnig önnur
Það hefði komið honum á spjöld sögríki er tengjast evrópsku samstarfi.
unnar. Ísland á fjölmörg sóknarfæri
Þetta verður ekki skilið á annan veg
í alþjóðasamskiptum án Evrópuen að aðild að ESB skipti ekki höfuðsambandsins.

Stöðugleiki og aukin hagsæld
EFNAHAGSMÁL

Ragna
Árnadóttir

Katrín Olga
Jóhannesdóttir

formaður Samráðsvettvangsins

varaformaður Samráðsvettvangsins

Við Íslendingar erum að mörgu
leyti lánsöm. Við erum auðlindarík þjóð, með hagfellda aldurssamsetningu, sterka innviði, hátt
tæknistig og kraftmikið vinnuafl. Við stöndum þó frammi fyrir
efnahagslegum áskorunum.
Kaupmáttur hefur dregist saman,
skuldastöðu hins opinbera þarf að
laga og talsvert hefur vantað upp
á efnahagslegan stöðugleika.
Í byrjun árs fór af stað samstarfsverkefni stjórnmálaflokkanna, samtaka vinnumarkaðarins, fulltrúa atvinnulífsins,
stjórnsýslunnar og fræðasamfélagsins undir nafninu Samráðsvettvangur um aukna hagsæld.
Grunnmarkmið vettvangsins
felst í að skapa heildstæða sýn til
langs tíma á það hvernig Ísland
getur fært sér framangreinda
styrkleika í nyt og tekist á við
fyrirliggjandi áskoranir með sem
bestum hætti.
Eins og nafnið gefur til kynna
leggjum við áherslu á sameiginleg markmið í starfi Samráðsvettvangsins. Þrátt fyrir ólík stjórnmálaviðhorf og forgangsröðun
eru breiðir sameiginlegir fletir
til staðar. Dæmi um slík markmið eru hærri meðaltekjur, efnahagslegur stöðugleiki, fjölbreytt
atvinnutækifæri, sterkt menntakerfi, öflugt velferðarkerfi og
sjálfbær nýting auðlinda.

Metnaðarfull markmið
Annar fundur Samráðsvettvangsins var haldinn í vikunni þar sem
ræddar voru tillögur að efnahagslegum markmiðum til lengri tíma
og tillögur að þjóðhagsramma sem
gæti lagt grunn að aukinni hagsæld á Íslandi. Markmiðin voru
eftirfarandi: Meðalhagvöxtur nemi
3,5% til ársins 2030, skuldahlutfall
hins opinbera fari úr 133% niður í
60% af vergri landsframleiðslu á
sama tímabili og stöðugleiki náist
í verðlagi þannig að meðalverðbólga verði undir 2,5%. Þetta eru
vissulega metnaðarfull markmið
en reynsla annarra farsælla þróaðra ríkja gefur tilefni til að ætla
að þau séu raunhæf.
Til að tryggja þann ramma sem
skapar forsendur fyrir slíkum
árangri er nauðsynlegt að ná samstöðu um stöðugleika. Fjármálastefna hins opinbera þarf að vera
traust og fyrirsjáanleg, sátt þarf
að ríkja um að launaþróun byggi
á verðmætasköpun hagkerfisins
og umgjörð peningamála verður
að gera Seðlabankanum kleift að
tryggja verðstöðugleika.
Þessar þrjár stoðir hagkerfisins, fjármál hins opinbera, vinnumarkaður og umgjörð peningamála, mynda órjúfanlega heild
þegar kemur að því að tryggja stöðugleika og sterkar efnahagslegar
forsendur fyrir vexti. Rauði þráðurinn í þeim tillögum sem ræddar
voru á fundi Samráðsvettvangsins
í liðinni viku voru ábyrgð og agi.
Til lengri tíma litið eru þetta lykilþættir bætts hagvaxtar og bættra
lífskjara.
Öll við sama borð
Langtímamarkmið um stöðugleika og efnahagslegar forsendur
fyrir vexti krefjast þolinmæði og
elju. Þeim verður náð með gagnkvæmu trausti, gagnsærri umræðu
og sátt um forsendur milli stjórn-
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Nýleg skoða na kön nu n EVRÓPUMÁL
flokkum eins og Guðni
Ágústsson, Pétur H. BlönCapacent Gallup sem sýnir
að 61% landsmanna vill
dal, Frosti Sigurjónsson og
klára aðildarviðræðurnar
Styrmir Gunnarsson eiga
sæti í stjórn Nei-sinna og
við Evrópusambandið hefur
vakið mikla athygli. Þetta
hafa barist með oddi og egg
vekur hins vegar spurninggegn aðildar viðræðunum.
Sjálfstæðisflokkurinn tók
ar varðandi stuðning við þá
stjórnmálaflokka sem vilja
þetta síðan skrefinu lengra
slíta aðildarviðræðunum. Andrés
og samþykkti að loka ætti
Bæði Framsóknar- og Pétursson
Evrópustofu. Að vísu hafa
Sjálfstæðisflokkurinn hafa formaður Evrópubæði formaður og varasamþykkt á landsfundum samtakanna
formaður flokksins lýst því
sínum að hætta beri þessyfir að sú samþykkt hafi
um viðræðum. Formaður Nei-samverið óheppileg.
takanna, Ásmundur Einar Daðason,
Ef landsmönnum er alvara að við
er þingmaður Framsóknarflokkseigum að klára aðildarviðræðurnar
ins og Unnur Brá Konráðsdóttir,
þá hljóta menn að setja spurningarþingmaður Sjálfstæðisflokksins,
merki við stuðning við þessa stjórner varaformaður sömu samtaka.
málaflokka. Finnst fólki það til
Fleiri áhrifamenn í þessum báðum
dæmis líklegt að hugsanleg stjórn

Ú T L A N D A

Verslaðu á hagstæðara verði í okka
ar fullbúnu
gleraugnaverslun á fríhafnarsvæðiinu í Leifsstöð

ALLT AÐ 50% ÓDÝRARI
EN SAMBÆRILEG VARA Á MEGINLANDI EVRÓPU
Ábyrgðar- og þjónustuaðilar:
Optical Studio Smáralind, s. 528 8500 og Optical Studio Keflavík, s. 4213811

➜ Til að nýta þau sóknar-

færi sem Ísland hefur upp á
að bjóða með sem bestum
hætti þarf aga, ábyrgð og
langtímasýn.
valda, aðila vinnumarkaðarins og
Seðlabankans. Keðja stöðugleikans er aðeins jafn sterk og veikasti hlekkur hennar og því er mikilvægt að breið samstaða náist um
þessi málefni. Samráðsvettvangur
um aukna hagsæld er kjörinn vettvangur fyrir þá sátt.
Þrátt fyrir ólíkar áherslur sitjum
við öll við sama borð. Bætt lífskjör
á Íslandi eru viðmið sem breið
samstaða ætti að geta myndast
um. Til að svo megi verða þurfum
við að skapa sátt um ákveðinn
grunn sem hægt er að byggja á.
Agi og ábyrgð á öllum sviðum
hagkerfisins og samræmd stefna
þeirra aðila sem stýra efnahagsmálum er stærsta forsenda aukins
hagvaxtar á Íslandi til lengri tíma.
Samráðsvettvangur um aukna hagsæld hefur ekki umboð til ákvarðanatöku í þessum efnum. Vonir
standa þó til að þessi vettvangur
nýtist til að stuðla að aukinni sátt
og uppbyggilegri umræðu um þær
grundvallarforsendur sem stuðla
að bættum lífskjörum.
Til að nýta þau sóknarfæri sem
Ísland hefur upp á að bjóða með
sem bestum hætti þarf aga, ábyrgð
og langtímasýn. Um það ríkir breið
sátt innan Samráðsvettvangsins.
Það gefur ástæðu til bjartsýni um
að unnt sé að móta grunn fyrir
sátt til langtíma í efnahagsmálum.
Næsti fundur Samráðsvettvangsins er í maí. Þá verða frekari tillögur frá Verkefnastjórn ræddar.
Gert er ráð fyrir að Samráðsvettvangur skili heildstæðu yfirliti
að tillögum til að auka hagsæld á
Íslandi í september næstkomandi.

➜ Ef landsmönnum er

alvara að við eigum að klára
aðildarviðræðurnar þá
hljóta menn að setja spurningarmerki við stuðning við
þessa stjórnmálaﬂokka.

Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks
myndi veita aðildarviðræðum öfluga pólitíska forystu! Ég leyfi mér
að efast um það jafnvel þótt þjóðin
væri búin að samþykkja í þjóðaratkvæðagreiðslu að halda ferlinu
áfram.
Ég skora því á þá landsmenn sem
vilja halda viðræðunum áfram að
hugsa sig vandlega um þegar þeir
gera upp hug sinn í kjörklefanum í
komandi alþingiskosningum.

Yfirlit um afkomu 2012

Efnahagsreikningur (í ﬂús. kr.)

31.12.2012

31.12.2011

Ver›bréf me› breytilegum tekjum
Ver›bréf me› föstum tekjum
Ve›lán
Innlán og bankainnistæður
Kröfur
A›rar eignir og rekstrarfjármunir

33.556.693
68.705.041
2.429.817
857.781
912.908
179.055
106.641.295
-227.775
2.345.598
108.759.118

25.295.415
56.852.271
2.418.231
790.054
923.143
184.837
86.463.951
-356.653
2.296.371
88.403.669

Skuldir
Séreignarsjóður, Söfnunarleið I og II
Samtals

Yfirlit um breytingar á hreinni eign til grei›slu lífeyris
3.004.791
-2.594.721
11.892.386
-154.251
-120.839
12.027.366
8.328.083
88.403.669
108.759.118

I›gjöld
Lífeyrir
Fjárfestingartekjur
Fjárfestingargjöld
Rekstrarkostna›ur
Hækkun á hreinni eign á tímabilinu
Sjóðir sameinaðir sjóðnum 2012
Hrein eign frá fyrra ári
Samtals

2.769.686
-1.857.145
6.907.017
-113.757
-89.101
7.616.700
0
80.786.969
88.403.669

Traustu r sjóður,

trygg framtíð
Lífeyrisskuldbindingar skv. ni›urstö›u tryggingafræ›ings
-1.620.670
-1,5%
-3.838.235
-2,5%

Eignir umfram áfallnar skuldbindingar
Í hlutfalli af áföllnum skuldbindingum
Eignir umfram heildarskuldbindingar
Í hlutfalli af heildarskuldbindingum

-3.188.272
-3,5%
-5.206.676
-4,0%

Sjóðurinn hefur ekki þurft að skerða réttindi vegna falls bankanna haustið 2008 né nokkru sinni áður.
Kennitölur
12,1%
7,3%
0,8%
4,5%
6.925
9.427
0,11%
81,3%
18,7%

Nafnávöxtun
Hrein raunávöxtun
Hrein raunávöxtun 5 ára meðaltal
Hrein raunávöxtun 10 ára meðaltal
Fjöldi virkra sjóðfélaga
Fjöldi lífeyrisþega
Rekstrarkostnaður í % af eignum
Eignir í íslenskum krónum
Eignir í erlendum gjaldmiðlum

8,4%
3,0%
0,7%
4,1%
7.232
8.095
0,10%
82,1%
17,9%

Ávöxtun séreignardeildar 2012
Nafnávöxtun Söfnunarleiðar I sem er innlánsreikningur var 6,4% eða 1,8% raunávöxtun. Nafnávöxtun
Söfnunarleiðar II sem inniheldur ýmis verðbréf nam 9,7% eða 5,0% raunávöxtun. Er þetta sú ávöxtun
sem rétthafar njóta. Heildareignir séreignardeildarinnar eru 2.345,6 milljónir króna í árslok 2012 og
vaxa um 2,1%.
Sjó›félagar
Sjóðurinn er ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi mönnum sem eiga ekki kjarasamningsbundna aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem þurfa að
velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign.

Ársfundur 2013
Ársfundur sjóðsins verður haldinn þriðjudaginn 14. maí,
kl. 16.30. Verður hann auglýstur nánar síðar.
Í stjórn sjó›sins eru

Guðmundur Árnason formaður, Hrafn Magnússon varaformaður, Aðalbjörg Lúthersdóttir,
Einar Sveinbjörnsson, Svana H. Björnsdóttir, Þuríður Einarsdóttir, Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir.
Framkvæmdastjóri er

Sigurbjörn Sigurbjörnsson

Borgartún 29 · 105 Reykjavík · Sími 510 7400 · Fax 510 7401 · sl@sl.is · www.sl.is
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Logi Bergmann Eiðsson
dagskrárgerðarmaður

Veislustjóri hjá Breiðabliki
Ég hafði hugsað mér að halda upp á þriggja ára
afmæli dóttur minnar um helgina því ég var
lasinn um síðustu helgi og þurftum að fresta
því, en nú er hún líka orðin veik. Ætli ég taki
því ekki bara rólega, fyrir utan að ég verð
veislustjóri á Herrakvöldi Breiðabliks, sem
verður örugglega gaman.

EITTHVAÐ
FYRIR ALLA

Sylvía Erla Scheving
söngkona

Benedikt Brynleifsson
trommari

Lilja Katrín Gunnarsdóttir
leikkona

Til Keﬂavíkur

Æﬁr Sögu Eurvision

Breiðholt er best

Ég er að fara í afmæli og svo
ætla ég að verja helginni
með kærastanum mínum.
Hann býr í Keflavík svo við
reynum að nýta helgarnar
vel og gera eitthvað saman.

Ég er að spila á árshátíð
Bootcamp í kvöld. Svo er ég
að fara að æfa fyrir Sögu
Eurovision. Ætli ég fari ekki
líka í göngutúr með fjölskyldunni og viðri hana aðeins.

Um helgina ætla ég að kynna
vinum mínum undur Breiðholtsins og í lok dags eiga
þeir eftir að sannfærast um
að 111 sé eina póstnúmerið
sem er hægt að búa í.

Himinbrim, barn og BA-próf
Hljómsveitin Nóra fagnar útkomu plötu sinnar Himinbrim í Tjarnarbíói annað kvöld. Auður Viðarsdóttir,
söngkona og hljómborðsleikari Nóru, lofar rosalega ﬂottum tónleikum þar sem öll lög plötunnar verða ﬂutt.
Hún hugsi bara um hljómsveitina núna þótt hún eigi von á barni og sé að ljúka BA-námi.
Friðrika Benónýsdóttir

LAUS VIÐ
MORGUNÓGLEÐINA

fridrikab@frettabladid.is

Íslensk kvikmyndahelgi

Ókeypis í bíó
Helgin Íslenskar kvikmyndaperlur á
borð við Hrafninn flýgur og Sódóma
Reykjavík verða sýndar á átján
stöðum um land allt um helgina,
meðal annars í Háskólabíói og Bíó
Paradís. Leikstjórar og aðstandendur
verða viðstaddir fjölmargar sýninganna en ókeypis er inn á þær allar.
Nánari upplýsingar á á vef Kvikmyndamiðstöðvar, kvikmyndamidstod.is.

Músíktilraunir 2013

Stjörnur
framtíðar
Laugardagur Áhugafólk um íslenska
tónlist ætti ekki að láta úrslitakvöld
Músíktilrauna fram hjá sér fara. Að
þessu sinni keppa til úrslita Aragrúi,
CeaseTone, For Colourblind People,
Glundroði, Hide Your Kids, In The
Company of Men, Kaleo, Kjurr,
Skerðing, Vök og Yellow Void.
Músíktilraunir hefjast klukkan fimm
og fara fram í Silfurbergi í Hörpu.

Ein af ástæðum
þess að útgáfutónleikarnir
frestuðust
var morgunógleðin sem
Auður glímdi
við á fyrstu
mánuðum
meðgöngunnar.

V

ið Egill bróðir bjuggum í húsi með
bílskúr í Vesturbænum þegar við
vorum krakkar og fengum bílskúrinn til afnota til að glamra
og leika okkur með Hrafni vini
okkar,“ segir Auður Viðarsdóttir,
söngkona og hljómborðsleikari Nóru, um tilurð
hljómsveitarinnar. „Smám saman fengum við
svo kjark til að syngja hvort fyrir annað. Við
vorum alls ekkert sísyngjandi frá fæðingu eins
og margir halda.“
Samstarfið þróaðist, þau fengu tvo hljóðfæraleikara í viðbót til liðs við sig og hljómsveitin Nóra varð til árið 2008. Himinbrim
er önnur platan sem sveitin sendir frá sér. Sú
fyrri, Er einhver að hlusta?, kom út árið 2010.
Himinbrim kom út í lok október á síðasta ári,
hvernig stendur á því að útgáfutónleikarnir eru
í lok mars? „Það er góð spurning. Við vorum
alltaf á leiðinni að halda tónleika, en ég var
nýorðin ólétt og illa haldin af morgunógleði í
tvo mánuði og ekki alveg í stuði. Svo er gítarleikarinn okkar tæknimaður hjá Björk og fór
að túra með henni aðeins, þannig að það fannst
aldrei tími. Okkur fannst samt að platan ætti
það skilið að vera flutt í heild með öllum aukahljóðfæraleikurunum og bakröddum og það er
akkúrat það sem mun gerast á morgun. Þetta
verður alveg rosalega flott.“
Auður og Egill bróðir hennar semja alla tónlist og texta Nóru og syngja ýmist sitt í hvoru
lagi eða saman. „Það er yfirleitt þannig að
annað okkar kemur með hugmynd að lagi og
við semjum það saman, svo semjum við sjálf þá
texta sem við syngjum hvort fyrir sig.“ Eruð
þið óskaplega samrýmd? „Ja, við verðum eiginlega að vera það, þetta er svo mikil samvinna.
Það er nú samt stundum dálítill systkinabragur
á okkur, við förum að kýta og svona, en við
reynum að halda því í lágmarki.“
Auk þess að starfa með Nóru og eiga von
á barni með Hrafni Fritzsyni, bassaleikara
sveitarinnar, er Auður í BA-námi í mannfræði
og ætlar að útskrifast í haust. Barnið á að fæðast um miðjan ágúst en þangað til ætlar Nóra
að sækja fast á tónleikamarkaðinn. „Það er einhvern veginn alltaf þannig að allt gerist í einu.
Við erum reyndar búin að sökkva okkur svo
mikið í að undirbúa útgáfutónleikana að við
erum ekki búin að bóka neitt annað, en stefnum
á að nýta tímann áður en barnið fæðist.“
Nóru skipa, auk Auðar, Egils og Hrafns, þeir
Óskar Kjartansson og Frank Arthur Blöndahl
Cassata. Útgáfutónleikarnir verða í Tjarnarbíói
og hefjast klukkan 20.30.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

➜ Auk þess að eiga von á barni og starfa með Nóru er
Auður í BA-námi í mannfræði og ætlar að útskrifast
í haust. Barnið á að fæðast um miðjan ágúst en þangað
til ætlar Nóra að sækja fast á tónleikamarkaðinn.

Margbrotin veröld pappírsarkarinnar
Á Origami-sýningu í Gerðubergi sem lýkur um helgina er margt að sjá.
Afmælishátíð Kjarvalsstaða

40 ár frá opnun
Sunnudagur Kjarvalsstaðir Listasafn
Reykjavíkur býður til afmælishátíðar
á Kjarvalsstöðum á morgun. Þann
dag eru 40 ár liðin frá opnun
Kjarvalsstaða. Formleg hátíðarhöld
hefjast klukkan tvö og meðal þess
sem boðið verður upp á í tilefni dagsins eru leiðsögn um Kjarvalsstaði,
fræðsla um uppbyggingu hverfisins
í kringum safnið og leiðsögn um
afmælissýninguna Flæði.

SÝNINGIN
Síðasta sýningarhelgi sýningarinnar Origami–brot
í brot í Gerðubergi er nú
um helgina. Á sýningunni
sem opin er á laugardag og
sunnudag má sjá pappírslistaverk eftir hjónin Dave
og Assiu Brill. Þau
hafa hannað fjölda
bréfbrota,
gefið út bækur,
fengist við
kennslu og
sýnt verk sín
víða.

HÓFST Í JAPAN
Sýningin er samstarfsverkefni Gerðubergs og félagsins Origami Ísland þar
sem þeir Björn Finnsson
og Jón Víðis eru í forsvari.
Á morgun klukkan milli
eitt og fjögur tekur Björn
á móti gestum og leiðir
þá í allan sannleikann um
leyndardóma Origami.
Það á rætur sínar að
rekja til Japans sautjándu
aldarinnar, þaðan kemur
orðið Origami sem þýðir
bókstaflega pappírsbrot.

TRÖNUR
Flestir kannast
við trönur
í
origami-broti,
froska, gogga
og skutlur en á
sýningunni má
einnig sjá hestar, flóðhestar, ljón, gíraffar, kettir
og mýs auk blóma, vasa,
engla, stjarna, kassa og
kubba auk meistarastykkis
hjónanna heilagan Georg
og drekann og Basilikukirkjuna á Rauða torginu í
Moskvu.

PAPPÍRSBROT
Markmið Origami
er að búa til verk úr
pappír með því að
brjóta hann saman
eftir kúnstarinnar
reglum, að klippa og
líma er alveg bannað.
En origami höfðar ekki
bara til fagurfræðinnar,
stærðfræðingar hafa
stúderað pappírsbrot og
aðferðafræði origami
hefur verið nýtt til þess að
hanna líknarbelg í bíla og
forrit í tölvur.

BARA PAPPÍR

Margvíslegar verur
búnar til úr pappír
má sjá í Gerðubergi
nú um helgina.

Samsung Series 9 Notebook
Nýja 9-seríu fartölvan
frá Samsung er einstök hönnun
þar sem hugað er að hverju
smáatriði.
NP90
NP
900X4C-A02
02SE
S

] j@fhdj
] dh9c?gcc(#-7EOdicc1lccP
] kā/#((,&.'#((#
] ehiā7"+¹.+#,%.+
] 8&&-¹dc%&,-9(#(!+ "&¹.
Verð: 349.900 kr

Þynnsta fartölva í heimi. Hún hefur hlotið mikla athygli og einróma lof gagnrýnenda
Hún er búin til úr sérhertri álblöndu, DurAlumin, samskonar álblöndu og er í flugvélum.
Tölvan er komin í gang með Fast Start tækninni "sleep mode" á 1,4 sek en ræsitími frá grunni er 9,1 sek.
Bjartasti tölvuskjárinn á markaðnum tryggir að það er ekkert vandamál að vinna utandyra en skjárinn og lyklaborðið
skynja birtuna í umhverfi þínu og aðlaga sig að henni.
Taktu tölvuna með þér hvert sem er, en þessi 15“ tölva er aðeins 1,65 kg og hlaðin nýjustu tækni.

“Computer Reliability Score”

Óumdeildir gæðayfirburðir
Samsung fartölva

NP355E5C-S04SE
Falleg fartölva með stórum og björtum skjá.
Hentar fyrir alla daglega notkun. Kemur
með Windows 8.

NP535U3C-A04SE
Ofurþunn og flott fartölva sem hentar
fyrir alla daglega notkun. Aðeins 1,49
kg. Kemur með Windows 8.

] 8 7e;dkccd9j3
] dh9i?dfii1jik 7
] iā/#((,&.'#((#
] hccā"+¹.+#,%.+
] 8 7)(7jgjc ;dā%$%)+Verð: 124.900 kr

] 8 78,+#,8i;gghh Ae9d3
] df9f?7 7:8(-#; &-#/
] gā/#((,&.'#((#
] hccā"+¹.+#,%.+
] 8 7)(7jgjc ;dā
Verð: 139.900 kr

Fjárfestu í gæðum – það borgar sig alltaf.
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Samsung tölvur eru áreiðanlegustu
tölvur á markaðnum í dag og bila minnst.
Þetta kemur fram í áreiðanleikakönnun
tölvuviðhaldsfyrirtækisins Rescuecom sem birt
var á dögunum.
Samsung fékk 648 stig í könnuninni en þar kom fram
að aðeins 0,7% Samsung tölva í Bandaríkjunum
þurfti að þjónusta vegna bilana.
Asus var í öðru sæti með 332 stig og Lenovo/IBM í
því þriðja með 228 stig.
Aðrir framleiðendur fengu lægri einkunn.
Sjá nánar: Computer Reliability Report 2013 · www.rescuecom.com

SÍÐUMÚLA 9· REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900

LÁGMÚLA 8· REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800
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GÓÐ GERVI

MIKLIR VINIR

Ragna sá
um gervin
og sminkið
í mynd
leikstjórans
Hal Hartley,
Monsters.
Eins og sjá
má voru mörg
þeirra frekar
ófrýnileg.

Ragna og Baltasar
Kormákur eru góðir
vinir en hún hefur
oft unnið með
honum, bæði sem
leikstjóra og leikara.
Hér má sjá hann
ásamt leikkonunni
Julie Christie fyrir
myndina No Such
Thing eftir Hal
Hartley en Ragna sá
um sminkið þar.

NÁNAR MÆÐGUR Mæðgurnar saman í pílagrímsför til Jamaíka þar

sem þær heimsóttu slóðir móðursystur og nöfnu Rögnu sem lést þar
í fellibyl árið 1952. Móðir Rögnu lést í fyrra, 92 ára gömul.

Orðin þreytt á kvennakjaftæðinu
Ragna Fossberg er einn elsti starfsmaður RÚV og ein af þeim sem hafa rutt brautina fyrir sminkur landsins. Á ferilskránni
eru 5 Eddur og 30 bíómyndir en Rögnu var hálfpartinn ýtt út í starfið á sínum tíma. Hún gefur lítið fyrir lítinn hlut kvenna í
kvikmyndabransanum og segir að konur verði að hætta að væla og byrja að framkvæma.
annað að eiga við Hollywood-leikara en íslenska. Miklu heimilislegra og eðlilegra hér,“ segir Ragna
brosandi en hún viðurkennir einnig
að hún vinni best ein.
„Mér finnst best að vinna ein
því þá get ég ekki kennt neinum
öðrum um ef það verða mistök.
Þegar maður er að vinna í bíómynd verður maður einn hlekkur í kvikmyndakeðju sem þarf að
halda gangandi. Ég er samt ekki
fullkomnunarsinni og vil frekar
meina að ég sé hæfilega kærulaus
þegar allt kemur til alls.“

Álfrún
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

R

agna Fossberg tekur á
móti blaðamanni í herberginu sínu í Efstaleitinu. Sminkherbergið á Ríkissjónvarpinu er
rúmgott og heimilislegt
með eigin kaffivél og sófa svo eitthvað sé nefnt. Þarna inni ræður
Ragna ríkjum. Allir þeir sem eiga
erindi í útsendingu koma við í stólnum hjá Rögnu fyrst og þannig hefur
það verið síðan árið 1971 þegar
Ragna varð fastráðin hjá sjónvarpinu. Þangað kom hún beint frá Kaupmannahöfn þar sem Ragna hafði
verið að vinna á hárgreiðslustofu í
nokkra mánuði.
„Ég man ekki eftir því að hafa
ætlað að verða eitthvað sérstakt
þegar ég var lítil. Það var ekki svo
mikið í boði, annaðhvort fórstu í
Iðnskólann eða menntaskóla. Ég
hef alltaf verið betri í höndunum en
á bókina svo þess vegna varð hárgreiðsla fyrir valinu,“ segir Ragna
en henni var svo kennt að farða upp
á Rúv af Auðbjörgu Ögmundsdóttur,
fyrstu sminku sjónvarpsins.
„Mér var hálfpartinn ýtt út í
þennan bransa. Byrjaði á því að
greiða þulunum þegar þess þurfti og
svo hvött til að sækja um þegar það
losnaði staða. Ég kunni ekkert að
mála þegar ég byrjaði og man hvað
ég var stressuð og hversu langan
tíma það tók að setja „eyeliner“ í
fyrsta sinn.“
Sérstök fjölskylda
Ragna er alin upp í Hlíðunum og bjó
þar til 22 ára aldurs. Hún lýsir fjölskyldumunstri sínu sem sérstöku en
Ragna er alin upp á heimili ömmu
sinnar ásamt einstæðri móður sinni
og eldri bróður.
„Ég er ættleidd af ömmu minni þó
að mamma byggi með okkur. Það
hefur alltaf verið mjög gott samband milli okkar mæðgnanna en hún
lést 92 ára síðastliðið sumar.“ segir
Ragna sem hefur hins vegar aldrei
þekkt föður sinn.
„Það er svo merkileg saga
með bróður minn, Cyril Edward.
Foreldrar hans unnu hjá breska
sendiráðinu en þurftu að flýja land í
stríðinu og það má eiginlega segja að
hann hafi verið skilinn eftir á tröppunum heima sjö mánaða gamall.
Þetta var áður en ég fæddist en við
höfum talað opinskátt um þetta í
fjölskyldunni alla tíð. Bróðir minn
býr enn þann dag í dag á Íslandi,
orðinn algjör Ísfirðingur.“
Nafnið Fossberg er komið frá afa
hennar, Gunnlaugi Fossberg, sem
tók það upp er hann nam vélafræði
í Kaupmannahöfn. Ragna er skírð
í höfuðið á móðursystur sinni sem
var búsett ásamt fjölskyldu sinni á
Jamaíka en lést í fellibyl þar árið
1952 ásamt eiginmanni og dóttur.
„Hún rak sportklúbb á Jamaíka
ásamt manni sínum en það þótti
mjög sérstakt í þá daga. Fyrir tíu
árum fórum við mæðgur, ásamt

Fagmaðurinn Baltasar
Djúpið var síðasta bíómynd Rögnu
en hún vann einmitt sína fimmtu
Eddu fyrir hana á nýafstaðinni
Edduhátíð. Undanfarið hefur
Ragna unnið mikið með Baltasar
Kormáki en þegar hann berst í tal
byrjar Ragna ósjálfrátt að brosa.
„Við Baltasar erum miklir vinir
enda eigum við sama afmælisdag.
Ég hafði nokkrum sinnum unnið
með honum er hann var að leika
en Hafið var fyrsta bíómynd sem
ég gerði sem hann leikstýrði. Það
er frábært að vinna með honum.
Hann er fagmaður fram í fingurgóma, fókuseraður og man allt sem
hann segir,“ segir Ragna en ef allt
gengur eftir verður þeirra næsta
samstarf í sumar er Baltasar tekur
upp Hollywood-myndina Everest
hér á landi.
Rögnu finnst gaman að geta tekið
að sér bíómyndir samhliða starfi
sínu hjá sjónvarpinu og líkir því við
sjómann sem fer á vertíð. „Maður
dettur út úr samfélaginu í nokkra
mánuði. 15 tíma dagar og tökuliðið verður fjölskyldan manns. Ég
er mjög þakklát stjórnendum Rúv
fyrir að leyfa mér að fara í önnur
verkefni inn á milli.“

STARFSREYNSLAN ÓMETANLEG Ragna Fossberg er menntuð hárgreiðslukona en hún segir starfsreynslu vega mikið í faginu. „Maður
getur verið sprenglærður í faginu en kann svo ekkert að fara með það.“
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Guðrúnu vinkonu minni, í hálfgerða
pílagrímaferð til Jamaíka á hennar
slóðir. Það vildi svo skemmtilega
til að hótelið sem við gistum á var
í garðinum þar sem sportklúbbur
þeirra var.“
Rúv-par
Ragna er nú búsett í Breiðholtinu
ásamt sambýlismanni sínum Birni
Emilssyni í húsi sem hún byggði
ásamt fyrrum eiginmanninum
sínum. Þau eru svokallað Rúv-par
en Björn starfar sem framleiðandi
hjá sjónvarpinu og tóku þau saman
árið 1982. Spurð hvort það sé nokkuð erfitt að vinna með sambýlismanni sínum svarar Ragna neitandi. „Það hefur gengið vel að vinna
saman því það koma dagar sem við
hittumst ekki neitt þó að við séum
í sama húsinu. Við erum svo hvort
með sín áhugamálin, ég er á fullu
í hestamennskunni og á skíðum en
hann er á kafi í bílunum. Það gengur
vel upp.“
Ragna á einn strák, Ívar Örn
Helgason, úr fyrra hjónabandi og

tvö barnabörn en Björn á tvær stelpur og barnabörn svo þau eru stór
fjölskylda þegar allir koma saman.
„Mér finnst mjög gaman að vera
amma og held að ég sé ekkert verri
en hver önnur í því hlutverki. Það
er allt annað en að vera mamma.
Maður getur dekrað þau og svo
skilað,“ segir Ragna glottandi en
gott samband er milli mæðginanna.
„Ívar hefur séð til þess að ég er langtæknivæddust í vinahópnum mínum
og ég hringi fyrst í hann ef það er
eitthvað,“ segir Ragna og veifar
nýjum Iphone sem hún notar mikið.

„Ég set starfsreynslu ofar námi í
þessu fagi. Reynslan sem þú sankar að þér í bransanum er ómetanleg. Svo er það líka þannig að annaðhvort á þetta við þig eða ekki.
Maður getur verið sprenglærður en
kann svo ekkert að fara með það.“
Ragna hefur unnið fimm Edduverðlaun og verið tilnefnd til sex
fyrir bæði Áramótaskaupið, Spaugstofuna og bíómyndir. Hún gerir þó
lítið úr yfirburðum sínum í faginu
og viðurkennir að hún hefði gjarna
viljað hafa meiri samkeppni í þessum geira.

Vill meiri samkeppni
Það má segja að Ragna sé ákveðinn
frumkvöðull í sminkufaginu. Hún
er ekki sérstaklega lærð sminka
en hefur farið nokkrum sinnum út
til Danmerkur þar sem hún hefur
sótt námskeið á vegum danska
ríkissjónvarpsins, meðal annars í
hárkollugerð og gervum. Í sminkherberginu upp í Efstaleiti hanga
einmitt tugir hárkollna sem allar
eru úr smiðju Rögnu.

Vinnur best ein
Ragna er með yfir 30 bíómyndir á ferilskránni, bæði innlendar
og erlendar. Ragna hefur unnið
við þær erlendu bíómyndir sem
hafa verið teknar upp hér á landi,
eins og síðasta sumar er hún vann
við gerð Noah eftir leikstjórann
Darren Aronofsky.
„Það var mjög skemmtilegt þó
að ég taki samt íslenskar bíómyndir fram yfir útlenskar. Það er allt

Hvorki femínisti né rauðsokka
Í aðdraganda Edduhátíðarinnar í
ár var rýrt hlutfall kvenna í kvikmyndageiranum í umræðunni og
mörgum fannst nóg um hversu fáar
konur voru tilnefndar. Ragna var
vör við þá umræðu en gefur lítið
út á hana. „Við konur erum okkur
sjálfum verstar. Ég er orðin þreytt
á þessu kvennakjaftæði, við þurfum að hætta að kvarta og kveina og
framkvæma í staðinn. Það er eins
og við séum búnar að ákveða að við
getum ekkert áður en við prufum
það,“ segir Ragna ákveðin og bætir
við að hún sé hvorki femínisti né
rauðsokka. „Ég er líka enginn pólitíkus né hef ég áhuga á stjórnmálum. Er komin með leið á því eins
og það leggur sig eftir síðustu ár.“
Hestamennska og skíði eru
áhugamál Rögnu þegar hún er ekki
í vinnunni, en hún fer til útlanda
einu sinni á ári á skíði með vinum
sínum. Ragna hefur einnig fallið
fyrir hestamennskunni á seinni
árum en hún á merina Mónu.
„Ég reyni að fara á bak tvisvar
til þrisvar. Þar get ég kúplað mig
út, það má eiginlega segja að það
sé mín hugleiðsla,“ segir Ragna
og er ekki í vafa hvað tekur við
þegar starfsferillinn er á enda
eftir nokkur ár. „Þá fer ég bara á
bak og verð þar.“
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Sótt að viðkvæmum vatnsbólum
Tómt mál er að tala um uppbyggingu ferðaþjónustu á Bláfjallasvæðinu áður en endurskoðun vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu er lokið. Vegir á svæðinu standast ekki öryggiskröfur og þarf að bæta strax. Mikil fjölgun ferðamanna á áætlun.
Svavar
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

V

eg na vatnsver nda rsjóna rmiða er ei ndregið lagst gegn því að
hafin verði frekari uppbygging ferðaþjónustu á
Bláfjalla svæðinu áður
en mótuð hefur verið heildstæð
samgöngustefna fyrir svæðið.
Ljóst er að vegir í Bláfjöllum eru
fjarri því að uppfylla kröfur um
vegöryggi, en svæðið er viðkvæmt
með tilliti til grunnvatnsmengunar.
Litið er til fyrirhugaðrar uppbyggingar við Þríhnúkagíg, þar
sem áætlanir til næstu ára gera ráð
fyrir mörg hundruð þúsund ferðamönnum á ári, auk þess sem hugmyndir eru að auka enn starfsemi
á skíðasvæðinu í Bláfjöllum.
Sótt að vatnsverndarsvæði
Þetta kemur fram í gögnum framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á
höfuðborgarsvæðinu (FVH); ársskýrslu 2012 og fundargerðum
stjórnarinnar. Eins í gögnum
frá heilbrigðisnefndum sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu.
Guðmundur H. Einarsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits
Hafnarfjarðar og Kópavogs, segir
að hafin sé heildarendurskoðun
vatnsverndar fyrir höfuðborgarsvæðið á vegum Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
(SSH). Núgildandi vatnsvernd
er fimmtán ára gömul. „Það er
sótt að vatnsverndarsvæðinu og
því höfum við kallað eftir því að
gerðar séu rannsóknir sem styðja
myndu endurskoðunina og á því
hvort sé hægt að breyta áherslum
eða halda vatnsverndinni óbreyttri
frá því sem nú er.“
Heilbrigðisnefndir hafa litið
svo á að skipulag frá 1999 og
heilbrigðissamþykktir frá 1997
dugi ekki einar og sér til að
tryggja nægilega vatnsverndarhagsmuni höfuðborgarsvæðisins.
Útilokað er að fallast á uppbyggingu fyrr en verkefninu er lokið,
áætlað er að það verði á fyrri hluta
næsta árs gangi áætlanir eftir.
Hún tekur ekki síst til skíðasvæðisins í Bláfjöllum og Þríhnúkagígs
og hugmyndum um ferðaþjónustu.
„Að bæta Bláfjallaveginn er mál
dagsins í dag, óháð allri
frekari uppbyggingu,“
segir Guðmundur,
sem jafnframt
er
formaður
FVH.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur gengið lengra og sagt
í sínum umsögnum að skoða eigi
visthæfari samgöngumáta upp í
Bláfjöll en tíðkast; að hver og einn
fari á einkabíl þangað til að njóta
útivistar á svæðinu. Vegurinn upp
í Bláfjöll, sama hversu góður hann
er, er alltaf áhættuþáttur vegna
legu og veðurfars á svæðinu, að
mati heilbrigðiseftirlitsins.
Þörf er á samgönguáætlun
Á 95. fundi FVH 17. ágúst síðastliðinn var bókað í samhengi við
úttektir um mengunarhættu vegna
hugsanlegra óhappa á veginum
til Bláfjalla: „Vegna viðkvæmni
svæðisins og annarrar starfsemi
sem þar er og sem er í skoðun að
auka verður að mati framkvæmdastjórnar vatnsverndarsvæðis
höfuðborgar svæðisins að fara
fram heildstætt mat á umhverfisáhrifum, stjórnsýslu á svæðinu,
aukinni ferðaþjónustu og rekstri
skíðasvæðis, samgöngumannvirkja og almennrar útivistar áður
en hægt verður að fallast á frekari uppbyggingu innan svæðisins. Að slíku mati er nauðsynlegt
að umráðaaðilar svæðisins komi.“
Þá segir að nauðsynlegt sé að gera
sérstaklega samgönguáætlun fyrir
Bláfjallasvæðið í þessu ljósi vegna
grunnvatnshagsmuna.
Viðkvæm vatnsból
Guðmundur segir jafnframt að
hugmyndir um uppbyggingu í Bláfjöllum snúist fyrst og síðast um
ferðamenn. „En við segjum að það
verði að horfa á svæðið sem heild.
Ef þetta gengur eftir er vilji til að
taka á móti ferðamönnum allt árið
um kring, og þá allt að 500 þúsund
manns. Fyrir er skíðasvæðið þar
sem menn fara um skipulagslítið.
Ef menn vilja hafa þessa starfsemi verður að bæta veginn. Hvað
öryggi varðar er hann ekki boðlegur fyrir þá umferð sem þar er
núna, hvað þá ef við bætist hálf
milljón ferðamenn. Ef það verður olíumengunarslys, og það þarf
ekki að vera stórvægilegt, eru
vatnsbólin farin á stundinni.“

Hins vegar er verið
að þrengja sífellt meira að
þessum öryggisventli.
Árný Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

vernd, þurfi að vera til staðar
„plan B“ ef eitthvað fer úrskeiðis.
Ef illa fer þarf jafnvel að sækja
ferskvatn annað, og jafnvel upp í
Þingvallasveit. „Já, eða kaupa það
á flöskum,“ segir Guðmundur og
varar sterklega við þeim sofandahætti sem einkennir umræðu um
vatnsverndarmál, eða að málið sé
talið léttvægt.
Árný Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits
Reykjavíkur, segir að vatnstakan
sé þó einungis neyðarplan ef eitthvað gerist inni á vatnsverndarsvæðinu. „Þá væri heitavatnslögnin frá Nesjavöllum notuð
til að hleypa á köldu vatni til
höfuðborgarsvæðisins. Þetta er
einungis skammtímalausn þar sem
þá yrði ekki heitu vatni veitt til
svæðisins á meðan. Vatnsverndarsvæði höfuðborgarbúa í dag er
þannig upp byggt að ekki eru öll
eggin í sömu körfunni og hægt er
að taka neysluvatn frá fleiri en
einu vatnstökusvæði. Hins vegar
er verið að þrengja sífellt meira að
þessum öryggisventli.“
Í umhverfismatinu vegna Þríhnúkaframkvæmdarinnar eru
allar þessar áhyggjur tíundaðar.
Mat framkvæmdaaðila er þó að
mengunarhætta sé ekki veruleg.
Þó sé það háð því að ráðist verði í
umbætur á vegum og fyllstu varúðar gætt á framkvæmdatímanum.

Úrbætur ekki ráðgerðar
Í umsögn Skipulagsstofnunar á
umhverfismatinu er tekið undir
það sjónarmið að hættan sé lítil
á mengunarslysi; þó sé erfitt
að greina þá áhættu sem framkvæmdin hefi í för með sér með
vissu. Stofnunin tekur undir mikilvægi heildarúttektar á vatnsverndarsvæðinu. Hún þurfi meðal
annars að felast í greiningu á allri
starfsemi á vatnsverndarsvæðinu
og mati á hvað sé ásættanlegt að
Vatn á flöskum
fari þar fram með tilliti til grunnGuðmundur segir að sé vilji til
vatns og vatnsbóla höfuðborgarað byggja upp starfsemi af þesssvæðisins.
ari stærðargráðu, auka rekstur og
Eins og áður segir stendur
um leið viðhalda
endurskoðunin yfir og telur Skipuvatnslagsstofnun að niðurstöðu hennar
eigi að nýta við gerð skipulagsáætlana á svæðinu, sem síðar yrðu
grunnur leyfisveitinga til framkvæmda innan vatnsverndarsvæðisins.
Í svari Vegagerðarinnar við fyrir spurn
Fréttablaðsins segir
að engar áætlanir
eru uppi á borðum
Hólmsheiði
um að byggja BláFlugvöllur
fja llaveg upp.
Fangelsi
Því ríkir óvissa
um hvenær og
Su
ðu
hvernig verður
rla
ráðist í úrbætnd
sv
ur á aðkomueg
ur
leiðum að
Fossvallaklif
Bláfjöllum og
Myllulækjarsvæði
Þríhnúkagíg.
Gvendarbrunnar

og jaðarsvæði
Suðvesturlína
Straumsel

Vatnsendakrikar
Bláfjallavegur
Kaldárbotnar
Mygludalir

Þríhnúkagígar

Í ÞRÍHNÚKAGÍG Gígurinn er mikilfenglegur og áætlanir gera ráð fyrir að
aðdráttarafl hans sé mikið fyrir ferðamenn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HORFT TIL UPPBYGGINGAR
VIÐ ÞRÍHNÚKAGÍG
Eins og komið hefur fram í fréttum eru uppi hugmyndir að gera Þríhnúkagíg aðgengilegan fyrir ferðamenn. Hugmyndin er að leggja veg að
gígnum, byggja þjónustubyggingu og gera 300 metra löng jarðgöng inn í
gíghvelfinguna. Þar verði komið fyrir útsýnissvölum og jafnvel hringstiga
niður á botn gígsins. Spár fyrir aðsókn ganga út frá því að árið 2023 sæki
450 þúsund gestir Þríhnúkagíg heim. Fyrir liggur mat á umhverfisáhrifum
og álit Skipulagsstofnunar. Í umhverfismati er gert ráð fyrir að hefja framkvæmdir í ár og að gígurinn verði opnaður fyrir ferðamenn árið 2015.
Allt framkvæmdasvæðið er innan vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins; Þríhnúkagígur er um fjóra kílómetra vestur af skíðasvæðinu
í Bláfjöllum. Áhyggjur manna snúa að þeirri hættu sem fylgir fólksflutningum um svæðið eftir Bláfjallavegi, jafnvel þúsundum manna dag hvern
þegar mest verður.

Ef það verður
olíumengunarslys, og það
þarf ekki að vera stórvægilegt, eru vatnsbólin
farin á stundinni.
Guðmundur H. Einarsson,
framkvæmdastjóri
heilbrigðiseftirlits
Hafnarfjarðar og Kópavogs

Alheimzfrumzýning

%UDQGHQEXUJ

Engir málshættir
bara skilaboð
facebook.com/noisirius

Litríkt á bragðið.
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➜ Leikstýrði Nei ráðherra
Hann hefur leikstýrt fjölda leiksýninga.
Meðal uppsetninga hans eru Stone Free
í Borgarleikhúsinu, Veðmálið, Hedwig
og Eldað með Elvis í Loftkastalanum,
Stars in the Morning Sky í Edinborg og
Vicious Circle í Bristol og London.
Í Iðnó setti hann meðal annars upp
Stjörnur á morgunhimni og Rúm fyrir
einn. Þá leikstýrði hann óperunum Dídó
og Eneas og Krýningu Poppeu í Borgarleikhúsinu og Sweeney Todd í Íslensku
óperunni. Hjá Leikfélagi Akureyrar leikstýrði Magnús meðal annars Svörtum
Ketti, Óliver, Litlu Hryllingsbúðinni og
Fullkomnu brúðkaupi.
Hann leikstýrði Gauragangi í Borgarleikhúsinu 2010 og Nei ráðherra 2011
en myndin til hægri er úr því verki.

Fjölskyldan komin í fyrsta sæti
Árið hefur verið viðburðaríkt hjá Magnúsi Geir Þórðarsyni. Hann eignaðist son í janúar og heldur heimili ásamt konu
sinni Ingibjörgu Ösp Stefánsdóttur á tveimur stöðum. Frumsýning Mary Poppins var svo hápunktur á vel heppnuðu leikári.
Sigríður
Björg Tómasdóttir
sigridur@frettabladid.is

Þ

að er rólegt og afslappað andrúmsloft í Borgarlei k hú s i nu þ e g a r
blaðamaður á þar leið
um. Erindið er að hitta
Magnús Geir Þórðarson leikhússtjóra. Veturinn hefur
verið annasamur hjá Magnúsi,
eins og vanalega er fjöldi leikverka á dagskrá leikhússins og
nýafstaðin er frumsýning á viðamestu uppfærslu í sögu Borgarleikhússins, Mary Poppins. Rólegheitin á þessum þriðjudegi eru
því ekki lýsandi fyrir starfið í
húsinu og þó að Magnús Geir sé
mjög afslappaður og ánægður
með vel heppnað leikár sem sér
fyrir endann á þá er að nógu að
huga, dagarnir eru undirlagðir af
skipulagi fyrir næsta vetur.
„Það er að mörgu að hyggja í
verkefnavali þegar dagskrá nýs
leikárs er sett saman. Við reynum lesa í það hvaða sögur fólk vill
sjá á sviði – en ekki síður viljum
við finna sögurnar sem áhorfendur okkar þurfa að heyra. Leikhús
er ekkert án áhorfenda og okkar
keppikefli er að laða þá í leikhúsið
og segja þeim sögur sem skipta
máli. Leikhúsið getur nefnilega,
þegar best lætur, veitt okkur
nýtt sjónarhorn á lífið. Kúnstin
í verkefnavalinu felst líka í samsetningunni innan leikársins. Við
viljum láta heitt og kalt kallast
á, bjóða upp á aðgengileg verk í
bland við önnur ágengari, íslensk
og erlend, hefðbundin og tilraunakennd. Svo þarf að stilla þessu
öllu upp með tilliti til leikhópsins
í húsinu og álags á sviðum, þetta
getur verið býsna flókið en er líka
mjög skemmtileg vinna. Nú erum
við að leggja lokahönd á næsta
leikár – sem mér finnst einstaklega spennandi.“
Sneri vörn í sókn
Magnús Geir tók við starfi leikhússtjóra í Borgarleikhúsinu
árið 2008 og aðsóknin að leikhúsinu jókst strax umtalsvert og er
nú meiri en nokkru sinni fyrr í
íslenskri leikhússögu. Áskriftarkortasala margfaldaðist einnig
frá því sem áður var. Þann sama
vetur blasti hins vegar við niðurskurður á opinberu framlagi til
leikhússins vegna efnahagshrunsins. „Búist var við að þetta myndi
leiða til niðurskurðar á starfsemi
leikhússins. En þess í stað settum
við upp áætlun um að auka sýningahald enn frekar, sækja fleiri
gesti og auka tekjur. Þau markmið gengu eftir og starfsfólk
Borgarleikhússins sneri vörn
í sókn. Þetta er ágætis dæmi
um þann mikla samtakamátt og
kraft sem býr í frábærum starfsmannahópnum. Það er grunnurinn að velgengni leikhússins.
Þegar litið er til baka er ég mjög
stoltur af þessum viðbrögðum og

STÓRFJÖLSKYLDAN Magnús Geir og Ingibjörg Ösp ásamt börnum sínum. Árni Gunnar er í fangi Ingibjargar, sem átti fyrir þau Örnu, Andreu og Stefán.
LEIKHÚSMAÐUR FRÁ
UNGA ALDRI

Vesturbæingur

Magnús Geir
Þórðarson hefur
verið viðloðandi
leikhús frá
barnæsku.
Myndin er frá
stúdentsárinu
1993, en þá átti
Magnús Geir
nær tíu ára feril í
leikhúsi að baki.

Magnús Geir Þórðarson er
fæddur og uppalinn í Vesturbænum, sonur hjónanna
Þórðar Magnússonar fjárfestis og Mörtu Maríu Oddsdóttur stærðfræðikennara.
Hann er miðjubarn; eldri
bróðir hans er Árni Oddur,
sem fer fyrir fjárfestingarfélaginu Eyrir Invest, og yngri
bróðir hans er Jón Gunnar
leikstjóri.

ekki síður af því hvað Borgarleikhúsið brást hratt við hruninu
listrænt séð, kallaði til höfunda
og sviðsetti verk sem tóku beint
á breyttum aðstæðum samfélagsins. Lestur Rannsóknarskýrslu
Alþingis var önnur birtingarmynd þess. Þannig kappkostar
Borgarleikhúsið að eiga í virku
samtali við samfélagið.“ Í vetur
hafa óvenju margar sýningar af
ólíku tagi fallið í kramið og má
þar nefna Rautt, Gullregn, Mýs
og menn, Tengdó, Ormstungu og
Mary Poppins.
Allt lagt undir
Magnús Geir segir ekki endilega
alltaf fyrirsjáanlegt hvað gangi
vel í leikhúsinu og mis mikið
sé lagt undir þegar verið sé að
ákveða hvaða sýningar séu settar
upp. „Við reiddum til dæmis mjög
hátt til höggs þegar við ákváðum
að setja Mary Poppins upp. Sýningin er afar umfangsmikil og
flókin í alla staði. Við ákváðum að
leggja mikið í hana og því þurfti

mikla aðsókn til að dæmið gengi
upp. En það gerði það, sýningin er
frábærlega heppnuð listrænt séð,
viðtökurnar hafa verið einstakar
og þegar er uppselt lengra fram
í tímann en áður hefur þekkst!“
Magnús Geir, sem er duglegur
að fylgjast með leikhúslífi utan
Íslands, sá þessa sýningu fyrst
í London árið 2004. „Ég hreifst
strax af verkinu en áleit hana
of stóra og flókna fyrir Ísland –
taldi að íslenskt leikhús réði ekki
við uppsetninguna. Ég sá hana
nokkrum sinnum eftir þetta og
var alltaf sama sinnis, þar til í
fyrra þegar við ákváðum að slá
til og leggja allt í sölurnar. Og það
er alveg frábært hvernig til hefur
tekist, sýningin er með risastórt
hjarta og einstaklega glæsileg,“
segir Magnús Geir. En hvernig er
þá tilfinningin fyrir næsta vetri,
er pressan meiri eftir vetur þar
sem hver metsýningin hefur
rekið aðra?
„Ég er löngu búinn að læra að
það þýðir ekki fyrir leikhús að

MYND/AUÐUNN

Lék í Hrafninn flýgur
Magnús Geir stofnaði Gamanleikhúsið
þegar hann var 12 ára gamall með krökkum
í hverfinu, en meðal þeirra sem þar komu
við sögu voru Sigríður Hagalín, Ragnar
Kjartansson og Bryndís Ásmundsdóttir.
Magnús Geir sté þó sín fyrstu skref í leik
í kvikmyndinni Hrafninn flýgur, en þar lék
hann aðalpersónuna unga. Hans fyrsta leikhúsreynsla var þegar hann hélt í Þjóðleikhúsið, bað um að fá að taka þátt í einhverju
verki og fékk hlutverk í Ríkharði III sem sett
var upp 1985.

keppast endalaust við að toppa
sjálft sig í aðsókn. Þá yrðum við
um leið fangar eigin velgengni.
Það eina sem við getum gert er að
reyna að vera heiðarleg í því sem
við erum að gera, segja sögur
sem okkur finnst skipta máli –
og reyna að koma fólki á óvart.
Þannig viðheldur maður neistanum,“ segir Magnús Geir.
Frumburðurinn í heiminn
Magnús sér reyndar fram á töluvert ólíkan vetur en undanfarin
ár. Ástæða þess eru breyttar
aðstæður í einkalífinu og fæðing
frumburðar hans, Árna Gunnars, sem kom í heiminn í janúar
á þessu ári.
„Ég ætla að vera í fæðingarorlofi í haust, taka þrjá mánuði
þá en ég tók mér reyndar líka
mánaðarfrí í janúar,“ segir Magnús Geir, sem er reyndar ekki bara
orðinn faðir heldur líka stjúpfaðir
þriggja barna Ingibjargar Aspar
Stefánsdóttur, framkvæmdastjóra
Hofs, menningarseturs Akureyrar.

Þau kynntust þegar þau unnu
saman hjá Leikfélagi Akureyrar
á sínum tíma, en svo bankaði
ástin upp á fyrir rúmu ári. Ingibjörg Ösp er fædd og uppalin
fyrir norðan og halda þau Magnús Geir tvö heimili, á æskuslóðum Ingibjargar í Eyjafirði og í
Vesturbæ Reykjavíkur.
Þangað liggur leið blaðamanns
nokkrum dögum eftir fundinn við
Magnús Geir í Borgarleikhúsinu.
Ingibjörg Ösp og Árni Gunnar
hafa brugðið sér í bæinn en þau,
rétt eins og Magnús Geir, eru
fastagestir hjá Flugfélagi Íslands.
„Ég veit ekki hvað við erum búin
að fljúga marga kílómetra, þeir
eru ansi margir.“ Heimilishald á
tveimur stöðum hljómar frekar
flókið, hvernig gengur það fyrir
sig? „Þetta hefur gengið alveg
ótrúlega vel,“ segir Ingibjörg
Ösp. „Við erum lánsöm að vera
bæði í svona gefandi störfum,
þó þau séu hvort í sínum landshlutanum. Auðvitað krefst þetta
skipulagningar og samveru-

| HELGIN |

LAUGARDAGUR 23. mars 2013

➜ Aðsóknin jókst til muna

➜ Ég vissi svo sem alltaf að
ég ynni mikið en það var ekki
fyrr en ég var kominn með
fjölskyldu að ég áttaði mig á
því hvað ég hafði verið óeðlilega mikið í leikhúsinu.

➜ Markaðsmaður ársins
Magnús hefur hlotið ýmsar
viðurkenningar fyrir störf sín.
Uppsetningar hans á Óliver og
Nei ráðherra hlutu Grímuverðlaun sem áhorfendasýningar
ársins, hann var valinn markaðsmaður ársins árið 2007 og hlaut
Íslensku þekkingarverðlaunin
2010 fyrir störf sín sem leikhússtjóri.
Þess má einnig geta að Borgarleikhúsið var valið Markaðsfyrirtæki ársins 2011.
Nú um áramótin hlaut Magnús
riddarakross hinnar íslensku
fálkaorðu úr hendi forseta
Íslands fyrir störf sín í þágu íslensks leikhúss og menningarlífs.

ENNEMM / SÍA / NM50971

Magnús Geir var leikhússtjóri Leikfélags
Íslands 1996-2001. Hann tók við stjórnartaumum í Leikfélagi Akureyrar árið 2004 og
var þar við stjórnvölinn til 2008. Þess má
geta að aðsókn á sýningar leikfélagsins var
sú langmesta í sögu leikfélagsins.
2008 hóf Magnús Geir störf í Borgarleikhúsinu. Í upphafi stjórnunartíðar þar á
bæ voru gerðar umtalsverðar breytingar á
stefnu leikhússins, verkefnavali og skipulagi
leikhússins. Í kjölfarið jókst aðsókn og kortasala og hefur haldið áfram að aukast jafnt
og þétt. Í tíð Magnúsar hefur margvíslegum
samstarfsverkefnum leikhússins fjölgað.
Á myndinni eru Magnús Geir og Gísli Örn
Garðarsson í London, en þar sýndi Vesturport Faust, sem upphaflega var sett upp í
Borgarleikhúsinu.

stundirnar eru ekki eins margar
og maður helst vildi. En það eru
margir sem standa í þeim sporum að vinna óreglulegan vinnutíma, til dæmis allt fólkið sem
vinnur vaktavinnu. Þetta er ekkert flóknara hjá okkur en þeim,“
bætir hún við.
Alltaf á flugi
„Við erum saman allar helgar,
annaðhvort fer ég norður eða
Ingibjörg kemur suður, oft með
öll börnin. Svo skjótumst við líka
yfirleitt eitthvað á milli í miðri
viku, sem betur fer er flugið ekki
langt,“ segir Magnús Geir, sem
viðurkennir að það sé töluverð
breyting fyrir vinnufíkil eins og
hann að vera kominn með fjölskyldu. „Ég vissi svo sem alltaf
að ég ynni mikið en það var ekki
fyrr en ég var kominn með fjölskyldu að ég áttaði mig á því hvað
ég hafði verið óeðlilega mikið í
leikhúsinu. En nú er fjölskyldan
að sjálfsögðu í fyrsta sæti – það
er samt feikinóg eftir fyrir leikhúsið.“
Þrjú stjúpbörn, það hefur varla
verið einfalt? „Það gengur bara
mjög vel held ég, að minnsta kosti
er rosalega gaman hjá okkur. Sem
betur fer eru krakkarnir mjög
áhugasöm um leikhús, verra
hefði verið ef fótbolti væri aðaláhugamálið,“ segir Magnús Geir
og hlær. „Hann stendur sig mjög
vel. Það er varla einfalt að vera
kominn með ekki bara einn heldur þrjá kvenmenn inn á heimilið,“
bætir Ingibjörg Ösp við, sem átti
þær Örnu sextán ára og Andreu
fjórtán ára fyrir, auk Stefáns sem
er tíu ára gamall.
Sveit og borg
Fjölskyldan telur því sex þegar
allir eru á staðnum og fjörið er
mikið. „Eldri börnin hafa tekið
þeim litla mjög vel og sem betur
fer eru allir sáttir og glaðir bæði
fyrir norðan og hér í Reykjavík,“
segir Magnús Geir. „Þetta eru
skemmtilegar andstæður, sveitakyrrðin í Eyjafirði og borgarmenningin í Vesturbænum,“ segir
Ingibjörg Ösp. Þau Magnús Geir
hafa svipuð áhugamál og segjast
njóta þess að ræða vinnuna og
finna stuðning hvort í öðru. Hún
hefur störf á ný af fullum krafti
í haust eftir fæðingarorlof og þá
ætlar Magnús Geir í feðraorlof
sem fyrr segir. „Svo höldum við
bara áfram að fljúga á milli og
vera í hópi dyggustu styrktaraðila Flugfélags Íslands. Verst að
við kunnum ekki að fljúga á regnhlíf eins og Mary Poppins.“ Árni
Gunnar er sofnaður, kaffið búið
og komið að því að kveðja. Ingibjörg Ösp og Árni Gunnar eru á
leiðinni norður og tveir dagar í að
fjölskyldan sameinist. „Næst fer
ég norður, það er aðeins minna
mál þó að sá litli standi sig yfirleitt vel í fluginu,“ segir Magnús
Geir að lokum.

Við bjóðum góðar
framtíðarhorfur
Framtíðarreikningur Íslandsbanka er góð fermingargjöf
Með honum geta foreldrar, ömmur, afar, frændur og frænkur tryggt
fermingarbarninu veglegan sjóð sem losnar við 18 ára aldur, um það
bil þegar næstu stóru áfangar í líﬁnu blasa við. Framtíðarreikningur ber
ávallt hæstu vexti almennra verðtryggðra innlánsreikninga bankans
og er því framúrskarandi valkostur fyrir langtímasparnað.
Hægt er að stofna og leggja inn á Framtíðarreikning
í útibúum Íslandsbanka.

Leggðu fermingarpeningana
inn á Framtíðarreikning
Þeir sem leggja fermingarpeningana
sína, 30.000 kr. eða meira, inn á
Framtíðarreikning Íslandsbanka geta
fengið 5.000 kr. í mótframlag inn á
Framtíðarreikninginn sinn.*

*Eitt framlag fyrir hvert fermingarbarn

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000
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SKATTAR Á EINSTAKLINGA Á ÍSLANDI OG ÖÐRUM LÖNDUM
SKATTFRAMTALSSKIL ÍSLENDINGA FYRIR SKATTÁRIÐ 2012
24,27%

512.378.500.000 kr.
129.500.000.000 kr.

4.568

45,25%
+6%

Fjórðungur
áætlaðra tekna
ríkissjóðs árið
2013 er tekjuskattur á einstaklinga

eru áætlaðar skatttekjur ríkissjóðs á árinu 2013 í fjárlögum. Af
öllum skatttekjum í ríkissjóðs er gert ráð fyrir að fjórðungur
teknanna komi frá almennum skattgreiðendum, samtals

þeirra sem skiluðu eru
að skila skattskýrslu í
fyrsta sinn á ævinni
(á 16. aldursári).

Klukkan 10 á föstudagsmorgun höfðu 118.853 framteljendur af 262.640 skilað framtali. Það jafngildir

4.490

Það eru 6 prósentum betri
skil en á sama tíma í fyrra.
Flestir sem eiga eftir að
skila hafa fengið frest.

þeirra sem skiluðu eru
að skila skattskýrslu í
annað sinn á ævinni
(á 17. aldursári).

4.742

þeirra sem skiluðu eru
að skila skattskýrslu í
þriðja sinn á ævinni
(á 18. aldursári).

SKATTTEKJUR OG AÐRAR TEKJUR RÍKJA HEIMSINS SEM HLUTFALL AF VERGRI LANDSFRAMLEIÐSLU
BANDARÍKIN

MEXÍKÓ

KANADA

ÍSLAND

NOREGUR

DANMÖRK

SVÍÞJÓÐ

FINNLAND

15,7%

23,2%

38,4%

40,3%

56,6%

57,1%

55,3%

52,3%

12

ÞÝSKALAND

Evrópa

44,9%

BRETLAND

ÍTALÍA

40,9%

48,3%

52,0%

8

SPÁNN

Asía

FRAKKLAND
NorðurAmeríka

2

3

36,2%

Mið-Austurlönd

JAPAN
33,8%

KÚBA

KÍNA

80,5%

22,3%

NÝJA-SJÁLAND
37,5%

19

5

NÍGERÍA

Mið-Ameríka og
Karíbahafið

Afríka

8,6%

BRASILÍA

11
ÁSTRALÍA

37,6%

Eyjaálfa

33,5%
SKÝRING
● Fjöldi skattaskjóla
eftir heimsálfum
samkvæmt skilgreiningu Alþjóða
gjaldeyrissjóðsins.

1

SuðurAmeríka

MEÐALTAL
HEIMSINS
28,9%

HEIMILDIR:
CIA WORLD FACTBOOK, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
INTERNATIONAL MONETARY FUND, www.imf.org/external/NP/ofca/OFCA.aspx
SKRIFSTOFA RÍKISSKATTSTJÓRA

Framtalsskilin betri en fyrir ári
Almennur skilafrestur á skattframtölum einstaklinga rann út á ﬁmmtudag.
Ár hvert þurfa allir íslenskir ríkisborgarar
að skila tekjuskýrslu til ríkisins. Skattar eru
helsta tekjuform ríkisins sem veitir okkur þá
þjónustu sem samfélagsleg sátt er um að ríkið
veitir.
Fyrstu heimildir um skattheimtu eru frá
Egyptum til forna því um það bil 3.000 til
2.800 fyrir Kristsburð hóf konungdæmið að
krefjast greiðslu eða þjónustu frá þegnum
ríkisins. Þeir sem voru of fátækir til að borga
tíund annað hvert ár þurftu að selja sig í þrældóm. Eftir að skattheimta hófst í Egyptalandi
voru píramídarnir byggðir af þrælum faraóanna.
Skattheimta hefur svo þróast á þessum fimm
þúsund árum sem liðin eru. Flestum þykir
eðlilegt að borga einhverja upphæð til ríkisins
ár hvert. Það eru hins vegar ekki allir á sama
máli um hversu hátt hlutfall tekna skuli skattlagt eða í hvað skattpeningum er eytt.
Fresturinn til að skila skattframtali fyrir
skattárið 2012 rann út á fimmtudag. Sex prósentum fleiri skiluðu nú áður en fresturinn
rann út en á sama tíma í fyrra, samkvæmt
upplýsingum frá Ríkisskattstjóra.
- bþh

TALIÐ FRAM Fleiri hafa skilað skattframtali á réttum tíma í ár en í

fyrra. Embætti ríkisskattstjóra sér um að innheimta skatttekjur fyrir
ríkið. Embættið var stofnað 1. október 1962 og gegnir Skúli Eggert
Þórðarson embættinu nú.
NORDICPHOTOS/GETTY

M
RÚ
D

RA
U
M

A

F E R M I N G A RT I L B O Ð
120 x 200 cm rúm
á fermingartilboði.

30-50%
afsláttur af öllum
heilsurúmum

Verð frá

79.442

LEGUGREINING - BETRI SVEFN - BETRI HEILSA

FAGLEG R Á Ð G J Ö F O G

FRÍ LEGUGREINING
Mesta úrval landsins af heilsudýnum.
Heilsudýnur í öllum stærðum - úr öllum efnum.
RúmGott er eini aðilinn á íslandi sem býður uppá legugreiningu.

Tilboð á arineldstæðum
20-65% afsláttur

Verð: 34.900.–

Verð: 44.900.–

ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is
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2013
➜ Fylgi

Bjartrar framtíðar í skoðanakönnunum
16,4%

15%
14,5%

9,1%

7,2%
8,7%
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Heiða Kristín segir að það sé mikil
sóun í íslensku samfélagi sem
taka þurfi á. „Það er sóun í kerfinu öllu. Það er sóun á hæfileikum
þingmanna að koma 63 inn á þing
og þar er lítill farvegur fyrir heilbrigðum skoðanaskiptum og fáum
er umbunað fyrir málamiðlanir.
Það er sóun á hæfileikum okkar
að skólakerfið geti ekki mætt
nemendum þar sem þeir eru, og
að þeir flosni upp úr námi. Það er
líka sóun á hæfileikum fólks að
hafa ekki fjölbreyttara atvinnulíf.“

6,5%

20%

10%

BERJAST GEGN SÓUN

13

20

3.

.
14

treysta
formanni Bjartrar framtíðar,
Guðmundi Steingrímssyni, best til að leiða
ríkisstjórn, samkvæmt
könnun Fréttablaðsins
og Stöðvar 2 í mars.

-

13

ESB EÐA EKKI?
„Við viljum taka þetta skref
fyrir skref, en innan okkar
raða er fólk almennt mjög
jákvætt gagnvart aðild, en
fyrst er að sjá samninginn og
svo ræður þjóðin.“

Að hefja sig upp yfir vanvirðingu
Björt framtíð er einn þeirra nýju flokka sem bjóða fram í vor. Fréttablaðið hitti Heiðu Kristínu Helgadóttur, stjórnarformann flokksins, og fór yfir helstu málin, sem snúast helst um að breyta stjórnmálamenningunni og auka virðingu.

Kolbeinn Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

B

jört framtíð var stofnuð árið 2012.
Með nokkurri einföldun má segja
að flokkurinn hvíli á tveimur
stoðum; annas vegar þeim Guðmundi Steingrímssyni og Róberti
Marshall, sem sitja nú á þingi utan
flokka, og hins vegar Besta flokknum sem
vann stórsigur í borgarstjórnarkosningunum
fyrir þremur árum. Heiða Kristín Helgadóttir kemur þaðan og er stjórnarformaður
flokksins. Guðmundur Steingrímsson er hins
vegar formaður flokksins.
Flokkurinn fór nokkuð rólega af stað,
fylgið mældist ekki hátt til að byrja með.
Flokkurinn kynnti frambjóðendur sína hægt
og rólega eftir því sem nær dró hátíðum og
eftir áramót tók fylgi flokksins stökk upp á
við. Það hefur síðan dalað á ný, en var þó, í
könnun Fréttablaðsins í mars, 9,1 prósent.
Það hlýtur að teljast nokkuð gott fyrir nýjan
flokk.
Heiða Kristín skipar annað
sæti listans í Reykjavík
norður, auk stjórnarformennskunnar. Björt
framtíð hefur gefið
út kosningaáherslur
sínar, en leiðarstefið
í þeirra málflutningi má segja að
séu breytt vinnubrögð í stjórnmálum.
Þarf að hafa
góðan grunn
Heiða
Kristín

segir marga tala um breytingar og svo virðist sem kjósendur vilji yfirvegaðri og sanngjarnari stjórnmál. Þegar á hólminn sé komið
virðist átök hins vegar ná meira í gegn. Það
sjáist í umfjöllun fjölmiðla.
„Það sem skiptir mestu máli er að við hefjum okkur upp fyrir það að leyfa okkur þessa
ofboðslegu vanvirðingu sem er í gangi. Ég
hef brennandi áhuga á stjórnmálum en fer
ekki út í þau af því að ég held að mögulegt sé
að við verðum sammála um alla hluti. Þannig
verður það ekki. En við verðum að geta rætt
saman.
Ég hef til dæmis ákveðnar hugmyndir um
hvernig ég vil að ríkisvaldið komi fram við
mig og hvar það sé staðsett í mínu lífi. Ég vil
ekki hafa það út um allt að segja mér hvernig
ég á til dæmis að ala upp börnin mín, en ég
vil hafa það sterkt og stöðugt og að það styðji
við þá hluti sem geta komið okkur áfram.
Aðrir hafa aðrar hugmyndir sem ég hef
áhuga á að heyra og takast á um af virðingu.“
Auka þurfi stuðning við skapandi greinar
og stuðla að aukinni fjölbreytnin í atvinnulífinu. Stjórnvöld og stjórnmálaflokkar eigi
að vera í framtíðarsýninni, en hafi tilhneygingu til að vera að agnúast út í smáatriðin.
Það er sífellt verið að ræða tæknilega flókin atriði sem eru
afleiðing þess að grunnurinn er ekki nógu góður
og stöðugur. Ég hef í
grunninn ekki áhuga
á pólitík af því að
ég hafi svo mikinn
áhuga á verðtryggingunni. Ég hef
miklu meiri áhuga
á því að gera hvað
ég get til að búa
til samfélag þar
sem ömurlegir
hlutir eins og
verðtrygging eru
óþarfir.
Raunveruleikinn
er flókinn
En líta kjósendur ekki líka
til þess sem
kemur þeim best
þegar kemur að
afborgunum,
skuldum og
efnahagslegri stöðu, til
dæmis?

STJÓRNARFORMAÐURINN
Heiða Kristín Helgadóttir
segist ekki óska eftir því að
Björt framtíð fái 100 prósent
atkvæða. Hún vill að
fjölbreytileiki ráði í stjórnmálaskoðunum en fólk hlusti
hvert á annað af virðingu.

„Jú. Það eru kannski 5 prósent af þjóðinni
sem hafa ofboðslegan áhuga á stjórnmálum.
Hin 95 prósentin eru bara í því að sinna sínu
og á fjögurra ára fresti verða þau vör við
þetta fyrirbæri og þurfa að gera upp hug
sinn. Það er mjög eðlilegt að gera það út frá
því hvort maður stendur betur nú eða fyrir
fjórum árum.
Þú horfir á launin þín, útgjöldin, lánið sem
þú borgar af og þetta er allt glatað. Svo er
einhver þarna úti sem segir: Ef þú kýst mig
þá leysi ég þetta allt og það verður aldrei
aftur leiðinlegt. En, það er ekki alveg þannig.
Raunveruleikinn er aðeins flóknari en það.
Þessi nálgun þarf að breytast. Við þurfum
að fara að ræða stjórnmál á miklu heimspekilegri, víðari og opnari grunni. Hver er langtímasýn stjórnmálamanna næstu tíu árin?
Tuttugu? Ekki vera alltaf að redda einhverjum tæknilegum atriðum sem gerðust í kjölfar þess að einhver klúðraði einhverju fyrir
átta árum.“
Viljum ekki 100%
En hvernig treysti ég því sem kjósandi að þið
breytið kúltúrnum ef ég kýs ykkur?
„Þetta snýst um meðvitaða ákvörðun. Það
koma upp mál sem maður getur snúið og
hlaupið með í fjölmiðla með upphrópunum,
eða valið að gera það ekki. Ætlarðu að gera
meira gagn, eða búa til meiri rugling?
Við viljum reyna að gera meira gagn, en
við lítum ekki framhjá því að stjórnmál eru
samkeppnisvettvangur. Ég stend í þessu
vegna þess að ég tel að ég hafi eitthvað fram
að færa. Það þýðir samt ekki að ég vilji að
Björt framtíð fái 100 prósent atkvæða.
Ég vil að okkar rödd fái að heyrast vegna
þess að mér finnst hún mikilvæg í samblandi
við hinar raddirnar, sem allar eiga fullan rétt
á sér. Ef þú ferð í stjórnmál með því hugarfari, held ég að þú sért miklu móttækilegri
fyrir málamiðlunum, en íslenskir stjórnmálamenn hafa nú ekki fengið mikla athygli fyrir
slíkt, hvað þá verið hampað.
Þú þarft að vera móttækilegri fyrir því
að þín hugmynd, eða það sem þú ákvaðst á
landsfundinum þínum, er ekki endilega það
eina rétta. Þú getur ekki haldið ótrauð áfram
að vinna að einhverju sem þú lofaðir, ef allt
bendir til að það hafi slæmar afleiðingar. Ég
sá að Jón Ormur var að skrifa um stjórnmál á
þessum nótum í vikunni. Um mikilvægi þess
að grundvallarsýnin sé góð, frekar en að festast í loforðalistum. Ég er hjartanlega sammála honum.“
Heilbrigð skynsemi
Sumir hafa sagt að ykkar hugmyndir séu full
loftkenndar, það vanti
markvissar tillögur. Hvað
segirðu við
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Aðildarviðræður við ESB
„Við erum tilbúin að gera
miklar málamiðlanir varðandi það að hætta aðildarviðræðunum.“

Virðing
„Það hvernig stjórnmálamenn og -flokkar ræða
hverjir við aðra ræður miklu
um það hvort við erum fús
til samstarfs. Við viljum að
fólk tali saman af virðingu.“

2
Auðlindamál
„Við erum ekki til í miklar
málamiðlanir varðandi það
hvernig auðlindunum okkar
verður ráðstafað. Við erum
ekki virkjanaflokkur og viljum
efla aðrar atvinnugreinar.“

því?
„Ég er ósammála. Við
höfum einbeitt okkur að
því að leggja fram yfirvegaða og heilbrigða sýn
á það hvernig við viljum að

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

þjóðfélagið sé. Við tölum um að minnka sóun.
Eins og á venjulegu heimili eiga tekjur að
duga fyrir þeirri þjónustu sem við veitum.
Ef það er til afgangur þá, er ég til í að lækka
skatta. Ég er alveg móttækileg fyrir því
að endurskoða allskonar gjöld og skatta og
einfalda. Það er til dæmis töluvert flókið að
stofna lítið fyrirtæki á Íslandi. Það er mjög
mikill óþarfi og sóun á hæfileikum og tækifærum.
Hluti af þeirri breytingu sem við tölum
fyrir er að það er mjög mikilvægt að sú hugsun ríki ekki í stjórnmálum að þú sért betur
settur ef þú hefur sest niður með hópi af fólki
og ákveðið frá a-ö hvað er að fara að gerast.
Því svo gerast alls konar hlutir sem þú hefur
enga stjórn á og raunveruleikinn blasir við
sem þú þarft að díla við. Þetta er mikilvæg
breyting og ekki loftkennd.
Þetta höfum við gert í Besta flokknum.
Mér finnst við hafa, leyst verkefnin í stórum
dráttum mjög vel. Það er mikill stöðugleiki
í Reykjavík og traust á borgarstjórn stendur
núna í 26% auðvitað viljum við hafa það
meira, en þeta er þó mun meira traust en
Alþingi nýtur. Þetta er að færast í rétta átt,
meðal annars vegna þess að það er ekki endalaus fréttafluttningur af borgarmálum að þar
allt logar í átökum.“
Viðræðum haldið áfram
Heiðu finnst hugmyndir um þann millileik að
kjósa um áframhaldandi aðildarviðræður ala
á rugling,i sem sé óþarfur.
„Hvað á þessi millileikur að leiða í ljós? Við
erum í miðjum viðræðum sem miðar mjög
vel og viljum fá besta mögulega samning og
leggja hann í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðin
annað hvort hafnar honum eða tekur fagnandi.
Þeim sem líður illa í öðrum flokkum, af
því að þeir hafa ákveðið að setja algjörlega
lok á þetta eða leika þennan millileik, er
guðvelkomið að kjósa Bjarta framtíð. Þetta
er mjög einfalt hjá okkur. Við viljum ljúka
aðildarviðræðum og ná sem bestum samningi
og höfum mikla trú á því að það sé hægt.
Þetta er spurning um langtímahugsun.
Hvar viljum við staðsetja okkur? Ég heyrði
stjórnmálamann lýsa því um daginn að við
ættum að vera eins og skilnaðarbarn sem
spilar á mömmu sína og pabba til að ná öllu
sínu fram. Það er ekki okkar framtíðarsýn,
við viljum aðeins fullorðnast og taka ábyrga
afstöðu og raða okkur með þjóðum sem eru
líkar okkur, hafa sömu menningarlega arfleifð og eru lýðræðisríki sem vinna saman
að því að ná málamiðlunum í öllu sem skiptir
okkur máli?“
Gildi málamiðlana
Þér verður tíðrætt um málamiðlanir, nokkuð
sem flokkar flíka alls ekki fyrir kosninga. Er
það dæmi um nýju vinnubrögðin ykkar?
„Þetta er bara verkefnið sem liggur
fyrir og þannig er þetta gert út um allt
í samfélaginu, í sveitarstjórnum, innan
fyrirtækja, félagasamtaka og í fjölskyldum.
Mörg mál eru kláruð í sátt. Líka á
þingi. Þetta er bara ekki mikið í
sviðsljósinu.
Auðvitað koma saman á Alþingi
63 einstaklingar frá ólíkum flokkum
og þeir munu ekki allir ná fram
vilja sínum. Það er aldrei að fara að
gerast.
Það er betra að ganga inn í verkefnið
með það fyrir augum að þú sért með
ákveðnar hugmyndir, en á þingi séu líka 62
aðrir sem einnig hafi ágætis hugmyndir.
Einhversstaðar á milli munum við finna einhverja leið.
En það verða aldrei allir sáttir. Það er ekki
það sem sátt í pólitík gengur út á. Þetta snýst
um virðingu fyrir skoðunum annarra, geta
tekist á um þær og sætt sig við að það er ekki
endilega allt stórkostlegt sem maður segir.“

Sendum hvert sem er
á höfuðborgarsvæðinu
innan 90 mín.
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Heimkaup bjóða úrval spennandi fermingargjafa á góðu verði. Gakktu
tu frá
frá
kaupunum á Heimkaup.is og fáðu vöruna senda. Þú getur einnig komið
mið í
vöruhús okkar í Turninum í Kópavogi, skoðað úrvalið og fengið aðstoð.
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APPLE iPAD MINI

REMINGTON HÁRBLÁSARI

16GB svartur
t Lightning USB-snúra.

t

58.900 KR.
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990 KR.
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APPLE iPHONE 5

HÁRIÐ

t 7

t Vinsælasta

t Bók

CANON POWERSHOT
t
t
t

t

16 MP
720p HD video
Snertiskjár

t

3 hita- og 2 hraðastillingar
Dreiﬁr blæstrinum

BERGLIND SNORRA
A,
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t Hvítagullhúðaðir

eyrnalokkar og silfurme
en
með
zirkonia-steini
t Silfurfesti er 45 cm
t Eyrnalokkar

16.490 KR.

28.990
990 KR.
KR
BRAUN SLÉTTU- OG
KRULLUJÁRN
t Hitastilling

frá 130–200ºC
C
t 100% keramikplötur
ötur
t Slekkur sjálfkra
álfkrafa á sér

9 8 KR.
9.890

VERÐ ÁÐUR 18.300 KR.

hágæða burstar
t Úr geita- og marðarskinni
t Kemur í fallegu veskii

11.691 KR.
VERÐ ÁÐUR 12.990 KR.

Apple-varan
t Stærri skjár,
léttur og þunnur
t Styður LTE-tíðni

139.900
00 KR.

með yﬁr 70
hárgreiðslum
t Fyrir stelpur á
öllum aldri
t Höfundur:
Theodóra Mjöll

4.221 KR.

VERÐ ÁÐUR 4.690 KR.

FUJITSU LIFEBOOK FARTÖLVA

APPLE iPOD SHUFFLE

SONY BRAVIA SJÓNVARP

Frábær fartölva í skólann
t 15” skjár og 320GB harður diskur
t 4GB vinn
nsluminni

t

Örsmár MP3 spilari
t Rafhlaða endist allt að 15 klst.
t Geymir 2 GB af tónlist

t

t

t
t

32 tommu
mmu LED-sjónvarp
Edge Led baklýsing
Full HD

FÖRÐUNARSP
PEGILL
t Svartur

og króm
m að lit
sp
pegill
og 7 cm stækku
un
t Stendur á fæti
t Hefðbundinn

8.721 KR.
KR

79.9
900 KR.

9.890 KR.

LENOVO TÖLVUBAKPOKI

KONUS SJÓNAUKI
t Sjónsvið á 1000m er 119m
t Hægt
gt að festa á þrífót
t 750g
g

t Fyrir

allt að 15,6” skjá
t Mjúkar axlaólar
t Vasi fyrir hleðslutæ
æki
og smámuni

8.990 KR.R

VERÐ ÁÐUR 9.690 KR.
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VERÐ ÁÐUR 127
27.900
900 KR
KR.

FUJITSU STYLISTIC
SPJALDTÖLVA
t 3G

tenging

t 560g
t 10,1”

11.990
990 KR.

119
9.900 KR.

skjár

87.900 KR.

VERÐ ÁÐUR 94.900 KR.
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Perluegg
1296 kr.
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Kaþólskir gegn kirkju páfans
Víða um heim hefur kaþólska kirkjan átt í vök að verjast, rétt eins og flest önnur trúarbrögð, Óþrjótandi kynferðisbrotamál
og einstrengingsleg afstaða gagnvart getnaðarvörnum og samkynhneigð gerir illt verra. Erfitt verður fyrir nýjan páfa að
snúa við þeirri þróun, þótt hann sé fyrsti páfinn frá Suður-Ameríku og þyki bæði ljúfur og lítillátur.
Guðsteinn
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

Þ

egar pólski kardínálinn
Karol Jozef Wojtila varð
páfi árið 1978 margefldust Pólverjar í trúnni.
Þetta var fyrsti pólski
páfinn, og sá fyrsti í
meira en 450 ár sem ekki var
ítalskur. Pólverjar eru enn stoltir
af Jóhannesi Páli II., enda átti seta
hans á páfastól sinn þátt í því að
efla með Pólverjum styrk í frelsisbaráttunni undan stjórn kommúnista fyrir tæpum aldarfjórðungi.
Svipaðrar þróunar varð vart
þegar Þjóðverjinn Joseph Alois
Ratzinger var kosinn páfi árið
2005 og tók sér nafnið Benedikt
sextándi. Kaþólskir Þjóðverjar
fylltust eldmóði, en sá eldmóður
entist ekki jafn lengi og hjá Pólverjum því strax árið eftir voru
kaþólskir Þjóðverjar dottnir í
sama farið og farnir að dofna í
trúnni á ný.
Búast má við að Argentínumenn og Suður-Ameríkumenn
fyllist sambærilegum eldmóði
nú, þegar þeirra fulltrúi er orðinn
páfi. Argentínu maðurinn Jorge
Mario Bergoglio er fyrsti fulltrúi
Rómönsku Ameríku á páfastóli og
raunar fyrsti fulltrúi þriðja heimsins svonefnda.
Umdeildur heima fyrir
Hafi kardínálarnir í Róm, sem
völdu hinn argentínska Bergoglio
til að verða páfi, gert sér vonir um
að með því að leita út fyrir Evrópu
gæti það átt þátt í að afla kirkjunni fylgis á ný, að minnsta kosti
í Suður-Ameríku ef ekki víðar um
heim, þá kemur á móti sú staðreynd
að Bergoglio hefur verið nokkuð
umdeildur í Argentínu.
Forseti Argentínu, Cristina
Fernandez de Kirchner, hefur átt í
harkalegum deilum við hann, meðal
annars út af áformum hennar um

að lögleiða hjónabönd samkynhneigðra. Bergoglio kardínáli andmælti þeim áformum harðlega, en
hún tók fast á móti og sagði hann
vera forngrip sem vekti upp óþægileg hugrenningatengsl við miðaldir
og rannsóknarrétt kaþólsku kirkjunnar.
Þá hvílir enn skuggi yfir fortíð
Bergoglios frá tímum herforingjastjórnarinnar í Argentínu á áttunda
áratugnum. Hann þótti leiðitamur
og hefur verið sakaður um að hafa
komið til hjálpar þegar hrottar herforingjastjórnarinnar réðust gegn
prestum kirkjunnar, rændu þeim
og pyntuðu.
Afturhald
Æðsta stjórn kaþólsku kirkjunnar,
með páfann sjálfan í fararbroddi,
hefur jafnan haft mikil áhrif á allan
hinn kaþólska heim, og raunar langt
út fyrir raðir hans. Orð páfa hafa
jafngilt lögum og stjórnvöld í kaþólskum ríkjum hafa forðast að setja
lög sem stangast illilega á við kenningar kirkjunnar.
Pólitískt hlutverk páfa virðist
hins vegar í seinni tíð hafa skroppið
saman og einskorðast nú að mestu
við óbilgjarna andstöðu gegn getnaðarvörnum og samkynhneigð.
Páfinn stendur vörð um trúarlega
helgi kynlífs og neitar að horfast í
augu við raunveruleikann, jafnvel
þótt hinn nýkjörni Frans hafi einhvern tímann viðrað þá skoðun að
smokkanotkun geti verið réttlætanleg – enda tók hann fram að smokkanotkun gæti einungis verið kirkjunni þóknanleg ef hún þjónaði þeim
tilgangi að koma í veg fyrir smitsjúkdóma. Hvað varðar hlutverk
smokka sem getnaðarvarnar þá
hefur hann aldrei hvikað frá stefnu
kirkjunnar svo vitað sé.
Einstrengingsháttur
Þessi einstrengingslega afstaða
y fi rstjór n a r k i rkju n n a r í
kynferðis málum hefur hins
vegar gert það að verkum að
kirkjan einangrast og fjarlægist

KIRKJUSÓKN MINNKAR Kaþólskir á bæn í Frakklandi, þar sem kirkjusókn hefur, rétt eins og víðar í kaþólskum löndum, dregist

saman á síðustu árum.

NORDICPHOTOS/AFP

almenning, jafnvel í mörgum
kaþólsk ustu löndum Evrópu og
Suður-Ameríku.
Mörg helstu vígi kaþólsku kirkjunnar í Evrópu, svo sem Írland,
Frakkland, Pólland og jafnvel
Ítalía, eru farin að láta á sjá.
Kirkjusókn minnkar, úrsögnum
úr kirkjunni fjölgar og mikilvægi
kirkjunnar fyrir þá, sem skráðir
eru í hana, minnkar jafnt og þétt
í skoðanakönnunum.
„Innviðir kirkjunnar eru orðnir
mun veikari, hvort sem litið er á
tölfræðina eða vitsmunahliðina,“
hefur bandaríska fréttastofan AP
eftir belgíska þingmanninum Rik
Torfs, sem jafnframt er prófessor í kirkjulögum við háskólann í
Leuven.

kaþólskra presta víða um heim
hefur, ásamt tilraunum yfirmanna
þeirra til að þagga þau niður, orðið
til þess að grafa enn hraðar undan
kaþólsku kirkjunni. Hún fjarlægist
almenning og einangrast.
Á Írlandi er ástandið þannig að
innan við þriðjungur landsmanna
lítur jákvæðum augum á kaþólsku
kirkjuna, og samkvæmt könnun
írska skoðanakönnunarfyrirtækisins Amarach vega kynferðisbrotamálin þar þyngst ásamt tilraunum
yfirstjórnar kirkjunnar til að þagga
þau niður.
Kaþólikkar í Bandaríkjunum
segja sömuleiðis að kynferðisbrot
gegn börnum og önnur kynferðishneyksli séu stærstu vandamál
kaþólsku kirkjunnar nú um stundir.

Hneyksli
L i n nu l ít i l l frét t a f lut n i ng u r
árum saman af kynferðisbrotum

Andóf
Jafnt almenningur sem pólitískir ráðamenn í kaþólskum ríkjum

ganga í síauknum mæli gegn boðskap kirkjunnar.
Víðast hvar sér almenningur í
annars rammkaþólskum löndum
ekkert athugavert við að nota
getnaðarvarnir, og hjónabönd
samkynhneigðra hafa verið lögleidd bæði á Spáni og í Portúgal,
þrátt fyrir andstöðu kirkjunnar.
Sama hefur gerst í Argentínu og
fleiri kaþólskum löndum SuðurAmeríku.
Í Mexíkóborg tóku yfirvöld sig
til árið 2009 og lögleiddu á einu
bretti fóstureyðingar, líknardráp,
hjónabönd samkynhneigðra og
rétt samkynhneigðra hjóna til að
ættleiða börn.
Allt þetta gengur í berhögg við
yfirlýsta stefnu páfakirkjunnar.
Og vart er sjáanlegt annað en að
þessi þróun haldi áfram þannig að
hinn kaþólski heimur fjarlægist æ
hraðar kirkju sína.

Hnignun kaþólsku kirkjunnar
FRANS
PÁFI

Aðalfundir deilda KEA

Vonlítið
verk að
snúa
þróuninni við.

verða haldnir sem hér segir:
Deildarfundur Út-Eyjafjarðardeildar

Belgía
Frakkland

Þýskaland

Verður haldinn þriðjudaginn 2. apríl kl. 20:00 í
Safnaðarheimilinu Dalvíkurkirkju
NORDICPHOTOS/AFP

Deildarfundur Þingeyjardeildar
Verður haldinn miðvikudaginn 3. apríl kl. 20:00 á
Veitingahúsinu Sölku á Húsavík
Deildarfundur Austur-Eyjafjarðardeildar
Verður haldinn ﬁmmtudaginn 4. apríl kl. 16:00 á
Öngulsstöðum Eyjafjarðarsveit
Deildarfundur Akureyrardeildar
Verður haldinn ﬁmmtudaginn 4. apríl kl. 20:00 á Hótel KEA
Deildarfundur Vestur-Eyjafjarðardeildar
Verður haldinn mánudaginn 8. apríl kl. 16:00 í Leikhúsinu
á Möðruvöllum
Á fundunum verða venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt
samþykktum um störf deilda félagsins.
Deildarstjórnir

Í Frakklandi segja aðeins 15 prósent kaþólskra trúna mikilvæga fyrir sig og kirkjusókn
hefur dregist saman þar á síðustu árum, rétt
eins og ﬂeiri kaþólskum ríkjum Evrópu.

Mexíkó

Í Þýskalandi minnkaði kirkjusókn til dæmis
úr 23 prósentum í 16 prósent árin 2009 til
2011, og á Spáni minnkaði hún úr 31 prósenti
niður í 24 prósent á sama tímabili.

40 prósent kaþólskra í Rómönsku Ameríku segjast sækja
kirkju reglulega og í Argentínu,
heimalandi páfans, er þetta hlutfall komið niður í 20 prósent.
Tvö fjölmennustu ríki kaþólskra í heiminum eru Brasilía
og Mexíkó, en í báðum þessum
löndum hefur kaþólsk trú verið á
undanhaldi síðustu áratugina.

Brasilía

Í Belgíu hefur þróunin orðið einna hröðust,
eins og sést á því að prestum kaþólsku kirkjunnar þar í landi hefur fækkað úr 10 þúsund
árið 1967 niður í 3.659 árið 2009. Árið 2009
voru einungis 58 prósent nýfæddra barna skírð
og einungis 26 prósent giftu sig í kirkju, en
1967 voru þessar tölur 94 prósent fyrir skírnir
og 86 prósent fyrir giftingar.

Árið 1970 voru 90 prósent íbúa
Brasilíu kaþólsk, en þetta hlutfall
var árið 2010 komið niður í 65
prósent.
Í Mexíkó var hlutfall kaþólskra
88 prósent árið 2000, en komið
niður í 83 prósent árið 2010.
Haldi þessi þróun áfram verða
kaþólskir íbúar í Rómönsku
Ameríku innan fárra áratuga
orðnir færri en helmingur allra
íbúa álfunnar.

Argentína

72%

íbúa Rómönsku Ameríku eru
kaþólskir, en árið 1910 voru
þeir 90 prósent íbúa álfunnar.

GRAFÍK/JÓNAS

argus – 05-0302

FUNHEITAR E‹A SVALAR
ﬁykkvabæjar
forso›nar grillkartöflur
e›a kartöflusalat
me› hrásalati.
Einfalt og gott!
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LEIKSTJÓRINN Í AKSJÓN Óskar stýrir leikarahópnum í Fiskar á þurru landi af yfirvegun.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Það sem lifir, það truflar
Óskar Jónasson kvikmyndaleikstjóri er á fullu að klára sjónvarpsmyndina Fiskar á þurru landi sem sýnd verður á RÚV um
páskana. Hann er líka að undirbúa Pressu 4, á leið til Bandaríkjanna að leikstýra kvikmynd og pabbi í hálfu starfi. Auk þess
stundar hann sjósund og fjallgöngur, keppir í skeggvexti og reynir að finna handrit með bitastæðum kvenhlutverkum.
Friðrika
Benónýsdóttir
fridrikab@frettabladid.is

Ó

skar er ekki fyrr sestur en hann byrjar að
tala fjálglega um sjónvarpsleikrit RÚV í
gamla daga og hversu
skemmtilegt það sé að
fá að taka þátt í þeirri hefð. Áður
en hann missir sig í útleggingum
á mikilvægi leikins efnis í íslensku
sjónvarpi er þó rétt að stoppa hann
af og snúa sér að öðru. Í bili.
Ertu alveg kominn í sjónvarpsmyndirnar? Engin stór bíómynd á
teikniborðinu? „Jú, ég er reyndar
að undirbúa kvikmynd sem verður
tekin í sumar. Það er hálfbandarískt verkefni, heitir End of Sentence og byrjar í Alabama en endar
við Mývatn. Fjallar um feðga sem
eru að fara með ösku móður sonarins á æskuslóðir hennar, til að
dreifa henni yfir stöðuvatn. Vandamálið er bara að þessir feðgar hata
hvor annan. Þeir neyðast samt til að
leggja í þessa ferð, þar sem þetta
var hinsta ósk móðurinnar.“
Verða aðalleikararnir þá bandarískir? „Já, og það eru viðræður í
gangi núna við stór nöfn sem ég má
ekki upplýsa um.“ Þetta er að verða
standardsvar hjá kvikmyndagerðarmönnum. „Það er alveg ástæða
fyrir því. Ef maður byrjar að
blaðra of snemma í fjölmiðlum hér
á Íslandi, þá ratar það út og getur
dregið dilk á eftir sér þegar ekki er
búið að undirrita samningana.“
Ánægður með Contraband
Talandi um bandarískar kvikmyndir, hvað fannst þér um

Contraband? „Mér fannst frábærlega gaman og skemmtileg rússíbanaferð að horfa á hana. Fannst
gaman að sjá hvað handritið okkar
Arnaldar virkar vel í Hollywood –
handritið okkar plús 25 milljónir
dollara, reyndar. Balti gerði þetta
mjög vel, en mér fannst svona
bæði og hvort breytingarnar voru
nauðsynlegar. Myndin lengdist um
tuttugu mínútur og það bættust við
karakterar. Ég reyni nú yfirleitt
að fækka karakterum þegar ég
endurskrifa, halda einfaldleikanum, sem mér finnst vera styrkur.
Það var líka ákaflega gaman að sjá
velgengni myndarinnar, hvað hún
náði til margra.“
Það kom aldrei til tals að þú
leikstýrðir henni sjálfur? „Nei, ég
pældi ekki einu sinni í því, skal
ég segja þér, vegna þess að ég
kann bara mjög vel við að vinna á
Íslandi. Hér er mín fjölskylda, mitt
umhverfi og minn vettvangur. Ég
er ekkert að gera í því að reyna að
koma mér til útlanda. Ég hef alveg
skoðað þau mál, en ef ég ætti að ná
einhverri fótfestu í L.A., til dæmis,
þá þyrfti ég að búa þar og það bara
kemur ekki til greina. Ég á þrjár
dætur sem ég er mikið með og mig
langar ekkert til að kúpla mig út
úr því. Þær eru hryggsúlan í lífinu.“
Gott á kallana
Eigandi þrjár dætur, hvað finnst
þér um umræðuna í kjölfar Eddunnar um stöðu kvenna í kvikmyndabransanum? „Hvað finnst
mér um hana, já? Satt best að segja
finnst mér vandamálið ekki liggja
eingöngu hjá okkur körlunum.
Ég held að þetta tengist því að á
grunnskólaárunum, þegar krakkar
kveikja á hinum og þessum áhugamálum, höfum við tilhneigingu til

Eftir skilnaðinn hrökk
ég aðeins inn í skel mína í
tæp tvö ár og var dálítið út
af fyrir mig. En ég er svo
heppinn að þekkja
frábæran hóp af karlmönnum á mínu reki sem
ég kynntist í gegnum kajaksportið hérna um árið.
að segja við stelpurnar: „En hvað
þú ert sæt“ eða „þú ert svo fín í
þessum kjól“ en hins vegar „vá,
hvað þú ert duglegur“ og „en hvað
þú ert sterkur“ við strákana. Að
vinna í kvikmyndagerð er dálítið
matsjó. Ég var viðloðandi Flugbjörgunarsveitina í stuttan tíma og
vinnan í kvikmyndum minnir mig
á björgunarsveitarstarf. Þetta er
mikið volk, mikið óöryggi og hark
sem virðist höfða meira til karla en
kvenna. Auðvitað þarf það ekkert
að vera þannig, það eru til dæmis
alltaf fleiri og fleiri konur að koma
í björgunarsveitirnar. En hjá minni
kynslóð allavega hefur tilhneigingin verið sú að konurnar hafa farið
í framleiðsluna og framkvæmdastjórnina, nokkrar í klippinguna
og svo eru smink og búningar auðvitað klassísk kvennastörf. Þetta
getur vel breyst, en það gæti tekið
einhvern tíma.“
Reynir að vera meðvitaður
Ertu meðvitaður um þessa orðræðu þegar þú talar við dætur
þínar? „Ég er að reyna það, já.
Reyni að vera ekki svona kynjaskiptur í hvatningunum.“
Það virðist nú samt enn þá vera
helsta hlutverk kvenna í kvikmyndum að vera sætar … „Ég

EKKI DELLUKARL EN VERÐUR HELTEKINN

HARKAN SEX Óskar að koma úr sjósundi í bylnum daginn sem lögreglan hvatti fólk
til að halda sig innandyra.

DRAUMAHÚSIÐ Hlaðan og fjárhúsið sem Óskar er að gera upp fyrir vestan.

ÁRA
KOMDU Í AFMÆLI!
Smáratorg er 15 ára og býður þér og þínum í
afmælisveislu laugardaginn 23. mars frá kl. 13–16.
Komdu með fjölskylduna og fáðu andlitsmálun og candy
ﬂoss. Sjáðu Bjarna töframann og Blöðrumanninn leika
listir sínar og taktu svo þátt í páskaeggjaleit kl. 13:00.
Leikhópurinn Lotta verður með uppákomu kl. 14:00.

Hlökkum til að sjá ykkur!

Smáratorg
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MYNDIR AF SETTI FISKA Á ÞURRU LANDI Myndin var tekin upp á átta dögum og það var handagangur í öskjunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Opið frá kl. 11–20 alla daga
Engihjalla og Granda

„Við Sjón skrifuðum
handritið upp úr leikriti
Árna Ibsen, Fiskar á þurru
landi. Við lásum ansi mörg
verk, bæði sviðsverk og
skáldsögur, en þetta þótti
okkur skemmtilegast. Vel
skrifað verk og samtölin
steinliggja. Við stokkuðum
leikritið töluvert upp og
skrifuðum útisenur sem
voru ekki í sviðsverkinu,
en upphafið og endirinn
eru eins og Árni skilaði frá
sér og söguþráðurinn er í
stórum dráttum sá sami.“

Fiskar á þurru landi
fjallar um parið Gumma
og Gúu, sem flytja inn
á gistiheimili í litlu
sjávarplássi úti á landi.
Gistiheimilið er rekið af
furðufuglunum Knúti
og Efemíu, sem eru ekki
öll þar sem þau eru séð.
Gummi er á leið í framboð, spiluðu væntanlegar
alþingiskosningar inn í
valið? „Alls ekki, það er
bara skondin tilviljun. Sá
þáttur var reyndar ekki
ofarlega á baugi í verki

hef séð nokkrar kvikmyndir
sem eru skrifaðar og leikstýrt af
konum þar sem karlarnir fá sama
hlutskipti og konurnar í mainstream-kvikmyndunum. Þeir eiga
það til að verða dálítið tvívíðir og
symból fyrir huggulega ídeal karlmenn. Mér finnst mjög fróðlegt að
sjá það, því þá skynjar maður svo
sterkt hvernig við karlmennirnir skrifum kvenpersónur. Þegar
ég sé þessar myndir þá hugsa ég:
„Gott á okkur. Nú sé ég hvað við
erum að gera í níutíu prósentum af
þeim kvikmyndum sem við höfum
framleitt. Við erum að búa til
steríótýpur af konum sem eru yfirleitt einhver keppikefli, „trophy
wifes“.“ Í gamanmyndum eru þær
mjög oft skynsama úrtölukonan
sem hefur góð áhrif á ólíkindatólið
sem karlmaðurinn er. Klassískasta
dæmið er auðvitað Homer Simpson
og Marge. Ég er alltaf að leita að
verkum og sögum þar sem þetta
er ekki upp á teningnum. Alltaf að
reyna að sparka í rassinn á sjálfum mér með að bæta skilninginn
á kvenpersónunum og gera þær
dýpri.“
Gott samkomulag
Óskar og Eva María Jónsdóttir
skildu fyrir rúmum fjórum árum
og hafa sameiginlegt forræði
yfir dætrunum þremur, sem eru
hjá þeim til skiptis. Óskar segir
líf sitt að miklu leyti snúast um
þær. „Líf mitt snýst um stelpurnar mínar annars vegar og vinnuna hins vegar. Ég reyni að vera
með stelpunum alltaf þegar ég er
ekki að vinna en auðvitað er þetta
tarnavinna þannig að það byggist á góðu samkomulagi við mína

Árna, en þegar við Sjón
fórum að skrifa útisenurnar, sem snúast allar
um tilraunir frambjóðandans til að slá í gegn
í þorpinu, fékk sá þáttur
aukið vægi.“
Verkið fjallar um tvö
pör, er eitthvert aðalhlutverk? „Þetta eru tveir
karlar og tvær konur og
allar persónurnar eru
mjög vel skrifaðar. Mér
finnst kona frambjóðandans vera í aðalhlutverki, en Knútur gæti líka

fyrrverandi, sem er ekki ókunnug
þessum bransa og hefur skilning á
því að þetta er svona. Við reynum
að leysa þau vandamál sem upp
koma í sameiningu, en auðvitað
eru alltaf einhverjir árekstrar,
lífið er bara þannig. Eins og þýska
máltækið segir: Það sem lifir, það
truflar.“
Heilbrigðir vitleysingar
Sagan segir að þú hafir breytt lífsstílnum frá a-ö eftir skilnaðinn, er
eitthvað til í því? „Eftir skilnaðinn
hrökk ég aðeins inn í skel mína í
tæp tvö ár og var dálítið út af
fyrir mig. En ég er svo heppinn að
þekkja frábæran hóp af karlmönnum á mínu reki sem ég kynntist
í gegnum kajaksportið hérna um
árið. Þetta eru heilbrigðustu vitleysingar sem um getur og við
stundum sjósund í hverri viku,
en ekki nóg með það heldur eiga
sér stað alls kyns bulluppátæki
eins og til dæmis að svelta sig
í sólarhring áður en við förum í
sjóinn, sem ég get engan veginn
mælt með. Oft förum við líka í
fjallgöngu fyrir vinnu, og leggjum þá af stað fyrir klukkan sex á
morgnana, keppum í skylmingum,
bogfimi og skeggvexti, til dæmis.
Þetta hefur hjálpað mér mikið og
mín stefna eftir skilnaðinn hefur
verið að leita frekar þangað en á
djammið og barina.
Mér finnst alveg gaman að
kíkja út á lífið annað slagið, en
ég reyni að gera ekki mikið af
því vegna þess að það tekur sinn
toll og það er margt annað í lífinu sem heillar mig meira. Núna
er ég til dæmis kominn með nýtt
hobbí, sem er að gera upp fjárhús

fengið þá skilgreiningu.
Það voru reyndar skiptar
skoðanir um það í undirbúningsvinnunni, þar
sem öll hlutverkin eru
álíka stór. Í heild er
verkið mjög gott innlegg
í umræðuna í dag. Það
kemur inn á jafnrétti
kynjanna, kapítalisma,
heimilisofbeldi og fleira
og fleira. Þannig að þegar
maður fer að rýna í það
er Fiskar á þurru landi
mun dýpra verk en það
virðist við fyrstu sýn.“

Gott á okkur. Nú sé
ég hvað við erum að gera í
níutíu prósentum af þeim
kvikmyndum sem við
höfum framleitt.
og hlöðu vestur á fjörðum. Það er
við Patreksfjörðinn hjá yndislegu
fólki sem rekur bændagistingu í
Hænuvík. Ég hef farið til þeirra
með stelpurnar mínar undanfarin tólf sumur og við höfum alltaf
gist í litlu steinhúsi niðri á fjörukambinum. Þar rétt hjá eru fjárhús og hlaða frá millistríðsárunum sem ég hef í gegnum tíðina
verið að horfa á og hugsa að þetta
gæti orðið eitthvað. Í haust ræddi
ég þetta svo við hjónin á bænum,
Gutta og Maríu, og það var bara
eins og þau hefðu beðið eftir að
ég styngi upp á þessu. Í nóvember
fór ég svo vestur með kerru fulla
af byggingarefni og byrjaði, vann
baki brotnu í tólf daga og kom
miklu í verk með aðstoð hjónanna
í Hænuvík, dætra þeirra og verðandi tengdasonar. Í næsta mánuði fer ég svo vestur og byrja að
steypa og tek næstu skref. Þetta
verða mörg hænuskref og á eftir
að taka mörg, mörg ár.“
Ertu svona dellukarl? „Mér
finnst þetta alls engin della, en
jú – ég verð dálítið heltekinn af
hinu og þessu. Þessa framkvæmd
finnst mér ég hins vegar hafa ráðist í að vandlega yfirveguðu máli.
Kvikmyndagerð er auðvitað delluáhlaupa-þráhyggjuviðfangsefni
þannig að það er ágætt að hafa
þann karakter til brunns að bera.“
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Starfsmenn Hjálparstarfs kirkjunnar eru sjö alls. Á myndina vantar einn félagsráðgjafa og félagsráðgjafarnema
sem er í starfsþjálfun.

Betri leiðir − meiri árangur
Enn á Hjálparstarf kirkjunnar erindi við þig,

að leggja allt sitt af mörkum − og þar mæti samfélagið

lesandi góður, til að kynna þau viðfangsefni sem

honum. Hvatning og umbun þurfa að fara saman í slíku

að hjálparstarfinu snúa.

uppbyggingarstarfi. Samábyrgð samfélagsins og

Óttinn – ráðandi afl
í bókhaldi heimilisins

ábyrgð einstaklingsins verður að haldast í hendur.
Við starfsmennirnir viljum fylgja hér úr hlaði
breytingum á innanlandsstarfinu, nýjum − og að við

Starfsfólk Hjálparstarfsins hefur séð margan manninn

teljum, áhrifaríkari leiðum til að hjálpa fólki. Lestu um

koma algerlega niðurbrotinn og eygja litla von en séð

það hér sem hefur áunnist, með dyggri aðstoð fjölda

hann, eftir ráðgjöf og hvatningu, ganga hnarreistan og

Íslendinga.

glaðan aftur til móts við lífið. Þannig viljum við sjá fleiri.

Á næstu síðum sérðu víða tilvitnanir í nýútkomið rit,

Páskasöfnun Hjálparstarfsins er helguð innanlands-

Farsæld. Þar sést ávöxtur viðamikillar vinnu Hjálpar-

aðstoð. Þú hefur fengið valgreiðslu senda í heima-

starfs kirkjunnar og Rauða kross Íslands við að kanna

bankann þinn. Við biðjum um liðsinni þitt.

býður upp á er heldur óvenjuleg fjármálaráðgjöf.

eðli og orsakir fátæktar hér á landi. Með nýrri orðræðu,
nýjum lausnum, er fjallað um farsæld fyrir alla.

Með þakklæti og ósk um gleðilega páska.

Þar er minna horft til talna, prósenta og mínusútkomu,
meira hugsað um tilfinningar sem tengjast fjármálum.

Aðaláherslan er lögð á að einstaklingurinn sem höllum
fæti stendur, sé styrktur og efldur með von og vilja til

Ein tegund ráðgjafar sem Hjálparstarf kirkjunnar

Starfsfólk Hjálparstarfs kirkjunnar.

Það gefur góða raun. Sigurður Erlingsson ráðgjafi
hefur langa reynslu og telur brýnast að ráðast fyrst
að óttanum. „Þegar okkur líður illa, þá leitum við leiða

miiðu
m
ðuð
ð. Fá
ð.
áttæ
æk
kt er
er ek
kk
k
kii n
ná
átt
ttúr
úru
ru
ullög
ögmá
mál en
en sam
amt
mt

ssk
skað
kaðas
asst h
ast
he
e
eiil
ilsuf
ssu
ufa
farsslle
ega
ga og féla
féla
fé
ag
gssle
lega
ga auk
uk þe
þes
ess

ha
h
ald
da þ
þv
ví ti
til ha
hag
ga
a að vi
viðv
ðvar
aran
and
dii fát
átæk
ækt rræ
æni
nr

sem grre
se
eiin
na
a má b
be
eiin
na
na fyl
ffy
ylg
lgn
nii mil
illlii fá
áttæk
æktta
ar á

120744

f lk mik
fó
kil
ilvæ
væg
gu
um lí
lífs
fsg
gæ
æðum
ðu
ð
um og
og er þ
þv
ví

u pv
up
pvax
xtta
ará
ráru
rum og
og llít
ítilllar
ít
lar me
la
menn
nntu
tuna
nar er fra
ram

ó ið
óv
ðun
nan
a d
dii.

l ða
lí
ð stu
un
nd
dir
ir.

Farsæl
Far
sæ d – barát
r tan
an
a
n ge
egn
n fát
átæ
á
ækt
ktt útg.
g Hk
k og RKÍ 2O12
2

Farsæl
Far
sæ d – ba
arát
ráttan
tan
an
a
n ge
egn
n fát
áttæk
á
ækt
æ
ktt útg.
g Hk
k og RKÍ 2O12

PIPAR\TBWA

•

SÍA

Börn
rn
n sem
em búa
úa við
viið
ð ffát
átæ
át
æk
kt er
eru í h
hæ
æ
ætt
ttttu á að
a

•

til að hugga okkur, deyfa sársaukann. Við huggum
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okkur og til að létta á samviskunni segjum við: „Ég leyfi
mér aldrei neitt, ég kaupi mér þetta bara núna!“ Það
þarf oft ekki að vera eitthvað stórt, það getur bara
verið nammipoki sem fólk gúffar í sig á leiðinni heim
því það átti ekki nóg til að kaupa handa öllum heima.
Eftir situr samviskubit, sem síðan elur á meiri vanlíðan.“
Sjá alla greinina á bls. 9.
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Sjálfboðaliði í fataúthlutun

Sigríður Ásgeirsdóttir er önnur frá vinstri í þéttum hópi sjálfboðaliða í fatahúthlutun.

Í huga flestra vinnur sjálfboðaliði í þágu góðra

flokkum eins nákvæmlega og við getum til að hafa

þakklát öllu því góða fólki sem hefur sent okkur föt og

málefna án þess að þiggja laun fyrir. Þetta má til

betri yfirsýn og geta hjálpað fólki að finna það sem

ýmsa nytjahluti árum saman, án þeirra væri engin

sanns vegar færa, en þetta með launin er ekki

það vantar. Tískan er harður húsbóndi. Skjólstæðingar

fataúthlutun. Að vera sjálfboðaliði fyrir Hjálparstarf

allskostar rétt. Þau eru ríkuleg í þakklátu brosi,

okkar eru í flestum tilfellum barnafjölskyldur, oft fólk

kirkjunnar er gefandi starf, hér er gott að vera hjá

traustu handtaki og oft hlýju faðmlagi. Slík laun

af erlendu bergi brotið, en Íslendingum hefur fjölgað

góðu fólki, og alltaf hlakka ég til þriðjudaganna.

rýrna heldur ekki í verðbólgu nútímans.

mikið. Það sem mér finnst þó eftirtektarvert er að eldri
borgarar koma sjaldan. Ef til vill ólst það upp við meiri

Sigríður Ásgeirsdóttir

Þurfum að þekkja lagerinn vel

sparnað og nægjusemi en nú tíðkast. Margir minnast

Ég er þakklát fyrir að hafa komist í hinn góða hóp

þess eflaust að það voru til ef til vill tvenn hvunndags-

Hjá Hjálparstarfi kirkjunnar er hægt að fá

sjálfboðaliða hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Við erum

föt og ein sunnudagaföt og þar með var það upptalið.

ókeypis föt á fjölskylduna. Það nýtist barnafólki

átta sem vinnum við fataúthlutun einu sinni í viku. Við

Ég held að oft sé erfitt fyrir efnalitla foreldra að

sérstaklega vel enda börnin fljót að vaxa upp úr

fáum mikið af góðum og vönduðum fatnaði og stoppar

uppfylla fataóskir stálpaðra barna og unglinga. Tískan

fötunum sínum.

hann stutt í hillunum, en einnig kemur vandaður

er harður húsbóndi.

fatnaður sem nýtist okkur ekki, t.d. vegna þess að
hann er ekki í tísku lengur og fáir sníða og sauma upp

Takk fyrir fötin!

úr gömlu í dag, hvað þá að venda eins og það var

Skjólstæðingar okkar eru yfirleitt mjög þakklátir.

kallað þegar ég var að alast upp. En ekkert fer til

Sumum virðist erfitt að koma í fyrsta skipti, en ég verð

spillis. Það sem ekki hentar fólkinu okkar rennur til

vör við að það breytist og margir nýta sér að koma í öll

Krisniboðssambandsins sem nýtir hann erlendis. Við

4 skiptin, sem hver einstaklingur fær á árinu. Við erum

Framkvæmdastjóri: Jónas Þ. Þórisson
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Umbrot: PIPAR/TBWA
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja

Margt smátt ... – 3

Skref til framtíðar stigið í Eyjafirði
Pétur Björgvin Þorsteinsson djákni í Glerárkirkju
Hvað er hægt að gera meira? Ýmsar hugmyndir
Um leið og horft er til þess að laga agnúa á verkefninu, t.d. að bæta símsvörun verkefnisins fyrir næstu
jól, tel ég að skoða mætti talsmannshlutverkið. Hvort
eða hvernig samstarfshópurinn geti beitt sér fyrir því
að kjör þeirra sem sækja um jólaaðstoð verði almennt
betri. Þá mætti vita hvort að hluti af jólaaðstoðinni
gæti farið fram í janúar í formi ráðgjafar. Þar á ég við
að þeir sem sækja um aðstoð séu spurðir hvort megi
bjóða þeim ókeypis ráðgjöf á nýju ári. Með því opnaðist
sú leið að setjast niður með viðkomandi og skoða í
sameiningu hvort að í fjármálum eða aðstæðum
viðkomandi sé að finna áskoranir sem breyta megi í
viðráðanleg verkefni sem leiði til betri aðstæðna.
Skautað framhjá hyldýpi væmninnar − TAKK
Fjöldi fólks lagði á sig mikla sjálfboðna vinnu til þess
að gera þetta verkefni að veruleika. Þeirra framlag
Í aðdraganda jóla var ég á hliðarlínunni í samstarfs-

Staðsetning skiptir máli

verður seint þakkað og erfitt að koma á framfæri

verkefni fulltrúa Mæðrastyrksnefndar Akureyrar,

Fulltrúar Mæðrastyrksnefndar sáu um að taka á móti

þakkarorðum án þess að falla í hyldýpi væmninnar. Að

Hjálpræðishersins, Rauða krossins og Hjálparstarfs

umsóknum og meta þær. Fyrir þá vinnu fékk nefndin

sama skapi eigum við sem stöndum að baki verkefninu

kirkjunnar um að aðstoða einstaklinga og fjölskyldur

aðstöðu hjá verkalýðsfélaginu Einingu í miðbæ Akureyrar.

engin orð sem lýst fá þakklæti okkar í garð verkalýðs-

í Eyjafirði, sem áttu erfitt með að ná endum saman

Þangað kom fólk til viðtals og þar var innkaupakortum

félaganna, félagasamtaka, fjölda fyrirtækja og

fyrir jól.

úthlutað. Með þeim gat hver og einn keypt inn í jóla-

einstaklinga sem styrktu verkefnið með samtals

matinn eftir eigin höfði. Einnig var fólki vísað á betri

7,3 milljónum, peningum sem gerðu okkur kleift að

Þó svo að aðstæður margra sem sóttu um væru

föt á markaði Rauða krossins og Hjálpræðishersins,

standa fyrir jólaaðstoð í Eyjafirði árið 2O13. Því höfum

grátlegar þá var samtakamátturinn sem þarna birtist í

jólapökkum sem safnast höfðu á Glerártorgi var dreift

við valið að segja einfaldlega TAKK og vonum og

alla staði ánægjulegur. Fjölbreyttur bakgrunnur fulltrúa

og öðrum gjöfum var komið á framfæri eftir því sem

treystum því að allir skilji að það kemur beint frá

þessara fjögurra samtaka gerði aðstoðina markvissari.

við átti. Hér verður að teljast sérstaklega heppilegt að

hjartanu.

Með samstarfinu nýttist tími þeirra sem að hjálpinni

þessi öflugu samtök eru til húsa við sama götuhornið

komu sem og þeirra sem aðstoð sóttu mun betur, því

og að auðvelt er að komast þangað með strætó – sem

nú sótti hver um aðeins einu sinni, á einum stað.

eins og alþjóð veit er ókeypis á Akureyri.

Litróf
prentsmiðja

www.umslag.is
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Ferðin til Afríku

Agnes biskup fær að heyra um vatnsnefndina, þjálfun í viðgerðum og hreinlætisfræðslu sem fylgir hverjum brunni í Chikwawa í Malaví, frá Misho verkefnisstjóra.
Ingibjörg Pálmadóttir stjórnarformaður Hk fylgist með.

Skrifstofur lútersku kirkjunnar í Malaví bera þess

1+1+1=67

Hugsaði heim til Bolungarvíkur

merki að veraldleg gæði eru af skornum skammti.

Þótt vatnsskortur sé tilfinnanlegur í mörgum löndum

Það var mögnuð tilfinning að standa við vatnspumpuna

Engar tölvur, léleg hreinlætisaðstaða, margnotaðar

Afríku þá hefur komið í ljós að víða er nóg hreint vatn

og dæla upp hreinu vatninu, vitandi að fermingar-

möppur, bilaðir stólar og gömul borð. Uppi um veggi

langt undir yfirborðinu. Þegar búið er að bora allt að

börnin mín í Bolungarvík höfðu tekið þátt í að safna

var skipulag skrifað á stór spjöld, svo og

7O metra ofan í jörðina kemur það upp. Þó langt sé í

fyrir þessum brunni.

framtíðarsýn. Engin excel-skjöl þar á ferð.

land með að allir íbúar Chikwawa-héraðs í suðurhluta
Malaví, þar sem Hjálparstarf kirkjunnar kostar verkefni,

Setningin „enginn getur hjálpað öllum, en allir geta

Hafi ég efast um að nauðsynlegt væri að fylgja

geti skrúfað frá krana og fengið hreint vatn eru þau

hjálpað einhverjum“ varð raunveruleg í þessari ferð,

verkefnum eftir með því að mæta og sjá árangurinn,

mörg sem geta farið út að brunninum og pumpað upp

því þrátt fyrir smæð okkar þá höfum við öll eitthvað

hvarf sá efi fljótlega. Ég sannfærðist um að nauð-

hreinu vatni og farið með heim. Með vatninu kemur

fram að færa. Samhjálp og samstarf eru lykilhugtök til

synlegt sé að sjá það sem Hjálparstarf kirkjunnar

líka möguleiki á að rækta meira af grænmeti og með

betra og farsælla lífs í heimi okkar.

kemur til leiðar og heyra heimamenn lýsa framkvæmdum

stolti var okkur sýndur kálgarður sem áður var

og þeirri breytingu sem hreint vatn og önnur hrein-

óhugsandi að gæti dafnað í þurrum jarðveginum. Dýrin

lætisaðstaða hefur á daglegt líf og framtíðarsýn

þurfa líka sitt vatn og fróðlegt var að hitta bóndann

fólksins. Þetta var fróðlegur febrúar, tími fyrstu ferðar

sem hafði fengið þrjár geitur frá Hjálparstarfinu en

minnar til Afríku.

átti nú sextíu og sjö.
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Að læra að láta sér líða vel
Talað við Petrínu Mjöll Jóhannesdóttur um námskeiðið „Konur eru konum bestar“
„Þær voru svo ánægðar með námskeiðið að þær vildu
framhald“, segir Petrína Mjöll Jóhannesdóttir prestur
sem í fjölda ára hefur haldið sjálfstyrkingarnámskeið
fyrir konur á vegum kirkjunnar. Framhaldsnámskeiðið
sem hún er með núna samdi hún sjálf en upphaflega
hugmyndin er frá Noregi. „Í grunninn felst þetta
námskeið í því að læra að hlúa að sjálfum sér. Þetta er
eins og líkamsrækt, nema hana er hægt að stunda víða
og alls staðar í boði leiðbeiningar. En við vitum kannski
ekki alltaf hvernig við getum hlúð að okkar innri manni.
Það þyrftu eiginlega allir að fara á svona námskeið. Ég
hef leiðbeint miklum fjölda kvenna víðs vegar um land
og þær eru eins ólíkar og þær eru margar. Konurnar
sem eru á námskeiðinu núna, eiga það sameiginlegt að
vera í erfiðri stöðu. Sumar hafa misst vinnuna, aðrar
glíma við örorku en allar hafa knöpp fjárráð sem mótar
líf þeirra. Þær eru komnar til mín í gegnum Hjálparstarf kirkjunnar sem er að hjálpa þeim að vinna sig út
úr ákveðinni pattstöðu.
Ágengt fólk og innri mörk
Byrjað er á því að skoða hvernig þátttakendur hugsa
um sjálfar sig. Eru konurnar gjarnar á að rífa sig niður,
gera til sín of miklar kröfur eða er hugsun þeirra
uppbyggjandi? Síðan er farið í samskipti, hvernig megi
stuðla að jákvæðum samskiptum við aðra, með því að
setja mörk bæði gagnvart sjálfum sér og þeim sem
maður talar við. „Fólk er oft ótrúlega ágengt í samskiptum. Sumir beinlínis dónalegir. Fólk spyr alls kyns

Petrína Mjöll Jóhannesdóttir, prestur í Lindakirkju

spurninga sem alls ekki er víst að allir kæri sig um að
svara. Það er allt í lagi að segja hvað þú gerir þegar þú

orð Krists, t.d. um að vera ekki áhyggjufull um morgun-

kvennastarfs Lúterska heimssambandsins í Kólumbíu í

ert í draumastarfinu. En þegar þú ert ekki stödd þar

daginn. Kvíðinn er lamandi tilfinning sem getur valdið

fyrra“ segir Petrína. „Námskeiðið er kallað „Konur eru

sem þú vilt vera og ert að vinna þig út úr málum, þá vill

miklum óskunda. Kristur sagði okkur líka að varpa

konum bestar“ og er réttnefni því mikil áhersla er lögð

maður ekki endilega flíka því. Með sterkara sjálfsmati

áhyggjum okkar yfir á sig. Við ljúkum hverri samveru á

á félagsskap og stuðning innbyrðis í hópunum. Ég hef

koma slíkar aðstæður manni síður úr jafnvægi.“

helgistund og bæn. Þeim finnst það gott.

trú á þessum konum og Vilborg félagsráðgjafi hjá

Og allir fara heim með gott veganesti.“

Hjálparstarfi kirkjunnar segist sjá á þeim mun eftir því

Upplifa góðar stundir

sem líður á námskeiðin. Til dæmis var ein sem hún

Á námskeiðunum er lögð áhersla á að skapa gott og

Notum sögur Biblíunnar, bæn og hugleiðslu

hafði aldrei séð brosa. Svo kom það. Sumar hafa

uppbyggjandi andrúmsloft. Tíu konur eru skráðar á

„Svo notum við sögur af konum úr Biblíunni til að fjalla

samviskubit yfir því að gera eitthvað fyrir sjálfar sig.

námskeiðið. Markmiðið er að kynnast sjálfum sér, finna

um hin ýmsu mál. Námskeiðið byggist á efni sem norska

Þeim finnst þær varla hafa leyfi til að líða betur þegar

það sem gerir manni gott og upphugsa leiðir til

kirkjan lét upphaflega semja og gefa út. Halla Jóns-

staða þeirra er slæm. Þessu viljum við breyta.“

sjálfsstyrkingar. Það getur verið erfitt að finna hvað

dóttir, á vegum fræðslusviðs kirkjunnar, á heiðurinn af

hægt sé að gera sér til uppbyggingar þegar litlir

því að hafa komið þessu efni í notkun hér á landi þar

peningar eru til. Og vissulega eru það skilaboðin frá

sem það hefur notið mikilla vinsælda og verið kennt í

umhverfinu. Ótal auglýsingar um dekur og upplifanir.

bráðum 25 ár. „Nú er fræðslusvið kirkjunnar komið í

En í sameiningu finna konurnar leiðir. Þær gefa af sér

útrás með þetta efni og það hefur verið kynnt í

með því að segja af sínum högum og reynslu. Það er oft

Póllandi og á Norðurlöndunum þar sem mikill áhugi er

erfitt − en styrkjandi, að geta talað um oft áþekkan

fyrir því. Finnska kirkjan vill til dæmis þýða efnið og

reynsluheim. „Við notum líka trúna. Við drögum fram

gefa út hjá sér. Námskeiðið var einnig kynnt á fundi

Hjálparstarf kirkjunnar býður fjölbreytta ráðgjöf
og námskeið, samhliða efnislegri aðstoð. Konur
eru konum bestar er dæmi um það hvernig
Hjálparstarfið vill mæta fólki þar sem það er og
reyna að styrkja samtímis þá mörgu þætti sem
skapa betra líf.
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Velferðarsjóður barna bakhjarl Hjálparstarfsins

„Hlutskipti barna hefur átt
hug minn allan í 4O ár“
Valgerður Ólafsdóttir er framkvæmdastjóri Velferðar-

og bera saman tengsl mæðra og barna eftir samfélag-

sjóðs barna sem Íslensk erfðagreining og Heilbrigðis- og

shópum. Niðurstöður mínar voru sláandi.

tryggingamálaráðuneytið stofnuðu árið 2OOO. Sjóðnum

Ég komst að því að það væri einhver fjarlægð milli

var ætlað að stuðla að barnvænu samfélagi og hefur

íslenskra mæðra og barna þeirra, sem skar sig á

hann stutt Hjálparstarf kirkjunnar í meira en 1O ár.

einhvern hátt frá hinum samfélagshópunum sem voru
Bandaríkjamenn og Japanir. Af niðurstöðunum að

„Mér hefur fundist Hjálparstarf kirkjunnar hafa

dæma fannst mér ákveðið öryggisleysi einkenna hóp

fingurinn á púlsinum hvað varðar hag barna sem búa

íslensku barnanna en viðhorfið sem ég fann til þess

við fátækt. Þar er fagfólk sem er ekki bara umhugað

hjá mörgum öðrum var að þau væru einungis sjálf-

um að mæta þörfum barna og styrkja foreldra heldur

stæðari.“

líka hvernig það er gert. Börnin fá mikið val og foreldrum
er hjálpað á þann veg að þau styrkist í hlutverki sínu

Áhugasvið barna virt og styrkt

Valgerður Ólafsdóttir með sonardóttur sinni,

sem umönnunar- og ábyrgðaraðili gagnvart barninu.

„Styrkir Velferðarsjóðs barna til Hjálparstarfs kirkjunnar

Katrínu Aradóttur

Hjálparstarfið eflir til dæmis mæður til að bæta við sig

hafa mikið farið í að veita beina styrki í tómstundir

þekkingu og færni til þess að þær geti betur séð fyrir

barnanna. Umsækjendur til Hjálparstarfsins greina frá

þörfum fjölskyldunnar. Velferðarsjóður barna er með

þörfum og áhuga barna sinna og fá styrk fyrir þau á

fagráð sem kemur með tillögur til stjórnarinnar um

alls kyns námskeið eða leikföng en að fara á námskeið

úthlutun styrkja og við höfum nú styrkt börn í gegnum

geta fengið hlaupahjól, bretti, bolta, fótboltaskó eða

Hjálparstarfið á næstum hverju ári. Síðast studdum við

annað sem þau óska sér. Einnig höfum við greitt fyrir

hóp Hjálparstarfsins sem er að vinna í orsökum og

skóladót, föt og jólagjafir. Velferðarsjóðurinn reynir

afleiðingum fátæktar en að okkar mati er það mikils

að ná sem víðast og að rótunum. Nýjast hjá okkur er

virði að beina sjónum að þeim. Fátækt er sannarlega

stuðningur við Miðstöð foreldra og barna í að dýpka

þjóðarmein og við höfum áhuga á að taka þátt í öllu

tengsl foreldra sín á milli og við barnið á fyrstu 3

sem unnt er að gera til þess að draga úr þeim lang-

mánuðum í lífi þess. Mér finnst það mjög spennandi því

varandi skaða, oft á heilu fjölskyldurnar og marga

það er sjálfur grunnurinn að allri velferð barna.”

ættliði, sem hún veldur. Inn í það kemur t.d. að
Hjálparstarfið leggur áherslu á að rjúfa vítahring
gagnvart ungmennum sem eiga á hættu að detta út úr

Í fyrra fengu 41O börn stuðning vegna skóla-

skóla vegna fátæktar foreldra.“

byrjunar. 68 börn úr 19 sveitarfélögum fengu
styrk til tómstundaiðkunar eða sumargjöf.

Meiri fjarlægð milli móður og barns á Íslandi

Hjálparstarfið lagði einnig til sundkort, kort í

„Hlutskipti barna á Íslandi hefur átt hug minn allan

Fjölskyldu- og húsdýragarðinn, leikhúsferðir til

í 4O ár eða svo,“ segir Valgerður. „Ég bjó lengi í

að skapa upplifun og góðar minningar úr æsku,

Bandaríkjunum og varð strax vör við að samband milli

föt. Þannig stuðlar Hjálparstarf kirkjunnar að því

foreldra og barna var einhvern veginn öðruvísi þar en

að börn finni sem minnst fyrir fátækt foreldra.

ég hafði vanist á Íslandi. Ég ákvað að skrifa MA-ritgerð

www.alcoa.is

Drifkraftur í samfélaginu

ÍSLENSKA/SIA.IS ALC 62722 01/13

Starfsmenn Alcoa leggja margvíslegum samfélagsmálum lið á
hverju ári. Í fyrra tóku 34.000 manns þátt í slíkum verkefnum
á heimsvísu. Þar af voru um 280 sjálfboðaliðar úr röðum
starfsmanna Alcoa Fjarðaáls og fjölskyldna þeirra sem tóku
þátt í ýmsum verkefnum á Austurlandi.
Fjarðaál hvetur starfsfólk sitt til að láta gott af sér leiða og
leggurtil peninga með þeim sem taka þátt í sjálfboðaliðastarfinu.
Samfélagssjóður Alcoa lagði þannig rúmlega 16 milljónir króna
til verkefna á Austurlandi á síðasta ári.

FERÐIR

Kynningarblað
Sólarlandaferðir, siglingar,
skíðaferðir, hellaferðir og
Eurovision í Malmö.

LAUGARDAGUR 23. MARS 2013

Úrval Útsýn býður upp á margs konar ferðir í ár líkt og fyrri ár. Sjóðheitar sólarlandaferðir, borgarferðir, siglingar um öll heimsins höf og menningartengdar ferðir um víða veröld.

Ávallt sólskin með Úrval Útsýn
Ferðaskrifstofuna Úrval Útsýn þarf vart að kynna fyrir þeim sem eitthvað hafa fylgst með íslenskum ferðamarkaði, en sögu hennar
má rekja allt til fyrri hlutar síðustu aldar. Í ár verður hvergi slegið slöku við í úrvali ferða, hvort sem er í sjóðheitum
sólarlandaferðum eða heillandi sérferðum.

O

kkur langar að byrja á að þakka
fyrir viðtökurnar á þeim ferðum sem við höfum verið að
kynna, sem hafa vægast sagt verið frábærar. Þetta á bæði við um sér ferðir
jafnt sem sólarlandaferðir,“ segir Steinunn Tryggvadóttir, sölustjóri Úrvals Útsýnar.
Framboð ferða hefur sjaldan verið
jafn fjölbreytt og í ár en auk sólarlandaferða er boðið upp á fjölbreytt úrval sérferða. „Bæði borgarferðir, siglingar og
menningartengdar ferðir.“
Úrval Útsýn býður upp á hinar sívinsælu sólarlandaferðir í ár eins og
fyrri ár. Mikil eftirspurn hefur verið
eftir þeim og er nú þegar að verða upp-

selt í margar ferðir sumarsins. „Á Spáni
bjóðum við til dæmis ferðir til Benidorm og Albír, sem er smábær þar rétt
hjá. Eins bjóðum við upp á gistingu í
Alicante-borg sem er nýjung hjá okkur.
Almeria er vaxandi áfangastaður með
minni ferðamannastraum en víða
annars staðar.“ Steinunn nefnir einnig
Costa Brava sem vinsælan áfangastað
sem sameinar strönd og borg. „Svæðið
er einungis 70 kílómetra frá Barcelona
og því fljótlegt að líta þar við.“ Tenerife
fellur vel að íslenskum markaði enda
veðurfar þar einstaklega gott og jafnt.
„Þar er meðalhiti í kringum 30 gráður
og því kjörinn staður fyrir okkar viðskiptavini.“

Borgarferðir Úrvals Útsýnar eru
ávallt vinsælar og er boðið upp á þriggja
til fjögurra nátta ferðir með fararstjórn
þar sem gist er á góðum hótelum. „Farið
er í stuttar skoðunarferðir og fá gestir
því að kynnast helstu staðháttum og
menningu hverrar borgar. Þetta eru
borgir eins og Berlín, Dublin, Liverpool,
München og fleiri. Þá sérsníðum við
líka ferðir með fararstjórn fyrir hópa.“
Siglingar hafa fest sig í sessi í vöruframboði Úrvals Útsýnar og má þar
nefna siglingu um sægrænt Karíbahafið, rómantíska Miðjarðarhafssiglingu og heillandi siglingu frá Dubai
um Súesskurðinn til Barcelona. „Royal
Caribbean er eitt besta og virtasta skipa-

félag í heimi með stór og vel búin skip
og bjóðum við meðal annars upp á
siglingar með þeim. Komið er við í
mörgum þekktustu hafnarborgum
heims og staldrað þar við.“ Dæmi
um viðkomustaði í Miðjarðarhafssiglingu eru Róm, Sikiley, Aþena,
Efesus, Ródos, Santos og Napólí
ásamt fleiri stöðum.
Þetta er einungis brot af því
sem Úrval Útsýn hefur upp á að
bjóða. „Á vefnum okkar www.
urvalutsyn.is og á söluskrifstofunni, Lágmúla 4, er hægt
að kynnast vöruframboði og
„Það er að seljast upp í
þjónustu okkar betur.
margar ferðir okkar,” segir
Hlökkum til að sjá ykkur!“
Steinunn Tryggvadóttir.
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Ferðaféla
Ferðafélag Íslands stendur fyrir gönguferðum fyrir
bakveika í apríl – júní.
Léttar gönguferðir með styrkjandi stöðuæfingum
3 í viku auk heimaverkefna og þegar líður á verkefnið verður farið í léttar fjallgöngur.
Bakmeiðsli er hvimleiður kvilli sem hrjáir stóran
hóp fólks.
Gönguferðir og styrkjandi æfingar geta í mörgum
tilfellum gert gæfumuninn og komið fólki á beinu
brautina á ný.
Umsjónarmenn með gönguferðum í bakskólanum
eru íþróttakennarar og sjúkraþjálfarar.
Sérstakur kynningarfundur fyrir bakskóla FÍ verður
haldinn þriðjudaginn 26. mars kl. 20 í sal FÍ Mörkinni.
Ekki vera í baklás
Skráðu þig inn – drífðu þig út
Ferðafélag Íslands
Nánari upplýsingar og skráning er í síma 568 2533
eða í netpóst fi@fi.is
Malmö er falleg borg og þar er margt hægt að skoða.

Gott að vera
Íslendingur í Malmö
Malmö verður gestgjafaborg Eurovision-keppninnar í maí. Keppnin fer fram í
Malmö Arena en hún er nokkuð minna tónleikahús en þau sem hafa hýst
keppnina undanfarin ár. Edda Sigurbjörg býr í borginni ásamt fjölskyldu sinni.

M

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

argir Íslendingar búa í
Malmö en um 300 þúsund manns búa í borginni
sem er stutt frá Kaupmannahöfn
og Lundi, þar sem margir stunda
nám. Edda Sigurbjörg Ingólfsdóttir, meistaranemi í félagsfræði,
hefur búið í sex ár í Malmö ásamt
sambýlis manni sínum, Smára
Árnasyni Snæfeld, og tveimur
ungum börnum. Edda, sem er ritari Íslendingafélagsins í Malmö,
segir að undirbúningur sé hafinn
fyrir Eurovision-keppnina í maí og
flest hótel fullbókuð.
„Malmö er fjölskylduvænn staður og hér er mjög gott að búa,“ segir
Edda. „Það er mun ódýrara að lifa
hér en heima á Íslandi, til dæmis að
kaupa í matinn.“
Edda segist helst verða vör við
Eurovision-keppnina í gegnum
sænsku dagblöðin. Keppnin fer
fram í Malmö Arena, sem var tekin í
notkun árið 2008. Hún tekur 15.500
manns og þar er alltaf eitthvað um
að vera. „Tónleikar eru algengir
og svo eru oft íshokkíleikar. Þetta
er vinsælt tónleikahús. Svíar eru
með nokkrar undankeppnir Eurovision og ein þeirra var haldin hér.
Það er alltaf mikil stemning fyrir
sænsku keppninni en loka keppnin
var í Stokkhólmi,“ segir Edda. „Ég
er ekki mikill aðdáandi keppninnar en fylgdist þó með undan-

Edda Sigurbjörg ásamt eldri syni sínum í Folkets Park í Malmö.

keppninni með öðru auganu. Ég
ætla hins vegar að fylgjast með
aðal keppninni í maí,“ segir hún.
Edda á ekki von á íslenskum gestum í tengslum við keppnina.
Edda segir að Malmö sé mjög
vel staðsett borg. „Ég er 20 mínútur í lest til Kaupmanna hafnar
en ég var að vinna þar á tímabili.
Margir sem búa hér starfa einmitt
í þar. Það er ýmislegt hægt að gera
í Malmö. Mér finnst skemmtilegt
að ganga eftir göngugötunni og
kíkja í búðir. Síðan er mjög gaman
að fara í Folkets Park þar sem alltaf

er eitthvað um að vera, sérstaklega
á sumrin þegar ýmsar uppákomur eru úti undir beru lofti. Einnig
get ég nefnt Västre Hammen sem
liggur við ströndina og ýmis söfn,“
segir Edda sem bætir því við að
margir frábærir veitingastaðir séu
í borginni og alls ekki dýrt að fara
út að borða. „Það er alltaf eitthvað
um að vera hérna og við erum ekki
á heimleið.“
Edda segir að hún búist við að
borgin lifni við í maí þegar Eurovision-keppnin fari fram. Vonast
er eftir miklum fjölda ferðamanna.

Mörkinni 6 | 108 Reykjavík | S: 568 2533 | www.fi.is
Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmaður auglýsinga: Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Fallegu
Færeyja?

.

Réttu svörin er að finna í Færeyjarblaðinu sem kom með
Fréttablaðinu 16. mars eða á visitfaroeislands.com.

www.sansir.fo

Rafræn útgáfa blaðsins er á: www.smyrilline.is
og á Facebook: Smyril Line Ísland

Taktu þátt í getrauninni og sendu svörin til:
info@visitfaroeislands.com eða info@visitfaroeislands.fo
Þú gætir haft heppnina með þér og unnið ferð með ferju eða flugi!
Svör skulu send inn fyrir 7. apríl 2013

1. HVAÐA FÆREYSKI HÖNNUÐUR EÐA HÖNNUNARTVÍEYKI
HANNAR FÖT SEM LENNY KRAVITZ KAUPIR MEÐAL
ANNARRA?
A: Guðrun&Guðrun
B: Steinum
C: Barbara í Gongini
2. HVENÆR VAR FYRSTI VEITINGASTAÐURINN SEM NOTAR
FÆREYSKT HRÁEFNI Í JAPANSKA MATARGERÐ OPNAÐUR?
A: 2009
B: 2010
C: 2011

3. FRÁ HVAÐA BÆ ER FÆREYSKI LISTMÁLARINN EDWARD
FUGLØ?
A: Klaksvík
B: Þórshöfn
C: Fuglaﬁrði

5. HVAÐA MERKISAFMÆLI HALDA SIFNÓNÍUHLJÓMSVEIT
FÆREYJA OG NORRÆNA HÚSIÐ UPP Á Í ÁR?
A: 20 ára
B: 30 ára
C: 40 ára

4. Á HVAÐA FÆREYSKU EYJU ER HINN FAGRI
HVANNHAGI?
A: Streymoy / Straumey
B: Sandoy / Sandey
C: Suðuroy/ Suðurey

Ég vil taka þátt í spurningaleiknum um ferð fyrir tvo
til Færeyja með:
• Flugi
• Ferju

Með ﬂugi:
Atlantic Airways-Hótel Hafnia

Með ferju:
Norræna-Hótel Færeyjar

Flugferð fyrir tvo frá Reykjavík til Færeyja.
Bílaleigubíll í fjóra daga og gisting í fjórar
nætur á fjögurra stjörnu hótelinu Hótel
Hafnia í miðbæ Þórshafnar með
morgunverði, ásamt einum kvöldverði á
vinsælasta ﬁskihlaðborði bæjarins.

Ferð með Norrænu frá Seyðisﬁrði til
Þórshafnar fyrir tvo með bíl. Káeta með
útsýni og kvöldverður um borð. Fjórar
nætur á fjögurra stjörnu hótelinu Hótel
Færeyjar með morgunverði, ásamt einum
fjögurra rétta kvöldverði með víni á
veitingastaðnum Koks.
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Ert þú að borga of mikið fyrir fríið?
Á Dohop er hægt að finna ódýrt flug, bílaleigubíl og hótel á einum stað. Síðan hentar sérstaklega vel þegar ekki er til beint f lug á
milli staða. Sérstaða Dohop er einkum fólgin í því að síðan tengir saman flugleiðir sem aðrar leitarvélar geta ekki.

D

ohop er einföld leitarvél á
netinu sem auðveldar fólki
að finna ódýr flug, hótel og
bílaleigur um allan heim. Dohop.
is leitar hjá fjölda síðna og raðar
niðurstöðum í röð eftir verði. Notandinn velur svo þá niðurstöðu
sem honum líst best á og bókar
ferðina á síðu flugfélags eða ferðaskrifstofu. „Dohop er leitarvél eins
og Google, nema sérsniðin fyrir
flug, hótel og bílaleigubíla,“ segir
Kristján Guðni Bjarnason, framkvæmdastjóri Dohop.

Dohop sýnir samsetta ferð með
easyJet og WOW
air til Mallorca en
hana er ekki að
finna annars staðar
á netinu. Ferðin
kostar um 54.000
krónur með tveimur
aðskildum bókunum.
Aðrar síður myndu
annaðhvort segja
að ekki væri í boði
að fara frá Íslandi til
Mallorca eða rukka
yfir hundrað þúsund
fyrir flugið.

Hvað gerir Dohop?
Margir kannast við að eyða mörgum stundum í að finna ódýrt og
gott flug á áfangastað, einkum
þegar ekki er til beint flug á milli
staða. Hugmyndin að Dohop kom
einmitt upp á slíkri stundu þegar
einn stofnenda þess eyddi kvöldstund við að finna heppilegt og
ódýrt flug frá Suður-Frakklandi
til Íslands. Til að finna góða og
ódýra leið þurfti hann að leita á
fjölmörgum vefsíðum flugfélaga
og ferðaskrifstofa, púsla saman
mögulegum flugleiðum og reikna
út heildarverð í höndunum. Í dag
gerir Dohop þetta á nokkrum sekúndum.

Þín eigin ferðaskrifstofa
Sérstaða Dohop er einkum fólgin
í flugleitarvélinni en hún tengir
saman flugleiðir sem aðrar leitarvélar geta ekki. Til dæmis má
nefna ferð til Mallorca á Spáni en
leit á Dohop sýnir samsetta ferð

MYND/GVA

Með tilkomu Dohop er hægt að púsla saman mögulegum flugleiðum og reikna út heildarverð á nokkrum sekúndum en áður gat það tekið heila kvöldstund.

með easyJet og WOW air. Ferð
sem ekki er að finna annars staðar á netinu og kostar um 54.000
krónur með tveimur aðskildum
bókunum. Aðrar síður myndu
annaðhvort segja að ekki væri í
boði að fara frá Íslandi til Mallorca
eða rukka yfir hundrað þúsund
fyrir flugið. Verð á nótt fyrir tvo á

þriggja stjörnu hóteli á Mallorca
er frá 6.000 krónum á Dohop. Því
getur tveggja vikna ferð til Mallorca á þriggja stjörnu hóteli verið
undir 100.000 krónum á mann.

Hótel og bílaleigur
Hjá Dohop er einnig auðvelt að finna
hótel og bílaleigubíla. „Við erum líka

með leitarvél fyrir hótel og bílaleigubíla og því geta ferðalangar farið á
einn stað og bókað allt fríið sitt. Við
vitum öll hversu mikill tími getur
farið í að leita til dæmis að ódýru
en jafnframt góðu hóteli. Jafnan
fara einstaklingar á margar vefsíður
og bera saman verð, staðsetningu,
upplifun annarra og svo framvegis.

Þetta getur verið mjög tímafrekt,“
segir Kristján. Hótelleit Dohop nær
í upplýsingar frá yfir tuttugu síðum
og setur saman á einn stað. Upplýsingarnar eru fengnar frá helstu hótelleitarsíðum heims, svo sem Booking.
com, Hotels.com og Expedia, og því
nóg að fara á dohop.is. Það sama
gildir þegar leigja þarf bíl.

Leiðangur inn í iður jarðar
Hellaferðir heilla marga enda skemmtileg upplifun að feta sig eftir dimmum göngum neðanjarðar. Ekki þarf að leita langt eftir
áhugaverðum hellum á höfuðborgarsvæðinu. Hellarannsóknarfélagið bendir á nokkra aðgengilega hella í nágrenni Reykjavíkur á
vefsíðu sinni www.speleo.is. Þar er einnig að finna fréttir og leiðbeiningar um hvernig best sé að bera sig að í hellaleiðöngrum.

NAUÐSYNLEGUR
BÚNAÐUR

Arnarker í Ölfusi er stór og mikill
hellir skammt frá Þorlákshöfn.
Hann hentar vel þeim sem eru
vel á sig komnir því hellirinn er
mikið hruninn og þarf að ganga
inn eftir honum nánast öllum
á hvössu stórgrýti. Hellirinn er
um 500 metra langur, hellisgöngin eru hvergi þröng utan
smá þrengsla rétt fremst en víða
er mjög hátt til lofts og vítt til
veggja. Í hellinum er oft mikill
ís síðla vetrar og fram á vor og
verður því að fara með enn meiri
gát. Nauðsynlegt er að taka með
sér gott ljós til að njóta ískertanna
sem eru í hellinum síðvetrar og
skapa mikla ævintýrastemningu.
Skilti er við veginn (nr. 42,
Krýsuvíkurvegur) og er leiðin að
hellinum stikuð og því auðvelt að
finna hann.

Raufarhólshellir er einn þekktasti hellir á Suðvesturlandi.
Hann er á leiðinni til Þorlákshafnar. Varasamt er að fara í
hellinn á veturna og fram eftir
vori vegna ísmyndana sem í
honum eru en þá er hellirinn líka
fallegastur á að líta. Nauðsynlegt
er að hafa góð ljós til að skoða
Raufarhólshelli því hann er stór
og mikill en heildarlengdin er
1.360 metrar. Þá er yfir stórgrýti
að fara mestalla leiðina og mikilvægt að menn séu í góðu formi og
vel útbúnir.

Flóki er stærsti hellir í Dauðadölum sunnan við Helgafell ofan
Hafnarfjarðar. Hellirinn er um
þúsund metrar að lengd. Flóki
teygir arma sína víða og er einn
sérkennilegasti og flóknasti
hellir landsins og nafn hans af
því dregið enda átti sauðfé það til
að ráfa þangað inn og rata ekki
út aftur. Hellismunnarnir eru
fjölmargir. Hnéhlífar eru þarfur
búnaður þegar Flóki er sóttur
heim því víða þarf að beygja
sig, vera á fjórum fótum og til
að fara um allan hellinn þarf að
leggjast á magann sums staðar.
Auðvelt er fyrir ókunna að villast
í hellinum.

Gjábakkahellir á Þingvöllum er
opinn í báða enda og því óþarfi
að ganga bæði fram og til baka.
Heildarlengd hellisins er 364
metrar. Gjábakkahellir hefur
margt að bjóða hellaförum.
Hellismunnarnir eru örskammt
frá vegi, í hellinum er allajafna
töluvert um ísmyndanir, þar eru
spenar, storkuborð og ýmsar
aðrar hraunmyndanir sem gleðja
augað.

Guðni Gunnarsson og Gunnar
Guðnason tóku myndirnar með
greininni fyrir utan myndina af
hellinum Flóka. Upplýsingar um
fleiri hella er að finna á www.
speleo.is.

Hellaferðir krefjast ekki mikils
útbúnaðar en einhver lágmarksbúnaður er þó nauðsynlegur.
Ljós: Best er að vera með tvö
ljós. Eitt höfuðljós, en þannig er
auðveldara að nota hendurnar
til að styðja sig, og annað lítið
vasaljós til vara. Nær útilokað er
að komast ljóslaus leiðar sinnar
í myrkum helli. Kerti og kyndlar
eru ótryggt ljós auk þess sem af
þeim hlýst sóðaskapur.
Hjálmur: Best er að vera með
hjálm. Reiðhjólahjálmur dugar
en húfa er betra en ekkert
því auðvelt er að skera sig á
skörpum nibbum.
Vettlingar: Til að forðast
skrámur og meiðsl á höndum.
Skór: Góðir gönguskór með
stuðningi því annars er auðvelt
að misstíga sig.
Mikilvægt er að láta vita af sér
eða skilja eftir einhver ummerki
á yfirborði, eins og yfirhafnir eða
bakpoka. Þá er afar mikilvægt
að ganga vel um og skilja ekki
eftir rusl í hellum eða skemma
myndanir í hellunum.

BLÚS, BLÚS, BLÚS
Blúshátíð í Reykjavík 2013 verður haldin 23.
til 28. mars. Aðalgestir hátíðarinnar í ár verða
hjónin Lucky og Tamara Peterson og goðsögnin Guitar Shorty. Þrennir stórtónleikar verða á Hilton
Reykjavík Nordica, þriðjudags-, miðvikudags- og
fimmtudagskvöld, skírdag.

ELSKAR PÁSKAEGG
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RÓMANTÍSKUR Hjörtur Jóhann Jónsson er leikari og björgunarsveitarmaður.
Hann ætlar að elta ástina um páskana en fyrst leika stórskrýtin mæðgin.
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SSave the Children á Íslandi
Sav

ið kærastan ætlum til Barcelona
um páskana og ég hlakka svo
mikið til að hitta hana að það er
vandræðalegt; ég læt eins og smákrakki,“ segir Hjörtur Jóhann, sem eftir
leiksigra helgarinnar ætlar að hendast
í flugvél og svífa á fund unnustu sinnar
Brynju Björnsdóttur, sem síðan í haust
hefur stundað meistaranám í Lundúnum.
„Við höfum gætt þess að hafa aldrei
meira en mánuð á milli endurfunda úti
eða hér heima en úr því við ákváðum
að eyða páskunum á Spáni höfum við
verið að spara og ekki hist síðan í janúar. Það er allt of langur tími og tekur
virkilega á,“ útskýrir Hjörtur og brosir
breitt af tilhlökkun.
„Brynja elskar páskaegg og hefur
verið að safna þeim upp á síðkastið. Ég
tek með mér stórt egg að heiman og
við förum með þau öll til Barcelona en
maulum kannski eitt saman í Lundúnum áður en við fljúgum til Spánar.“

SMITAÐIST AF BAKTERÍUNNI
Hjörtur er sonur leikaranna Jóns
Hjartarsonar og Ragnheiðar Tryggvadóttur og bróðir leikkonunnar Helgu
Brögu.
„Að vera leikarabarn vó frekar á móti
því að ég yrði leikari sjálfur en hitt. Viðkvæði foreldra minna var að ég gerði
endilega eitthvað annað við líf mitt en
að verða leikari, ef það væri þá það sem
ég vildi. Maður þarf nefnilega að hafa
ástríðu fyrir leiklist til að leggja hana
fyrir sig því starfið er ótraust og fæstir
fara í það peninganna vegna. Manni þarf
því að þykja gaman í vinnunni til að
ná fram því besta úr sjálfum sér,“ segir
Hjörtur, sem eftir menntaskóla ætlaði
sér sannarlega ekki að verða leikari.
„Ég dreif mig í staðinn upp í háskóla
til að læra heimspeki og landafræði en
tók líka þátt í Stúdentaleikhúsinu og
smitaðist þar af ólæknandi leiklistarbakteríu. Ég sem hafði séð fyrir mér að
leikarastarfið væri eintómur hórdómur,
vesen og leiðindi uppgötvaði hvað leikhúsið er ótrúlega skemmtilegt. Ég fór því

Veljum

íslenska
hönnun

µĠƊ¯ÞŘ¯ɴǋÞǋ
hann & hana
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í inntökupróf í Listaháskólanum, komst
inn og útskrifaðist sem leikari í fyrra.“

LÆRDÓMSRÍKT OG GEFANDI
Hjörtur er björgunarsveitarmaður í
Flugbjörgunarsveitinni og fjalla- og
jöklaleiðsögumaður hjá Íslenskum
fjallaleiðsögumönnum.
„Ég er alinn upp við útivist og hef
alltaf haft yndi af fjallgöngum. Því ákvað
ég að sækja um í Flugbjörgunarsveitinni
þegar ég var átján og sá auglýsingu

BJARGVÆTTUR
Hjörtur Jóhann leikur
einleikinn Grande í Þjóðleikhúskjallaranum í
kvöld og annað kvöld.
Nýverið fékk hann styrk
Leiklistarráðs til að
vinna að Bláskjá, nýju
verki Tyrfings Tyrfingssonar, með leikhópnum
Óskabörn ógæfunnar.
Verkið verður frumsýnt
í janúar.
MYND/STEFÁN

Dásamlegar
fermingargjafir

Rúmföt frá 8.390 kr
Ofin úr 100% Pima bómull

Dúnsæng 24.990 kr
Eingöngu 100% andadúnn
Sendum frítt
úr vefverslun

lindesign.is
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TIL HEIÐURS ALDREI
FÓR ÉG SUÐUR
■ FRÍMERKI
Hátíðin Aldrei fór ég suður verður haldin
um páskana en samkvæmt vef hennar
aldrei.is mun Pósturinn gefa út nýtt frímerki
henni til heiðurs þann 2. maí. Það var Linda
Ólafsdóttir sem hannaði frímerkið. Linda
hefur áður hannað frímerki tileinkað bæjarhátíðum og má þar nefna Hinsegin daga
í Reykjavík, Fiskidaginn mikla, tónlistarveisluna Bræðsluna og Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Að því er segir á
aldrei.is urðu rokk og gleði Lindu innblástur við gerð frímerkisins.

frá þeim. Inntökuferlið tekur
tvö ár en eftir stúdentspróf var
ég orðinn fullgildur björgunarsveitarmaður,“ segir Hjörtur,
sem hefur haft færri tækifæri til
björgunarsveitarstarfa eftir að
leiklistin varð að lifibrauði hans.
„Leiklist og björgunarsveitarstörf samræmast illa en ég á eftir
að finna leið til að láta það virka
og gæti vel hugsað mér að taka
ferð og ferð sem leiðsögumaður.
Mér finnst ég aldrei komast eins
mikið á fjöll og jökla og ég vildi
og óska þess að geta oftar stundað skíði og fjalla- og ísklifur.“
Hjörtur er á útkallslista
björgunarsveitanna.

Börn og umhverﬁ
Námskeið fyrir ungmenni á 12. aldursári og eldri.
Kennsla skiptist á 4 kvöld og fer fram í húsnæði Kópavogsdeildar
Hamraborg 11, 2. hæð, kl. 17-20.
Á námskeiðinu er farið í ýmsa þætti sem varða umgengni og
framkomu við börn. Rætt er um árangursrík samskipti, aga,
umönnun og hollar lífsvenjur, leiki og leikföng. Lögð er áhersla
á umfjöllun um slysavarnir og algengar slysahættur í umhverﬁnu
ásamt ítarlegri kennslu í skyndihjálp. Að auki fá þátttakendur
innsýn í sögu og starf Rauða krossins.
Næstu námskeið:
Námskeið I
Námskeið II
Námskeið III
Námskeið IV

„Að vera í björgunarsveit er
óskaplega lærdómsríkt, mikil
skóli og frábær félagsskapur.
Ég hef farið í fjölmörg útköll,
sem tekur á bæði líkamlega og
andlega, en undirbúningurinn er
góður og með góðu fólki verður
það auðveldara en ella.
Það er einfaldlega frábært að
geta sameinað áhugamál sitt við
sjálfboðastarf og það að hjálpa
fólki.“

KREFJANDI MÆÐGIN
Eftir útskrift hefur Hjörtur haft
mikið að gera í leiklistinni. Í
kvöld stígur hann á svið Þjóðleikhúskjallarans þegar Grande, nýr

thordis@365.is

GRÆNLAND Áhugaverðir tónleikar
verða í Hörpu í dag þar sem þekktir
listamenn koma fram.

Útsala

allt að 70% afsláttur

Námskeiðsgjald er kr. 8500.
Innifalið: Námsgögn og hressing
Skráning á redcross.is/kopavogur
Leiðbeinendur eru leikskólakennarar og hjúkrunarfræðingar.
Þátttakendur fá staðfestingarskírteini að námskeiði loknu.
FLOTTAR DÚNÚLPUR,
LITLAR STÆRÐIR
KR. 19.900

Mörkinni 6 - sími 588 5518

kopavogur@redcross.is • sími 554 6626

■

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

15. apríl-18 apríl
29. apríl-3 maí
13. maí-16 maí
27. maí-30 maí

Opið virka daga kl. 9-15

einleikur eftir Tyrfing Tyrfingsson, verður frumsýndur.
„Þetta er minn fyrsti einleikur
og krefjandi á skemmtilegan hátt.
Ég blaðra á sviðinu í klukkutíma
og á sem betur fer auðvelt með
að muna texta.”
Hjörtur leikur mæðgin sem lifa
í sjúklegum veruleika.
„Móðirin er hommahækja sem
hefur misst félagsskap hommans
og sonurinn er fastur í snöru
naflastrengs móður sinnar,“ upplýsir Hjörtur um innihald leikverksins.
„Ég tek framtíðinni fagnandi
og alls þess sem bíður mín.“

Opið virka daga kl. 10-18,
laugardaga frá kl. 10-16
www.topphusid.is
NÆG BÍLASTÆÐI

FYRIR ÍBÚA
Í KULUSUK
■ STJÖRNUR
Stórtónleikar verða í Eldborg
í dag kl. 14.00 þar sem margir
þekktustu tónlistarmenn og
hljómsveitir landsins stíga á svið
í þágu íbúa Kulusuk á Grænlandi, en tónlistarhúsið í þorpinu
brann til grunna í fárviðri á
dögunum. Ókeypis aðgangur er
að tónleikunum, en þar verður
safnað fjárframlögum og hljóðfærum, svo aftur megi óma
tónlist í Kulusuk.
Meðal þeirra tónlistarmanna
og hljómsveita sem koma fram
eru Agent Fresco, Bjartmar
Guðlaugsson, Bubbi Morthens,
Digraneskórinn, DJ Margeir,
Erpur Eyvindarson, Fóstbræður,
Haffi Haff, Jakob Frímann
Magnússon, Jón Ólafsson, KK,
Morgan Kane, Pálmi Gunnarsson, Ojba Rasta, Sam Sam, Sísy
Ey, Sykur, Unnsteinn í Retro
Stefson, Unnur Eggertsdóttir
og Þórunn Antonía. Heiðursgestir á tónleikunum eru grænlensku tónlistarmennirnir Anda
Kuitse, Anton Sianiale og Efraim
Ignatiessen sem koma hingað til
lands frá Kulusuk.
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GLUGGAÞVOTTUR Starf gluggaþvottamannsins í New York er ekki auðvelt.
Hann þarf að búa yfir stáltaugum til að hanga utan í snarbröttum skýjakljúfunum.

Allt á innkaupsverði

Í

Er með mikið úrval af
Pilgrim skarti og úrum
fyrir dömur og herra
Broste kerti og serviettur
Atson leðurvörur
Úrval af hárskrauti

40 - 70 %
afsláttur
Hringið í síma

nýlegri grein tímaritsins New
Yorker er áhugaverð grein um
gluggaþvott háhýsa í New Yorkborg. Þar kemur fram að nútímalegar byggingar og arkitektúr
geta reynst gluggaþvottamönnum
ærinn höfuðverkur enda ekki hægt
að nota venjulegar aðferðir við
gluggaþvottinn. Stundum þarf að
ráðast í kostnaðarsamar aðgerðir
til að halda rúðunum hreinum.

1. EMPIRE STATE-BYGGINGIN
Þessi sögufræga bygging er erfið
viðureignar fyrir gluggaþvottamenn en því valda leigjendur á
efstu hæðunum. Þeir eiga það til
að kasta rusli út um gluggana en í
stað þess að enda á jörðinni klínist
ruslið á gluggana á næstu hæðum
fyrir neðan. Einn gluggaþvottamaður tók dæmi um það þegar
einhver leigjandi hellti mörgum
lítrum af jarðarberjasafa út um
gluggann sem slettist á glugga á
tíu hæðum. Sökum þess að þetta
var um vetur fraus vökvinn og því
enn erfiðara að losna við gumsið.

863-6151

hvenær sem er
0DUtD$QQD

2. HEARST-TURNINN
Turninn var einn fyrsti skýjakljúfurinn sem leyft var að byggja
eftir fall tvíburaturnanna. Hönnun
hans er hins vegar æði sérstök og
því þurfti að sérhanna útbúnað
til þrifanna. Það tók verkfræðinga

HEARST-TURN Hanna þurfti sérstakan búnað til að þrífa glugga Hearst-turnsins enda
er hann æði sérstakur í laginu.
NORDICPHOTOS/GETTY

hjá Tractel-Swingstage þrjú ár og í
kringum þrjár milljónir dollara að
ljúka verkinu.

3. FYRSTI PALLURINN
Árið 1952 var smíðaður fyrsti
vinnupallurinn fyrir gluggaþvott í
New York. Hann var notaður til að
þrífa gluggana á Lever House við
Park Avenue.

4. MÁNAÐARLÖNG VINNA
Langan tíma tekur að þrífa skýjakljúfa á Manhattan. Sé veður hagstætt tekur um mánuð að þrífa
Hearst-turn. Vinna við stærri
skýjakljúfa borgarinnar tekur enn
lengri tíma. Það tekur sex menn
fjóra mánuði að þrífa glugga hins
áttatíu hæða háa skýjakljúfs Time
Warner Center.

„Eru gluggarnir
óhreinir eftir
veturinn ?”

AFMÆLISVEISLA Á
KJARVALSSTÖÐUM
Mikil hátíð verður á Kjarvalsstöðum á morgun
þegar haldið verður upp á 40 ára afmæli hússins.
Nú er vorið á næsta leiti og eitt af
vorverkunum er að þrífa gluggana.
Við hjá ISS bjóðum gluggaþvott fyrir
fyrirtæki og stofnanir og minnum
því viðskiptavini okkar á þessa þörfu
þjónustu. Eftir umhleypingar í vetur
er ekki vanþörf á að hreinsa burt
óhreinindi,ösku og seltu af gluggum.
Hafðu samband við söludeild okkar í
síma 5 800 600 eða á sala@iss.is

FA C I L I T Y M A N A G E M E N T

|

CLEANING

|

SECURITY

|

PROPERTY

|

C AT E R I N G

|

SUPPORT SERVICE

|

issworld.is

Kjarvalsstaðir voru teknir í notkun árið 1973
en húsið hafði verið í byggingu frá árinu 1966.
Arkitekt er Hannes Kr. Davíðsson en þetta er
fyrsta byggingin á Íslandi sem sérstaklega er
hönnuð fyrir myndlist.
Afmælishátíðin byrjar kl. 11.00 og stendur
til kl. 17.00. Meðal þess sem boðið verður upp
á eru leikir og verkefni í Smiðjunni sem henta
allri fjölskyldunni. Formleg athöfn hefst kl.
14.00 þegar Svanhildur Konráðsdóttir, sviðstjóri menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar, býður gesti velkomna og Jón
Gnarr borgarstjóri flytur ávarp. Þar á eftir leikur Tríó Sunnu Gunnlaugs vel valin lög og boðið verður upp á spjall um sögu Klambratúns
og uppbyggingu hverfisins í kringum listasafnið. Að auki eru listamanninum Jóhannesi
Kjarval gerð góð skil en leiðsögn verður um
heildarverk hans á sýningunni Mynd af heild.

KJARVALSSTAÐIR
Fjörutíu ár eru síðan
húsið var tekið í notkun.

40 ÁR
Kjarvalsstaðir eru
nefndir eftir Jóhannesi Kjarval og
verða honum gerð
góð skil á afmælishátíðinni.

atvinna

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

Í Strandabyggð búa rúmlega 500 íbúar og er Hólmavík þéttbýlisstaðurinn. Atvinnulíf í sveitarfélaginu er fjölbreytt og skólastarf
öflugt. Í Strandabyggð er blómlegt tómstunda-, íþrótta- og menningarlíf. Félagsstarf í sveitarfélaginu er fjölbreytt og þar er
hugað að því að sem flestir aldurshópar fái notið sín til fullnustu. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar og menningarlíf er kraftmikið
og fjörugt allt árið um kring. Nánari upplýsingar um Strandabyggð er að finna á vefsíðunni www.strandabyggd.is.

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Fjögur spennandi störf í Strandabyggð
Stöður skólastjóra og
aðstoðarskólastjóra við
Grunn- og tónskóla Hólmavíkur

Staða tómstundafulltrúa í
Strandabyggð

Tímabundin staða leikskólastjóra
við leikskólann Lækjarbrekku í
Strandabyggð

Markmið og verkefni

Markmið og verkefni

Markmið og verkefni

• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi,

• Umsjón og stefnumótun á

• Stjórnun og ábyrgð á daglegri

fjárhagsáætlunum og rekstri skólans
• Fagleg forysta
• Stuðla að framþróun skólastarfsins
• Ráðningar og mannauðsstjórnun
• Leiða samstarf starfsmanna, nemenda,
heimila og skólasamfélagsins í heild
• Aðstoðarskólastjóri er staðgengill
skólastjóra í forföllum hans

sviði tómstunda-, íþrótta- og
menningarmála
• Hefur umsjón með og leiðir starf
ungs fólks í sveitarfélaginu
• Stuðningur við félagasamtök
varðandi skipulag og stjórnun
• Samningagerð
• Verkefna- og viðburðastjórnun

starfsemi, fjárhagsáætlunum
og rekstri skólans
• Fagleg forysta
• Ráðningar og mannauðsstjórnun
• Stuðla að framþróun í skólastarfi
• Leiða samstarf starfsmanna,
nemenda, heimila og skólasamfélagsins í heild

Menntun, færni og eiginleikar

Menntun, færni og eiginleikar

Menntun, færni og eiginleikar

• Grunnskólakennaramenntun og önnur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Skipulags- og stjórnunarfærni
• Samskiptafærni og geta til að tjá

• Leikskólakennaramenntun og önnur

reynsla skv. lögum nr. 87/2008, 12. gr.
• Skipulags- og stjórnunarfærni
• Samskiptafærni og geta til að tjá
sig í ræðu og riti
• Frumkvæði og styrkur í ákvarðanatöku
• Hvetjandi og góð fyrirmynd
Um framtíðarstörf er að ræða.

sig í ræðu og riti

• Frumkvæði og hugmyndaauðgi
• Hvetjandi og góð fyrirmynd

Umsóknarfrestur er til og
með 7. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

reynsla skv. lögum nr. 87/2008, 10. gr.

• Skipulags- og stjórnunarfærni
• Samskiptafærni og geta til að tjá
sig í ræðu og riti

• Frumkvæði og styrkur í ákvarðanatöku
• Hvetjandi og góð fyrirmynd

Um framtíðarstarf er að ræða.
Um er að ræða afleysingarstarf til
10 mánaða vegna fæðingarorlofs.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Sala / afgreiðsla
Trefjar ehf. óska eftir einstaklingi til starfa við afgreiðslu og sölu
í verslun sinni að Óseyrarbraut 29 Hafnarfirði.
Vinnutími er 10 – 18 mánudaga til föstudaga.
Umsóknarfrestur er til 26. mars 2013.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið.
Umsóknir skulu sendar á netfangið: info@trefjar.is

Leiðandi í framleiðslu
plastbáta á Íslandi

Starfsmaður hjá
Sundlaug Kópavogs
framtíðarstarf – karl

Laust er til umsóknar fullt starf við laugarvörslu, þrif, baðvörslu í búningsklefum
karla og í móttöku sundlaugarinnar. Unnið
er á vöktum. Umsækjendur þurfa að geta
hafið störf fyrri hlutann í apríl.

TREFJAR EHF er leiðandi í framleiðslu
plastbáta á Íslandi undir nafninu Cleopatra.
Meirihluti framleiðslunnar er seldur á erlenda
markaði. Fyrirtækið er handhafi Útflutningsverðlauna Forseta Íslands 2012. Fyrirtækið
framleiðir einnig heita potta og ýmsar aðrar
vörur úr plastefnum. www.cleopatra.is og
www.trefjar.is

Menntunar- og hæfniskröfur
Góð sundkunnátta áskilin. Umsækjendur
þurfa að hafa náð 20 ára aldri og vera
reglusamir, vinnusamir og þjónustulundaðir.
Athugið að starfið hentar ekki síður þeim
sem eru komnir á og yfir miðjan aldur en
þeim sem yngri eru.
Eingöngu karlar koma til greina í starfið.
Laun eru samkvæmt samningi Starfsmannafélags Kópavogs og Launanefndar sveitarfélaga.

ÓSEYRARBRAUT 29r)"'/"3'*3*4±.*r'"9
$-&01"53"!53&'+"3*4r88853&'+"3*4

Nánari upplýsingar um starfið gefur Jakob
Þorsteinsson í síma 840 2689 eða í tölvupósti, jakob@kopavogur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl nk.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið
rafrænt á www.kopavogur.is.
Sundlaug Kópavogs er staðsett í vesturbæ
Kópavogs stutt frá Hamraborginni. Mannvirkið var að stórum hluta endurnýjað á
árinu 2008 og er einn stærsti sundstaður
landsins. Hjá lauginni starfa á þriðja tug
manna, við þjónustustörf og öryggisgæslu.

kopavogur.is
sími: 511 1144
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Eftirlit og þjónusta fasteigna
Fyrirtæki sem sérhæﬁr sig í fasteignaþjónustu óskar eftir að ráða
jákvæðan, dugmikinn og reyklausan einstakling til starfa.

Velferðarsvið

Í starﬁnu felst ábyrgð á eftirliti og þjónustu með eignum á
höfuðborgarsvæðinu.

Mannauðsráðgjaﬁ
Ertu að leita að starﬁ þar sem hæﬁleikar þínir fá notið sín?

Um er að ræða 100% starf auk bakvakta.

Velferðarsvið óskar eftir að ráða öﬂugan mannauðsráðgjafa til starfa í mannauðsþjónustu sviðsins. Við bjóðum uppá fjölbreytt
og krefjandi starf í metnaðarfullu starfsumhverﬁ, þar sem hæﬁleikar starfsmanna fá notið sín. Við bjóðum uppá þátttöku í þróun
starfsumhverﬁs og verkefna.
Starfssvið
• Skipulagning og stefnumótun símenntunar og starfsþróunar.
• Ráðgjöf við stjórnendur og fræðslufulltrúa vegna símenntunar og starfsþróunar.
• Ráðgjöf og kennsla varðandi starfsþróunarsamtöl og gerð
símenntunaráætlana.
• Stuðningur, ráðgjöf og fræðsla til stjórnenda varðandi
mannauðstengd málefni.
• Stuðningur, eftirfylgd og ráðgjöf vegna vinnustaðagreininga.
• Þátttaka í vinnuhópum á sviði starfsmannamála bæði innan
sviðs og borgarkerﬁs.
• Ýmis önnur verkefni sem lúta að því að gera starfsstaði
velferðarsviðs að eftirsóknaverðum vinnustöðum.

Leitað er að jákvæðum einstaklingi með færni í mannlegum
samskiptum. Viðkomandi þarf að hafa ríka skipulagshæﬁleika og
þjónustulund auk þess að vera laghentur og að geta unnið sjálfstætt.
Íslenskukunnátta er skilyrði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, framhaldsmenntun á
sviði mannauðsmála.
• Þekking og reynsla á sviði mannauðsmála.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Við leitum að starfsmanni í fullt starf sem getur haﬁð störf
sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborar og viðkomandi stéttarfélags.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storﬁbodi. Umsóknarfrestur er til og með 3.apríl nk.
Nánari upplýsingar veitir Lóa Birna Birgisdóttir starfsmannastjóri, loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is og í síma 411-9024.
Vakin er athygli á þeirri stefnu Reykjavíkurborgar að jafna hlut kynja í störfum.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Æskilegt er að umsækjendur geti haﬁð störf sem fyrst og þurfa að
hafa hreint sakavottorð. Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd berist á
netfangið fasteignaumsjon@gmail.com fyrir miðvikudaginn 27. mars.

Aðstoðarkona óskast
Hjartahlý, kærleiksrík, róleg og umvefjandi kona við
góða líkamlega heilsu á aldrinum 35–55 óskast til að
aðstoða langveika konu um þrítugt og sérstaklega vera
henni tilﬁnningalegur stuðningur en einnig mögulega
að geta aðstoðað við ýmsa hluti eins og að fara með
hundinn, versla fyrir hana og þrífa.Vinnutími yrði
óreglulegur en samt yrði gert vinnuplan og skipulag.
Aðstoðarkonan þyrfti að hafa vítt þekkingarsvið
og áhuga á vinnunni sem og hafa mikinn skilning
á líkamlegum og andlegum veikindum og vera
góður hlustandi. Best væri ef viðkomandi hefði
einhverja grunnþekkingu á geðröskunum og
reynslu úr heilbrigðisgeiranum. Unnið verður eftir
hugmyndafræðinni um notendastýrða persónulega
aðstoð. Áhugasamir sendi tölvupóst á netfangið
adstodarkona@gmail.com.

VILTU VINNA Í KREFJAN
KREFJANDI,
J DI,, LIFANDI
LIFAN
F DI
P DI UMHVERFI?
OG SKAPAN
SKAPANDI
Vegna aukinna umsvifa leitum við að kraftmiklu og
hæfileikaríku fólki til starfa á Íslensku auglýsingastofunni.
Umsókn sendist rafrænt á starf@islenska.is ekki síðar
en 27. mars 2013. Allar umsóknir eru trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.islenska.is

Reynslumikill markaðsráðgjafi —
Account director

Digital ráðgjafi —
Digital strategist

Textasmiður —
Copywriter

Starfið:
– Umsjón með ráðgjöf til stærri viðskiptavina stofunnar.
– Utanumhald og eftirfylgni með einstökum verkefnum.
– Leiða verkefni innan stofunnar í samvinnu við
hugmynda- og hönnunarteymi.
– Dagleg samskipti við viðskiptavini.

Starfið:
– Skipulagning, eftirlit og stjórnun á auglýsingaherferðum
á Google, Facebook og öðrum vefjum (PPC, CPM) og
ráðgjöf í leitarvélabestun til viðskiptavina stofunnar.
– Greiningar og eftirfylgni með markaðsaðgerðum á netinu
og eftirlit með að markaðsefni sýni jákvætt ROI.
– Hugmyndasmíði vefauglýsinga (auglýsingatextar,
vefborðar o.s.frv.)
– Náið samstarf með vefhönnuðum og hugmyndasmiðum (t.d. við hönnun á vefauglýsingum,
ábyrgð á lendingarsíðum).

Starfið:
– Skrif á skýrum, spennandi og hnitmiðuðum texta
sem vekur tilfinningar með lesendum.
– Skrif á kjarnyrtri íslensku og lýtalausri ensku
fyrir prent, sjónvarp og netmiðla.
– Löngun til að leggja sig fram á milli níu og fimm
og oftar en ekki milli fimm og níu.

Markaðsráðgjafi —
Account executive
Starfið:
– Utanumhald og eftirfylgni með einstökum
verkefnum í samráði við stjórnendur.
– Samvinna við hugmynda- og hönnunarteymi
stofunnar varðandi ýmis verkefni.
– Ráðgjöf til viðskiptavina stofunnar.
– Dagleg samskipti við viðskiptavini.

Hreyfihönnuður —
Motion graphics
Starfið:
– Að skapa framúrskarandi efni fyrir hina ýmsu
nýmiðla í samvinnu við hugmynda- og hönnunarteymi,
og markaðsráðgjafa stofunnar.

Íslenska hefur verið í fremstu röð íslenskra auglýsingastofa í 25 ár og er stolt af því
að hafa komið að kynningu öflugustu vörumerkja á Íslandi. Íslenska er auglýsingastofa
númer eitt á Íslandi í árlegri könnun Capacent meðal markaðsstjóra 2012 og 2013
og eina auglýsingastofan í hópi framúrskarandi fyrirtækja Creditinfo árið 2011 og 2012.

Birtingaráðgjafi —
Media planner
ABS media, dótturfyrirtæki Íslensku,
óskar eftir birtingaráðgjafa.
Starfið:
– Birtingaráðgjöf, framkvæmd.
áætlana og eftirfylgni með þeim.
– Samskipti við viðskiptavini og birtingamiðla.
– Greining og úrvinnsla gagna í tengslum
við áætlanagerð.
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Oracle sérfræðingar

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

Óskum eftir að komast í samband við Oracle gagnagrunnssérfræðinga (DBA)
sem langar að leita nýrra tækifæra.
Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is
Síðumúla 5

108 Reykjavík

World Class leitar eftir fólki

sími 511 1225

www.intellecta.is

Verkefnastjóri og aðstoðarkonur óskast til starfa
Ég er rúmlega tvítug kona með þroskahömlun/einhverfu og leita eftir aðstoðarkonum á aldrinum 20-35 ára í spennandi og
krefjandi starf. Ég bý á Suðurnesjum og fer daglega í Hæﬁngu. Ég þarfnast aðstoðar við allar athafnir daglegs lífs til að lifa
eins sjálfstæðu líﬁ og kostur er, sbr. lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. Um er að ræða dag-, kvöld og næturvaktir á
virkum dögum og um helgar. Unnið verður eftir hugmyndafræðinni um notendastýrða persónulega aðstoð.

Við óskum eftir starfsfólki
í ræstingar
Starfsmaður óskast í ræstingar hjá World Class.
Um er að ræða 50% starf, virka daga.
Umsóknir berast til Hólmfríðar,
holly@worldclass.is fyrir 24. mars 2013.
World Class is looking for a person in our cleaning
department. 50% job position during weekdays.
Please send applications to Hólmfríður,
holly@worldclass.is before 24. March 2013.

Starfs- og ábyrgðarsvið verkefnastjóra
- Dagleg stýring og gerð þjónustuáætlunar
- Yﬁrumsjón með vöktum aðstoðarkvenna
- Samskipti við þjónustuaðila s.s. félagsþjónustu,
Hæﬁngarstöð oﬂ.
- Skipulag fræðslu og ráðgjafar til aðstoðarkvenna
- Vaktir og aðstoð við athafnir daglegs lífs

Starfs- og ábyrgðarsvið aðstoðarkvenna
- Aðstoð við athafnir dagslegs lífs m.a. hreinlæti,
klæðnað, matargerð, tiltekt og keyrslu
- Aðstoð við þátttöku í samfélaginu s.s. tómstundir og
félagslíf
- Vinna samkvæmt þjónustuáætlun
- Auka lífsgæði og sjálfstæði

Menntun og hæfniskröfur vegna starfs
verkefnastjóra
- Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ s.s. þroskaþjálfun
eða fötlunarfræði
- Góð reynsla á sviði málefna fólks með fötlun
- Jákvæðni, virðing, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
- Hreint sakavottorð
- Reyklaus
- Bílpróf

Hæfniskröfur vegna starfa aðstoðarkvenna
- Mikilvægt er að umsækjandi haﬁ góða reynslu á sviði
málefna fólks með fötlun
- Jákvæðni, virðing, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
- Hreint sakavottorð
- Reyklaus
- Bílpróf

Umsóknarfrestur er til 5. apríl 2013. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Kolﬁnna Magnúsdóttir talsmaður í síma 864-9192 eða Guðrún Björg Sigurðardóttir félagsráðgjaﬁ í
síma 420-7555. Einnig má senda fyrirspurnir á kolﬁnnasm@simnet.is eða gudrun@sandgerdi.is
Umsóknir og ferilskrár þar sem tilgreindir eru 2-3 meðmælendur sendist á ofangreind netföng.

atvinna á suðurnesjum
og höfuðborgarsvæðinu
Hjá Eimskip starfar öﬂugur hópur fólks sem hefur gildi félagsins, árangur, samstarf og traust
að leiðarljósi í störfum sínum. Nú leitum við að nýjum liðsmönnum til starfa.

Framtíðarstarf

Sumaraﬂeysingar

Eimskip leitar að bílstjóra til framtíðarstarfa við akstur
dráttarbíla. Um er að ræða vaktavinnu en upphaf og lok
vinnudags eru á Suðurnesjum og því er æskilegt að
umsækjendur séu búsettir á svæðinu. Viðkomandi þarf
að geta haﬁð störf ﬂjótlega.

Eimskip leitar að bílstjórum í sumaraﬂeysingar í
vörudreiﬁngu á höfuðborgarsvæðinu og í akstur
dráttar- og ﬂutningabíla á þjóðvegum.

FÍTON / SÍA

FI045852

Meirapróf og réttindi til að aka með tengivagn (CE)
er skilyrði fyrir ráðningu. Umsækjendur þurfa að hafa
reynslu af akstri dráttarbíla.
Nánari upplýsingar og umsjón
með ráðningum hefur
Sigríður Guðmundsdóttir
í starfsþróunardeild,
sími 525 7364, srr@eimskip.is

Um er að ræða dag- og vaktavinnu. Meirapróf (C)
er skilyrði fyrir ráðningu og réttindi til að aka með
tengivagn (CE) eru æskileg.

Við hvetjum áhugasama til að
sækja um störﬁn á heimasíðu
Eimskips, www.eimskip.is

Hreint sakavottorð og 18 ára
aldur er skilyrði fyrir ráðningu
hjá Eimskip.

Umsóknarfrestur er til 3. apríl 2013.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Eimskip | Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | Sími 525 7000 | www.eimskip.is

Eimskip er leiðandi ﬂutningafyrirtæki sem veitir
alhliða ﬂutningaþjónustu, byggða á áreiðanlegu
og skilvirku framleiðslukerﬁ á Norður-Atlantshaﬁ
og alþjóðlegri frystiﬂutningsmiðlun, með framúrskarandi þjónustu að leiðarljósi.
Eimskip skapar tækifæri fyrir starfsmenn til
að dafna og vaxa í starﬁ í góðu og heilbrigðu
starfsumhverﬁ með grunngildi félagsins að
leiðarljósi: Árangur – Samstarf – Traust.
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Bæjarbakarí í Hafnarﬁrði
óskar eftir að ráða Bakara
til starfa sem fyrst,
áhugasamir geta sent
umsókn á bakari@bakari.is
Nánari upplýsingar veitir
Sigurður í síma 868-1676

Unit12RiversidePark
Wimborne,BH211QU
www.hydroplan.co.uk



Hydroplan is a leading renewable energy consultancy specialising in hydro projects from 0.5 – 10 MW.  Formed in 1990,
Hydroplanhascompletedover500projectsinUK,fromfeasibilitystudiestodesignandprojectmanagement.Hydroplanis
committedtoprovidingpractical,costͲeffectiveengineeringdesignandconsultancyserviceswithhydroprojectsupto£20m.
Hydroplan has a multiͲdisciplined international team of skilled engineers and designers complemented by associates with
diversespecialistskillsandexperience.Inresponsetoincreasingdemand,Hydroplanisseeking:

HydroͲMechanicalEngineer

Commissioningengineer





Responsibilities
x
Designandspecificationofhydraulic,mechanical
andelectricalplant
x
Liaisewithmaincontractorsandsuppliersto
confirmdetaileddesignandinterfaces
x
Liaisewithinhousecivilandstructuralengineers

Responsibilities
x
OnsitecommissionsofHydrostations
x
Liaisewithequipmentsuppliersandspecialist
contractors
x
Investigatingproblems,diagnosing/repairingfaults,
troubleshooting





Qualifications
x
DegreeinMechanical,HydraulicorElectrical
engineering
x
Morethan10yearsrelevantexperience
x
KnowledgeofHydroturbinedesignandselection
x
Commissioningexperiencepreferable
x BasedinWimborne,England;travel(15Ͳ30%)

Qualifications
x
DegreeinMechanicalEngineeringorequivalent
x
Morethan5yearsrelevantexperience
x
Practicalandthoroughknowledgeofhydrostation
controlandinteractionbetweendevices
x
ExperiencewithPLCcontrolledsystems
x BasedinFortWilliam,Scotland;travel(50Ͳ80%)



Þjónar þú með glæsibrag?
Gallery Restaurant – Hótel Holti er á ný kominn
í fremstu röð veitingahúsa á Íslandi og í Evrópu.
Nordic Prize verðlaunin og þjónustukannanir
bera okkur söguna góða og við ætlum að bæta
um betur á þessu ári.
Við leitum að framúrskarandi þjónustulunduðum
aðilum til að skapa ógleymanlegar minningar
fyrir gesti okkar. Nauðsynlegt er að umsækjendur
séu með reynslu af veitingastörfum og hlýlega
framkomu.
Vilt þú starfa með fagmönnum að því markmiði
að gefa óaðﬁnnanlega þjónustu í einu fallegasta
húsi landsins?
Umsóknir með mynd og ferilskrá sendist á
gallery@holt.is

Ifyouhaveapractical“handson”approachtoengineeringwiththeattitudetosolveproblemspleasesendapplicationsto
th
AnnaMargretJonsdottiratinfo@hydroplan.co.ukby9 ofApril,2013.

Velferðarsvið

Félagsráðgjaﬁ
Forstöðumaður búsetukjarna fyrir karla með geð- og fíknisjúkdóma
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða auglýsir lausa stöðu forstöðumanns í búsetukjarna fyrir tvígreinda karla
með virka vímuefnafíkn frá 1. júní 2013.
Hlutverk búsetukjarnans er að auka lífsgæði íbúa og takmarka þann skaða sem lífshættir þeirra valda. Ekki er gerð krafa um að
íbúar haldi sig frá neyslu áfengis eða vímuefna meðan á búsetu þeirra stendur. Um langtíma búsetu er að ræða.
Helstu verkefni eru:
• Stjórnun og rekstur búsetukjarnans
• Gerð starfs- og fjárhagsáætlunar og ábyrgð á framkvæmd
þeirra
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd starfsmannastefnu
• Yﬁrsýn og innsýn í heilsufar íbúa og þá þjónustu sem þeir fá
• Samantekt á lykiltölum og upplýsingum um starfsemina
• Þátttaka í þverfaglegu samstarﬁ
• Ábyrgð á þróun þjónustunnar
• Samstarf við íbúa, aðstandendur, málstjóra og heilbrigðisstofnanir

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda
• Reynsla af starﬁ með geðfötluðum og/eða fólki með
áfengis- og vímuefnasjúkdóma
• Reynsla af stjórnun, forystuhæﬁleikar og frumkvæði í
vinnubrögðum
• Mikil hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt
viðmót
• Þekking á skaðaminnkandi nálgun í vinnubrögðum æskileg
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeﬂingu
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2013.
Nánari upplýsingar veitir Sigtryggur Jónsson, framkvæmdastjóri í síma 411 1600, netfang: sigtryggur.jonsson@reykjavik.is
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og stuðla að góðu samfélagi fyrir alla
í samvinnu við íbúa, félagasamtök og hagsmunaaðila. Þjónustumiðstöðin sérhæﬁr sig m.a. í þjónustu við utangarðsfólk.

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

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir því að ráða
félagsráðgjafa til starfa í félagsþjónustu. Æskilegt er að
viðkomandi geti haﬁð störf 1. ágúst 2013.
Helstu verkefni eru:
• Félagsleg ráðgjöf samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga.
• Fjárhagsaðstoð, móttaka og vinnsla fjárhagserinda.
• Samþætting verkefna og þróunarstarf á Fjölskyldudeild.
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf.
• Reynsla af vinnu í velferðarþjónustu æskileg.
• Metnaður og áhugi, frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum.
• Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæﬁleikar.
Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar
Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starﬁð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.
Upplýsingar um starﬁð veita Guðrún Sigurðardóttir,
framkvæmdastjóri og Ester Lára Magnúsdóttir, verkefnastjóri í síma 460 1420 og með því að senda fyrirspurnir á
netföngin: gudruns@akureyri.is og ester@akureyri.is.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is
Umsóknarfrestur er til 4. apríl 2013.
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Waldorfskólinn í Lækjarbotnum og
Waldorﬂeikskólinn Ylur óska eftir leik-og
grunnnskólakennurum til starfa næsta haust.
Í Lækjarbotnum er boðið upp á samfellt skólastig 2-16
ára barna og byggir starﬁð á uppeldisfræði Rudolf
Steiner. Jöfn áhersla er lögð á verklegt, listrænt og
bóklegt nám.
Í skólanum eru um 80 börn við leik og störf.
Skólinn er staðsettur 10 km austur af Árbæ í fallegum
dal með ævintýralegu umhverﬁ.
Umsóknarfrestur er til 3. Apríl og öllum umsóknum
verður svarað eftir þann tíma. Umsóknir og fyrirspurnir sendist á waldorf@simnet.is (grunnskóli) og
ylur@simnet.is (leikskóli)

Our store in Reykjavik is looking for an

ASSISTANT STORE MANAGER
Working in close cooperation with the Store Manager, you
will be in charge of the daily functions in the store. Your
responsibilities will include the following:
•
•

MÁLMSMIÐIR
Við viljum ráða menn starfa sem hafa þekkingu og
getu til að smíða vandaðar stálinnréttingar. Aðeins
koma til greina fagmenn sem geta unnið sjálfstætt.
Framtiðarstarf fyrir rétta menn
Vinsamlegast haﬁð samband við verkstjóra.

•
•
•
•
•
•

Skeiðarási 8 • 210 Garðabæ • Sími 565 7799

Recruiting, motivating and guiding the new and
existing employees
Being involved in sales, customer service, stock and
keeping up the appearance of the store
Making sure the store is always at top condition
and that the shelves are filled with relevant items,
depending on the season
Providing continuous feedback to employees by
recognizing and rewarding successful performance
and addressing performance-related problems
Supervising all pricing and signing activities
throughout the store
Total store maintenance, including interior, exterior,
equipment and grounds
Acting as a role model of appropriate loss
prevention
Supervision and follow-up with other departments in
Store Manager's absence

You take on all tasks with enthusiasm and you are no
stranger to physical work either. You have the will and
energy to constantly develop in a rapidly growing
organisation, which offers great career opportunities.

You are the person we are seeking, if you:
•
•
•
•
•
•
•

Have some previous retail experience
Possess natural leadership skills
Know the meaning of good customer service and
have the ability to inspire staff
Are positive, confident and energetic by nature
Have a sales oriented attitude that will guide other
employees to great results
Can express yourself in English
Speak fluent Icelandic

Our company culture is youthful, result oriented and
down to earth. We offer a versatile job in the biggest toy
retailer in the Nordic Countries, a competitive salary, result based bonus and many staff benefits. Our staff management is based on employee development in a positive
atmosphere, the focus being on making children happy.
The employment is full time and will begin as soon as we
find the right person.
For further information on the position, please contact
Sverrir Hjálmarsson recruitment consultant at HH Ráðgjöf,
tel. 561 5900.
If you are interested in the job and ready to take on new
challenges, apply as soon as possible. Applications for this
vacancy are to be submitted online at www.hhr.is

TOYS"R"US in the Nordic Countries is a popular megastore chain selling high-quality children´s toys. We are known for our broad range
of products and competitive prices while focusing on excellent customer service. Altogether we have over 45 stores in five different
countries. TOYS"R"US is a part of TOP-TOY A/S Group. You can read more about us at www.toysrus.is.

Upplýsingaöryggisstjóri
Advania óskar eir að ráða kramikinn og metnaðarfullan einstakling í starf upplýsingaöryggisstjóra.
Við leitum að aðila sem hefur brennandi áhuga á upplýsingaöryggi og vill láta verkin tala. Um er að ræða
kreandi starf í spennandi vinnuumhverﬁ. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf ﬂjótlega.
Starfssvið

Menntun og hæfniskröfur

• Yﬁrumsjón með stjórnkerﬁ upplýsingaöryggis skv. ISO 27001
• Umsjón með raunlægum öryggismálum hýsingarsala og
húsnæðis
• Yﬁrumsjón með gerð áhæumats, prófunum og viðhaldi
rekstrarsamfellna
• Umsjón með úektum og úrvinnslu rekstrarfrávika
• Ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna í tengslum við
upplýsingaöryggi

•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Reynsla af stjórnun upplýsingaöryggis skv. ISO 27001
Þekking á rekstri upplýsingakerfa
Þekking og/eða reynsla af ISO 9001 er kostur
Góð enskukunnáa og hæfni í að miðla upplýsingum í
töluðu og rituðu máli
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæﬁleikar og öguð vinnubrögð
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2013. Vinsamlegast sæktu um starﬁð á www.advania.is/atvinna
Nánari upplýsingar veitir Jónína Guðmundsdóir (jonina.gudmundsdoir@advania.is eða 440 9000)
Advania er stærsta þekkingarfyrirtæki Íslands með 1.100 starfsmenn í órum löndum og höfuðstöðvar við
Guðrúnartún í hjarta Reykjavíkur. Starfsfólk fyrirtækisins á Íslandi er um 600 talsins. Advania er ölskylduvænn
vinnustaður og er vinnutími sveigjanlegur. Fyrirtækið rekur öﬂuga jafnréisstefnu og virka samgöngustefnu.
Gildi Advania eru ástríða, snerpa og hæfni.
Guðrúnartún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is
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7J¬MFJUVNB¬TUBSGTN²OOVN©
U¢LOJºK¯OVTUVPHCBLWJOOTMV
Tækniþjónusta

Bakvinnsla

Starﬁð fellst í þjónustu við viðskiptavini í gegnum
síma, bilanagreiningu og uppsetningu á
nettengingum og símkerfum. Æskilegt er að
umsækjandi haﬁ mikla þjónustulund og eftirtalda
kosti:

Starﬁð fellst í að sinna pöntunum á nettengingum,
símaþjónustu, farsímaþjónustu og símkerfum frá
viðskiptavinum og samskiptum við birgja vegna
þeirra. Æskilegt er að umsækjandi haﬁ mikla
þjónustulund og eftirtalda kosti:

ŔFLLJOHVCJMBOBHSFJOJOHV
ŔFLLJOHVOFULFSGVN
ŔFLLJOHV$*4$0OFUC¶OB¬J
ŔFLLJOHV7P*1
ŔFLLJOHVT©NLFSGVN UE"TUFSJTLF¬B'SFFTXJUDI
ŔFLLJOHV-JOVY

Ŕ4BNWJTLVTFNJ
Ŕ/ǽLW¢NOJ
Ŕ3FZOTMVBGTLSJGTUPGVTU²SGVN

GreenQloud leitar
að kerfisrekstrarstjóra

Símafélagið er lítið en ört vaxandi fjarskiptafyrirtæki
sem býður upp á nettengingar, símaþjónustu,
farsímaþjónustu og símkerﬁsþjónustu. Okkar helstu
viðskiptavinir eru fyrirtæki, bæði stór og smá.

GreenQloud leitar að öflugum einstaklingum
til að gangast til liðs við rekstrarteymi sitt.
Reksturinn felur í sér umsjón með klasa af
Linux netþjónum, netkerfum og þjónustum

Ef þú vilt vinna með okkur, sendu okkur
þá ferilskrá á atvinna@simafelagid.is

7J¬MFHHKVNNJLJ¬VQQ¶SGZSTUBŤPLLTWJOOVVNIWFSţ 
C¢¬JTLFNNUJMFHUPHGSKMTMFHUFHBSWJ¬HFUVN
U²LVNWJ¬MFJLQPPMCPS¬JOV L²TUVNQ©MVNF¬B
HFSVNBOOB¬TLFNNUJMFHU"MMJSTUBSGTNFOOG¯LFZQJT
NBUPHHPTL¢MJSJOOFSBMMUBGGVMMVS

og áframþróun á rekstrarumhverfi.

Grunnkröfur:
- Starfsreynsla í kerfisstjórn
- Reynsla af rekstri Linux/UNIX kerfa
- Reynsla af rekstri IP netkerfa

Starfatorg.is

- Reynsla af rekstri netkerfa, eldveggja og beina
- Reynsla af skeljarskriftu forritun

Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Skrifstofustjóri
Afgreiðslufulltrúi
Hjúkrunarfræðingur
Aðstoðarskólameistari
Verkefnastjóri í svæðasamstarfi
Sérfræðingar í upplýsingatækni
Dýralæknir
Lektor
Aðjúnkt í starfsþjálfun
Lektor í kennslufræði
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Aðstoðarm. á myndgreiningardeild
Skrifstofumaður
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði
Sérfr.læknir í krabbameinslækn.
Sérfræðingur
Sérfræðingur
Aðstoðardeildarstjóri
Sjúkraliði, hjúkrunarfræðingur
Gæslumaður við geðdeild
Sálfræðingur

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík
Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík
Landspítali, lungnadeild
Reykjavík
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Reykjavík
Þróunarsamvinnustofnun Íslands Reykjavík
Landhelgisgæsla Íslands
Reykjavík
HÍ, Tilraunastöð að Keldum
Reykjavík
HÍ, hjúkrunarfræðideild
Reykjavík
HÍ, félagsvísindasvið
Reykjavík
HÍ, menntavísindasvið
Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Seyðisfjörður
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Selfoss
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Reykjanesbær
LSH, erfða- og sameindalæknisfr.d. Reykjavík
LSH, meltingar- og nýrnadeild
Reykjavík
LSH, meltingar- og nýrnadeild
Reykjavík
LSH, geislameðferð
Reykjavík
LSH, rekstrarlausnir
Reykjavík
LSH, rekstrarlausnir
Reykjavík
LSH, röntgendeild
Reykjavík
Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð
Ólafsfjörður
Sjúkrahúsið á Akureyri
Akureyri
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Húsavík

Nr.ávef
201303/100
201303/099
201303/098
201303/097
201303/096
201303/095
201303/094
201303/093
201303/092
201303/091
201303/090
201303/089
201303/088
201303/087
201303/086
201303/085
201303/084
201303/083
201303/082
201303/038
201303/081
201303/080
201303/079

Æskilegt:
- Reynsla af rekstri sýndarvélaumhverfa
- Þekking á KVM sýndarvélatækni
- Reynsla af rekstri BGP uppsetninga

Kostur:
- Reynsla af forritun í python eða ruby
- Reynsla af rekstri devops umhverfa líkt
og chef eða puppet
- Reynsla af rekstri gagnagrunnskerfa líkt
og MySQL

Í boði fyrir rétta einstaklinginn:
- Skemmtilegt, skapandi og krefjandi
starfsumhverfi
- Samkeppnishæf laun
- Kaupréttir
- Sveigjanlegur vinnutími
Umsóknir skulu berast með tölvupósti
á netfangið jobs@greenqloud.com.
Frekari upplýsingar veitir Tryggvi Lárusson
í síma 415-0200.
GreenQloud er fyrsta íslenska tölvuskýið og fyrsta umhverfisvæna tölvuský heims. Fyrirtækið er ríflega tveggja ára
gamalt, í hröðum vexti og hefur hlotið styrki frá Rannís
og fjárfestingu frá Nýsköpunarsjóði atvinnulífins m.a.
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Rafvirki óskast
Erum að leita að Rafvirkja með full réttindi sem vanur
er skipaviðgerðum og eða alskonar iðnaðar- og
vélarafstýringum. Þarf að geta unnið sjálfstætt.
Framtíðarstarf. Reglusemi áskilin.
Allar upplýsingar í síma 660 4100 eða á póstfang
rafvirki@vortex.is

Rafvirki ehf, Fossaleyni 2, 112 Reykjavík

F

ramtíðarsýn Landspítala er að vera í fremstu röð háskólasjúkrahúsa, eftirsóttur vinnustaður og stolt landsmanna, sjúklinga og starfsmanna. Landspítali er stærsti vinnustaður landsins með um 4.500 starfsmenn.

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild Landspítala (HUT) hefur umsjón með öllum tölvukerfum spítalans, lækningatækjum,
tölvum og öðrum tæknibúnaði. Á deildinni starfa rúmlega 70 starfsmenn. Hlutverk deildarinnar er að styðja við
kjarnastarfsemi spítalans enda heilbrigðis- og upplýsingatækni ein megin forsenda hagræðingar og framþróunar í
starfsemi hans.
Rekstrarlausnir (RL) er eining innan HUT sem sér um rekstur tölvukerfa Landspítala og þjónustu við um 4.500 notendur. Í
RL starfa rúmlega 30 sérfræðingar sem sinna daglegum rekstri og þjónustu ásamt innkaupum og innleiðingu á miðlægum
tölvubúnaði. Starfsemi RL er vottuð samkvæmt öryggisstaðlinum ISO 27001.

Rekstur gagnagrunna og tengdra kerfa

3ÎLUMAÈUR
+ 2ICHTER HF LEITAR AÈ SÎLUMANNI
%F ÖÒ ERT J¹KV¾ÈUR OG FINNST GAMAN AÈ VINNA ERT
¹VALLT STUNDVÅS OG HEFUR METNAÈ TIL AÈ L¾RA Ö¹ G¾TI
ÖÒ VERIÈ SÒS¹ SEM VIÈ LEITUM AÈ
(¾FNISKRÎFUR
2EYNSLA AF SÎLUSTARFI ¹SAMT GËÈRI ÖEKKINGU ¹
BYGGINGAMARKAÈNUM ¾SKILEG
(¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM SKILYRÈI
3KIPULÎGÈ OG SJ¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ
'ËÈ ALMENN TÎLVU OG ENSKUKUNN¹TTA
(ELSTU VERKEFNI
3ALA OG R¹ÈGJÎF TIL VIÈSKIPTAVINA
4ILBOÈSGERÈ
6IÈHALD VIÈSKIPTATENGSLA OG ÎFLUN NÕRRA
5MSËKNIR ¹SAMT FERILSKR¹ MEÈ MYND SENDIST ¹
NETFANGIÈ STARF KRICHTERIS

Landspítali óskar eftir sérfræðingi í rekstri gagnagrunna og tengdra kerfa. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. maí 2013 eða
eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Daglegur rekstur á Oracle og Microsoft gagnagrunnsumhverfi
» Þátttaka í þróun tækniumhverfis Landspítalans

Önnur verkefni
»
»
»
»

Rekstur VMware umhverfis
Rekstur TSM afritunarlausnar
Rekstur gagnageymsla
Almennur Linux rekstur

Hæfnikröfur

» Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða
sambærilegu æskileg
» Fimm ára starfsreynsla á sviði upplýsingatækni
» Viðamikil reynsla af rekstri gagnagrunna
» Þekking á virkni fyrirspurnabestara (Query Optimizer)
í Oracle og MS-SQL
» Mikil reynsla af bilanaleit og viðgerðum

Rekstur netkerfa
Landspítali óskar eftir sérfræðingi í rekstri netkerfa. Viðkomandi skal hafa góða þekkingu á Cisco búnaði og hafa áhuga á að vinna við
eitt stærsta og öflugasta netkerfi landsins.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. maí 2013 eða eftir samkomulagi.
Landspítalinn rekur starfstöðvar á 15 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Á netkerfi Landspítalans eru um 8.000 tölvur og önnur tæki sem
tengjast um 300 netskiptum og 300 þráðlausum aðgangspunktum. Kröfur til netkerfisins eru miklar og fjölmörg spennandi verkefni
framundan.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Rekstur netkerfis Landspítala

Hæfnikröfur

» Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða
sambærilegu æskileg
» Cisco gráður eru æskilegar
» 2-3 ára reynsla í rekstri netkerfa er æskileg

Nánari upplýsingar
GEISLAMEÐFERÐARDEILD KRABBAMEINA

Sérfræðilæknir
í krabbameinslækningum
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í krabbameinslækningum á
geislameðferðardeild krabbameina. Starfið felur m.a. í sér teymisvinnu
með öðrum starfsstéttum og sérgreinum spítalans.

»
»
»
»

Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 2013.
Upplýsingar veitir Ólafur Halldórsson, netfang olafur.halldorsson@landspitali.is, sími 543 5453.
Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá.
Ákvarðanir um ráðningar í störf byggjast á viðtölum og innsendum gögnum.

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.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Vinna á geisla-, dag- og göngudeild ásamt vaktþjónustu við
krabbameinslækningadeild Landspítala
» Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir Landspítala og þátttaka í
samráðsfundum
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni

Hæfnikröfur

» Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í krabbameinslækningum
» Breið þekking og reynsla í geislameðferð krabbameina
» Jákvæði, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 21. apríl 2013.
» Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi og veitist starfið frá 1. júní
2013 eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Jakob Jóhannsson, sérfræðilæknir, netfang
jakobjoh@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af
kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti
af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í
tvíriti, Jakobi Jóhannssyni, yfirlækni geislameðferðar krabbameina, LSH
Geislameðferð, læknar: Hb-10K.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum
umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um
ráðningu í starfið byggir einnig á þeim.

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

VIÐ LEITUM AÐ DRÍFANDI MARKAÐSMANNI
Markaðsstofa Kópavogs leitar að metnaðarfullum og öﬂugum framkvæmdastjóra.
Helstu verkefni:
• Dagleg stjórnun og rekstur Markaðsstofu Kópavogs
• Gerð framkvæmda- og fjárhagsáætlana í samvinnu við
stjórn og hagsmunaðila.
• Frumkvæði og umsjón með kynningar- og markaðsmálum.
• Samskipti við hagsmunaðila, samstarfs- og
stuðningsstofnanir.
• Skipulagning og þátttaka í sýningum og ráðstefnum.
• Umsjón með heimsóknum blaðamanna og ferðaskrifstofa.
• Yﬁrumsjón með vefsíðu og samfélagsmiðlum Markaðsstofunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla af markaðs- og kynningarmálum mikilvæg.
• Metnaður í starﬁ ásamt leiðtoga – og skipulagshæﬁleikum.
• Mjög góðir samstarfs- og samskiptahæﬁleikar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig á
þessum málum (önnur tungumál kostur).
• Góð tölvukunnátta og þekking á notkun samfélagsmiðla.

Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl n.k.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Umsóknir skal senda til Kópavogsbær Skrifstofa, Fannborg 2, 200
Kópavogur, merktar „Markaðsstofa Kópavogs, Framkvæmdastjóri“. Allar frekari upplýsingar gefur Theodóra S. Þorsteinsdóttir
(theodora07@ru.is)
Tilgangur Markaðsstofu Kópavogs er m.a að eﬂa atvinnuþróun og starfa að ferða- og markaðsmálum í Kópavogi með sérstakri
áherslu á að auka atvinnustarfsemi innan marka sveitarfélagsins. Markaðsstofu er ætlað að að eﬂa samstarf atvinnulífsins,
sveitarfélagsins og annarra sem vilja stuðla að uppbyggingu innan Kópavogs.
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Yﬁrþjónn
Lindaskóli
óskar eftir
skólastjóra

Kafﬁ Krús óskar eftir að ráða yﬁrþjón. Viðkomandi þarf að
hafa reynslu, vinna vel í hóp og vera skipulagður. Kafﬁ Krús er
veitingastaður og kafﬁhús á Selfossi, en samhliða daglegum
rekstri veitingastaðarins er veisluþjónusta í örum vexti.
Áhugasamir sendi upplýsingar um nafn, aldur, fyrri störf á
kafﬁkrus@kafﬁkrus.is.
Nánari upplýsingar gefur Tómas Þóroddsson í síma 699-0660

Nýtt hótel
Ný störf

Staða skólastjóra við Lindaskóla er laus til
umsóknar.
Lindaskóli er staðsettur við Núpalind í
austurbæ Kópavogs. Skólinn hóf starfsemi
sína árið 1997. Á skólaárinu 2012-2013 eru
tæplega 530 nemendur í skólanum. Skólinn
hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu
starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi.
Lindaskóli leggur rækt við listir og menningu
í skólastarfinu. Hann leggur jafnframt
áherslu á umhverfismennt og tekur þátt í
Grænfánaverkefninu. Virk heilsuefling er eitt
einkenna skólans og hefur hann til margra ára
verið í forystusveit skóla sem tekið hafa þátt í
Skólahreysti. Mikil og góð samvinna hefur verið
milli skólans og heimila í nærumhverfinu.

Knattspyrnufélagið Valur
leitar eftir húsverði
Starfslýsing
Húsvörður starfar í verslun og veitingasölu ásamt því
að sinna þrifum, almennum verkefnum og frágangi
húss á kvöld-og helgarvöktum.
Vinnutími er frá 16:00-23:00 virka daga og 9:30 til 17:00
um helgar en getur breyst lítillega.
Gert er ráð fyrir vinnu 15 daga í mánuði
Hæfniskröfur
Frumkvæði, sjálfsstæði og heiðarleiki
Hreint sakavottorð
Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá sendist á
gudmundur@valur.is
Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2013.

Leitað er að stjórnanda sem veitir faglega
forystu og býr yfir hæfni til að skipuleggja
krefjandi skólastarf í samvinnu við kennara,
foreldra og skólayfirvöld. Framtakssemi,
samskiptahæfni og góðir skipulagshæfileikar
eru því nauðsynlegir.
Menntunar og hæfniskröfur:
Kennsluréttindi og kennslureynsla á
grunnskólastigi
Ŀ Reynsla af stjórnun og faglegri forystu á sviði
kennslu og þróunar í skólastarfi
Ŀ Æskileg framhaldsmenntun á sviði uppeldisog menntunarfræða, stjórnunar eða öðrum
greinum sem nýtast í skólastjórnun
Ŀ Færni í áætlanagerð og fjármálstjórnun
Ŀ Forystuhæfileikar og samskiptahæfni
Ŀ

Frekari upplýsingar:
Laun eru samkvæmt kjarasamningi
Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2013.
Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2013.
Nánari upplýsingar veita Ragnheiður
Hermannsdóttir, deildarstjóri grunnskóladeildar,
ragnheidur@kopavogur.is og Anna Birna
Snæbjörnsdóttir, sviðsstjóri menntasviðs,
annabs@kopavogur.is eða í síma 570 1500.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um
starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt
á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

KZg`hi_g^
bZg`^c\VghiVg[hZb^
=ZahijkZg`Z[c^/
■KZg`hi_gcbZg`^c\VghiVg[hZb^IVccV#
■9^\^iVaegZci!h^a`^egZcid\VÂgVgbZg`^c\Vg#
■KgjbiiV`V!kgjV[\gZ^ÂhaVd\ccjgaV\Zghig[#
■<ZgÂÈeg[Vg`V¸>aajhigVidgd#[a#V[aZnh^c\jb#
=¨[c^h`g[jg/
■GZnchaVV[h^a`^egZci^d\ha`jbbZg`^c\jb#

ION hótel er nýtt glæsilegt fjögurra stjarna
hótel á Nesjavöllum við Þingvallavatn.
Nafn hótelsins og hönnun vísar í orkuna
í umhverﬁnu og náttúrunni. Á hótelinu
eru 46 herbergi, veitingastaðurinn Silfra,
Norðurljósabarinn og spa með 10 metra
langri útisetlaug, nuddaðstöðu, gufubaði
og hvíldarherbergi.
Við leitum að metnaðarfullum
einstaklingum til að vinna með okkur.

■GZnchaVd\ÄZ``^c\>aajhigVidgd\E]didh]de#
■GZn`aZnh^Zg`dhijg#
Jbh`c^gWZg^hi{
\jY_dc5iVcc^#^h
[ng^g&#Vegac#`#

Umsjón með morgunmat
Leitum að jákvæðum og morgunhressum
einstaklingum til að hafa umsjón með
morgunverðarhlaðborði.

Matreiðslumaður

Kópavogsbær
kopavogur.is

IVcc^Vj\aÅh^c\VkgjgWÅÂjgÅbhVgkgjg
d\bZg`^c\Vg{Ä¨g!h_{lll#iVcc^#^h#
K^ÂbZg`_jbkgjgcVgbZÂad\djbk^Âh`^eiVk^cV#

Veitingastaðurinn Silfra óskar eftir
matreiðslumanni í fullt starf, aðili með
reynslu úr eldhúsi kemur einnig til greina.

Almenn þrif og uppvask í eldhúsi
Við leitum að drífandi og duglegu fólki í
almenn þrif á herbergjum og uppvask í
eldhúsi. Unnið er eftir vaktaplani.

Snyrtifræðingur og nuddari
Lava spa leitar að drífandi og áhugasömum
einstaklingum til þess að taka að sér nudd
og snyrtingu í aukavinnu um kvöld og helgar.

Áhugasamir vinsamlegast
sendið inn umsókn á:
job@ioniceland.is
fyrir 9. apríl.
sími: 511 1144
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Reykjavíkurborg
Umverfis- og skipulagssvið

Laus störf hjá umhverfis- og skipulagssviði

Deildarstjóri óskast á
Skrifstofu reksturs og umhirðu

Eftirlitsfulltrúi
hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar aulýsir eftir deildarstjóra á Skrifstofu
reksturs og umhirðu. Skrifstofan annast m.a. rekstur á vetrarþjónustu, hreinsun, garðyrkju,
grasslætti, umferðarlýsingu og rekstur hverfa og verkbækistöðva. Skrifstofan er til húsa í
Borgartúni 12-14 og er næsti yfirmaður skrifstofustjóri.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir eftirlitsfulltrúa til starfa
hjá Skrifstofu skipulags, bygginga og borgarhönnunar hjá byggingarfulltrúanum
í Reykjavík. Byggingarfulltrúinn í Reykjavík sér meðal annars um að sinna eftirliti
með byggingarframkvæmdum innan borgarlandsins, frágangi þeirra og umhverfi lóða til
samræmis við samþykkt gögn, skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast.

Helstu verkefni og ábyrgð
s 9FIRSTJØRN (VERFA OG 6ERKBKISTÚ¡VA VESTAN %LLI¡AÉA
s 'ER¡ KOSTNA¡AR OG FJÉRHAGSÉTLANA
s %FTIRFYLGNI ÉTLANA
s BYRG¡ É âMSUM MÉLAFLOKKUM 3KRIFSTOFUNNAR
s BYRG¡ É STARFSMANNAMÉLUM
s BYRG¡ É VERKFERLASTâRINGU OG SKIPULAGNINGU VERKEFNA
s 6ERKBØKHALD YFIRFER¡ OG SAM¤YKKT REIKNINGA
s 6INNA VI¡ GATNAVEF
s 6INNA Ó SAMRMI VI¡ UMHVERFIS OG AU¡LINDASTEFNU 2EYKJAVÓKURBORGAR
s 3AMSKIPTI VI¡ BIRGJA
s +OSTNA¡ARÞTREIKNINGAR
s ÂTBO¡SGER¡
s '¡A ÚRYGGIS OG UMHVERFISMÉL
Menntunar- og hæfniskröfur
s (ÉSKØLAMENNTUN SEM NâTIST Ó STARFI EINS OG REKSTRAR E¡A TKNIFR¡IMENNTUN
s &RAMHALDSMENNTUN SKILEG
s 2EYNSLA AF VERKEFNASTJØRNUN É SAMBRILEGU STARFSSVI¡I
s 2EYNSLA AF FJÉRHAGSÉTLANAGER¡
s 'Ø¡ FRNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG HØPASTARFI
s &RUMKV¡I NÉKVMNI OG METNA¡UR Ó STARFI
s EKKING É UMHVERFISMÉLUM KOSTUR
s 4ÚLVUFRNI Ó 7ORD OG %XCEL OG GØ¡ FRNI Ó SKâRSLUGER¡
s +OSTUR A¡ HAFA ¤EKKINGU É STARFSEMI 2EYKJAVÓKURBORGAR OG STOFNANA HENNAR EN EKKI SKILYR¡I
3KJA SKAL UM STARFI¡ É HEIMASÓ¡U 2EYKJAVÓKURBORGAR www.reykjavik.is undir
„ Laus störf” - Deildarstjóri á Skrifstofu reksturs og umirðu.

Helstu verkefni og ábyrgð
s !NNAST EFTIRLIT ME¡ BYGGINGARFRAMKVMDUM OG FRÉGANGI UMHVERFIS ME¡ TILLITI TIL SAM¤YKKTRA
gagna og skilmála
s !NNAST ATHUGANIR OG SAMANBUR¡ É FRAMKVMDUM MI¡A¡ VI¡ SAM¤YKKT GÚGN ÉSAMT GER¡ É
viðeigandi tillögum til úrbóta
s !NNAST SKRÉNINGU EFNISATRI¡A UM STÚ¡U OG ATHUGASEMDIR OG FERIL MÉLSME¡FER¡A Ó
skráningarkerfi byggingarfulltrúa ásamt fyrirmælum um framhald og úrbætur
s !NNAST EFTIRFYLGNI FYRIRMLA UM ÞRBTUR EFTIR ¤VÓ SEM VI¡ É OG ME¡ FORMLEGUM SAMSKIPTUM
við framkvæmda- og ábyrgðaraðila
s !NNAST YFIRFER¡ GAGNA TENGDUM BYGGINGARLEYFISUMSØKNUM OG BYGGINGAR FRAMKVMDUM
s '¡A ÚRYGGIS OG UMHVERFISMÉL
Menntunar- og hæfniskröfur
s -ENNTUN Ó BYGGINGARVERKFR¡I E¡A BYGGINGARTKNIFR¡I E¡A SAMBRILEGUM TKNIGREINUM
á háskólastigi. Framhaldsmenntun er æskileg
s 'Ø¡ ¤EKKING É BYGGINGARREGLUGER¡ OG LÚGUM TENGDUM MANNVIRKJAGER¡
s 'Ø¡ RITFRNI
s (FNI OG GETA TIL FRUMKV¡IS OG MANNLEGRA SAMSKIPTA
s 3KIPULAGSHFNI NÉKVM ÚGU¡ OG SJÉLFST¡ VINNUBRÚG¡ OG METNA¡UR Ó STARFI
s 2EYNSLA AF BYGGINGARI¡NA¡I SS HÚNNUN FRAMKVMDUM OG VERKUMSJØN E¡A AF SAMBRILEGU
starfi er æskileg
s 'Ø¡ ALMENN TÚLVUKUNNÉTTA OG ¤EKKING É ALGENGUM FORRITUM SS 7ORD %XCEL /UTLOOK
s EKKING É BORGARKERFINU ER KOSTUR
3KJA SKAL UM STARFI¡ É HEIMASÓ¡U 2EYKJAVÓKURBORGAR www.reykjavik.is undir
„ Laus störf” - Eftirlitsfulltrúi hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík.

.ÉNARI UPPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR 'U¡JØNA "JÚRK 3IGUR¡ARDØTTIR SKRIFSTOFUSTJØRI Ó SÓMA 
1111 eða með því að senda fyrirspurnir á gudjona.bjork.sigurdardottir@reykjavik.is

.ÉNARI UPPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR "JARNI ØR *ØNSSON FORSTÚ¡UMA¡UR OG "JÚRN 3TEFÉN
Hallsson byggingarfulltrúi í síma 411-1111 eða með að senda fyrirspurnir á bjarni.th.jonsson@
reykjavik.is eða bjorn.stefan.hallsson@reykjavik.is

Lokaúttektarfulltrúi
hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík

Úttektarfulltrúi
hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir lokaúttektarfulltrúa til
starfa hjá Skrifstofu skipulags, bygginga og borgarhönnunar hjá byggingarfulltrúanum
í Reykjavík. Byggingarfulltrúinn í Reykjavík sér meðal annars um að sinna eftirliti
með byggingarframkvæmdum innan borgarlandsins, frágangi þeirra og umhverfi lóða til
samræmis við samþykkt gögn, skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir úttektarfulltrúa til starfa
hjá Skrifstofu skipulags, bygginga og borgarhönnunar hjá byggingarfulltrúanum í
Reykjavík. Byggingarfulltrúinn í Reykjavík sér meðal annars um að sinna eftirliti með
byggingarframkvæmdum innan borgarlandsins, frágangi þeirra og umhverfi lóða til samræmis
við samþykkt gögn, skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast.

Helstu verkefni og ábyrgð
s !NNAST ÚRYGGIS OG LOKAÞTTEKTIR É BYGGINGARSTÚ¡UM Ó SAMRMI VI¡ SAM¤YKKT GÚGN LÚG
reglugerðir og staðla
s !NNAST EFTIRLIT ME¡ BYGGINGARFRAMKVMDUM OG FRÉGANGI UMHVERFIS É LOKASTIGUM
framkvæmda sem þeim tengist ásamt tilfallandi almennum úttektum
s !NNAST SKRÉNINGU EFNISATRI¡A UM STÚ¡U FRAMKVMDA ATHUGASEMDIR OG FERIL Ó SKRÉNINGARKERFI
byggingarfulltrúa ásamt fyrirmælum um framhald og úrbætur
s !NNAST EFTIRFYLGNI FYRIRMLA UM ÞRBTUR EFTIR ¤VÓ SEM VI¡ É OG ME¡ FORMLEGUM SAMSKIPTUM
við framkvæmda- og ábyrgðaraðila
s !NNAST GER¡ VOTTOR¡A TIL SAMRMIS VI¡ ÞTTEKTARSTÚ¡U FRAMKVMDA
s !NNAST YFIRFER¡ GAGNA TENGDUM BYGGINGARLEYFISUMSØKNUM OG BYGGINGARFRAMKVMDUM

Helstu verkefni og ábyrgð
s !NNAST ÉFANGAÞTTEKTIR BYGGINGARTKNILEGRA ATRI¡A É BYGGINGARSTÚ¡UM Ó SAMRMI VI¡
SAM¤YKKT GÚGN LÚG REGLUGER¡IR OG STA¡LA
s !NNAST STÚ¡UÞTTEKTIR OG SKO¡ANIR VEGNA BYGGINGARSTJØRASKIPTA E¡A BYGGINGARSTIGA
s !NNAST EFTIRLIT ME¡ BYGGINGARFRAMKVMDUM OG FRÉGANGI UMHVERFIS SEM ¤EIM TENGIST
s !NNAST SKRÉNINGU EFNISATRI¡A UM STÚ¡U FRAMKVMDA ATHUGASEMDIR OG FERIL Ó SKRÉNINGARKERFI
byggingarfulltrúa ásamt fyrirmælum um framhald og úrbætur
s !NNAST EFTIRFYLGNI FYRIRMLA UM ÞRBTUR EFTIR ¤VÓ SEM VI¡ É OG ME¡ FORMLEGUM SAMSKIPTUM
við framkvæmda- og ábyrgðaraðila
s !NNAST GER¡ VOTTOR¡A TIL SAMRMIS VI¡ ÞTTEKTARSTÚ¡U FRAMKVMDA
s !NNAST YFIRFER¡ SÏRUPPDRÉTTA OG GAGNA TENGDUM BYGGINGARLEYFISUMSØKNUM OG
byggingarframkvæmdum

Menntunar- og hæfniskröfur
s -ENNTUN Ó BYGGINGARVERKFR¡I E¡A BYGGINGARTKNIFR¡I E¡A SAMBRILEGUM TKNIGREINUM
á háskólastigi. Framhaldsmenntun er æskileg
s -IKIL REYNSLA AF BYGGINGARI¡NA¡I SS HÚNNUN FRAMKVMDUM OG VERKUMSJØN E¡A AF
sambærilegu starfi er æskileg
s (FNI OG GETA TIL FRUMKV¡IS OG MANNLEGRA SAMSKIPTA
s 3KIPULAGSHFNI NÉKVM ÚGU¡ OG SJÉLFST¡ VINNUBRÚG¡ OG METNA¡UR Ó STARFI
s 'Ø¡ ALMENN TÚLVUKUNNÉTTA OG ¤EKKING É ALGENGUM FORRITUM SS 7ORD %XCEL /UTLOOK
s EKKING É BYGGINGARREGLUGER¡ MANNVIRKJALÚGUM OG STÚ¡LUM ER SKILEG
s EKKING É BORGARKERFINU ER KOSTUR

Menntunar- og hæfniskröfur
s -ENNTUN Ó BYGGINGARVERKFR¡I E¡A BYGGINGARTKNIFR¡I E¡A SAMBRILEGUM TKNIGREINUM
á háskólastigi. Framhaldsmenntun er æskileg
s 2EYNSLA AF BYGGINGARI¡NA¡I SS HÚNNUN FRAMKVMDUM OG VERKUMSJØN ER SKILEG OG
kostur er reynsla af sambærilegu starfi
s (FNI OG GETA TIL FRUMKV¡IS OG MANNLEGRA SAMSKIPTA
s 3KIPULAGSHFNI NÉKVM ÚGU¡ OG SJÉLFST¡ VINNUBRÚG¡ OG METNA¡UR Ó STARFI
s 'Ø¡ ALMENN TÚLVUKUNNÉTTA OG ¤EKKING É ALGENGUM FORRITUM SS 7ORD %XCEL /UTLOOK
s EKKING É BORGARKERFINU ER KOSTUR

3KJA SKAL UM STARFI¡ É HEIMASÓ¡U 2EYKJAVÓKURBORGAR www.reykjavik.is undir
„ Laus störf” - Lokaúttektarfulltrúi hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík.

3KJA SKAL UM STARFI¡ É HEIMASÓ¡U 2EYKJAVÓKURBORGAR www.reykjavik.is undir
„ Laus störf” - Úttektarfulltrúi hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík.

.ÉNARI UPPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR ¼SKAR 4ORFI ORVALDSSON YFIRVERKFR¡INGUR BYGGINGARFULLTRÞA
í síma 411-1111 eða með að senda fyrirspurnir á netfangið oskar.torfi.thorvaldsson@reykjavik.is.

.ÉNARI UPPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR ¼SKAR 4ORFI ORVALDSSON YFIRVERKFR¡INGUR BYGGINGARFULLTRÞA
í síma 411-1111 eða með að senda fyrirspurnir á netfangið oskar.torfi.thorvaldsson@reykjavik.is.

Um er að ræða framtíðarstörf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2013
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika reykvísks samfélags.
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

sími: 511 1144
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www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

CenterHotels óska eftir að ráða í eftirfarandi störf á
nýjan SKÝ Lounge & Bar á CenterHotel Arnarhvoli.

BARÞJÓNAR: Reyndir barþjónar með góð tök
á bæði ensku og íslensku. Unnið er kvöld og
helgarvaktir, vaktirnar henta vel sem aukavinna með
námi eða öðru starﬁ.

AÐSTOÐARMANNESKJA Í ELDHÚS
Við leitum eftir áhugasömum, jákvæðum og
vinnusömum aðila til að aðstoða í eldhúsi.
Unnið er bæði kvöld- og helgarvaktir.

YFIRBARÞJÓNN
Við leitum eftir ábyrgum og vinnusömum aðila
í starf yﬁrbarþjóns í fullt starf. Unnið er bæði,
dagvaktir, kvöld- og helgarvaktir.

STARFSSVIÐ:
Almenn afgreiðsla og þjónusta
Eldamennska á léttum réttum og öðrum veitingum
Uppvask og þrif
HÆFNISKRÖFUR:
Góður skilningur á verklagsreglum og færni í að fylgja þeim
Geta til að vinna undir álagi
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Jákvæðni og vinnugleði

STARFSSVIÐ:
Ábyrgð á vakt
Umsjón með mönnun
Uppgjör og frágangur
Þátttaka í almennri afgreiðslu og þrifum

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf ﬂjótlega.
Umsóknir óskast sendar á jobs@centerhotels.com

HÆFNISKRÖFUR:
Mikil færni í mannlegum samskiptum
Framúrskarandi þjónustulund
Hæfni til að fá fólk með sér
Jákvæðni og vinnugleði
Þarf að hafa góð tök á ensku og íslensku

Nánari upplýsingar um hótelin er að ﬁnna á heimasíðu
okkar www.centerhotels.com

Ert þú kaffibarþjónn
með ástríðu fyrir mat?
Íslenska Kaﬃstofan Höfðatorgi leitar að
jákvæðum, heiðarlegum og metnaðarfullum
barþjóni sem hefur ástríðu fyrir matargerð.
Umsókn ásamt mynd sendist á
atvinna@kaﬃstofan.is merkt
„Ég elska kaﬃ og mat“

Save the Children á Íslandi

CenterHotels reka 5 hótel sem bjóða
uppá glæsta fundaraðstöðu og
skemmtilega hótelbari í miðborg
Reykjavíkur

Ráðgjöf um val á hæfum einstaklingum til stjórnarstarfa
Meginhlutverk og skyldur stjórnar
Stjórn félags ber meginábyrgð á rekstri félagsins og fer hún með æðsta vald þess á milli stjórnarfunda. Meginhlutverk stjórnar er m.a. að stuðla að viðgangi félagsins og árangri til lengri tíma litið,
hafa yfirumsjón með rekstrinum í heild og að hafa eftirlit með stjórnendum

Ráðgjöf okkar felst meðal annars í eftirfarandi:
Skilgreining reynslu og þekkingar sem þörf er á innan stjórnar út frá eðli starfsemi og núverandi þörf
Tillaga að heppilegri samsetningu einstaklinga innan stjórnar
Leit að hæfum einstaklingum með bakgrunn sem fellur að þörfum félagsins

Síðumúla 5 108 Reykjavík

sími: 511 1144

Sími 511 1225

www.intellecta.is

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

| ATVINNA |

LAUGARDAGUR 23. mars 2013

Vilt þú taka þátt í að móta kraftmikið og lifandi
upplýsingatæknifyrirtæki?
Við leitum að öflugum einstaklingum til þess að taka þátt í því með okkur að byggja upp öflugt og nútímalegt
fyrirtæki sem hvílir á traustum grunni í einhverju kröfuharðasta umhverfi íslenskrar upplýsingatækni.
Ef þetta er eitthvað sem þú hefur kjark í, þá erum við að leita að áhöfn í eftirtalin pláss:
Viðskiptastjóri

Vörustjóri

Viðskiptastjóri er ábyrgur fyrir góðum samskiptum við

Vörustjóri er viðskiptalegur ábyrgðaraðili vöru.

viðskiptavini og hefur yfirsýn yfir öll þeirra viðskipti.

Hann er sérfræðingur í virkni, notkun og viðskipta-

Hann ber ábyrgð á mótun sameiginlegrar stefnu RB og

ferlum sem tengjast vörunni. Hann mótar framtíðar-

viðskiptavina í upplýsingatæknimálum og tryggir sínum

stefnu vöru í samræmi við heildarstefnu RB og hefur

umbjóðanda framúrskarandi þjónustu á öllum sviðum.

yfirsýn yfir öll verkefni sem henni tengjast.

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

>> Háskólanám í viðskiptafræði eða önnur sambærileg

>> Háskólanám í viðskiptafræði eða önnur sambærileg

menntun

menntun

>> Reynsla af viðskiptastjórnun er kostur

>> Reynsla af vörustjórnun er kostur

>> Þekking á umhverfi viðskiptabanka er kostur

>> Þekking á upplýsingatækni er kostur

>> Þekking á upplýsingatækni er kostur

>> Reynsla úr Agile umhverfi er kostur

>> Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum

>> Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 31. mars 2013.
Allar nánari upplýsingar um störfin veitir Þorsteinn
Björnsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaþróunar og

ráðgjafar, rb001@rb.is, sími 569 8877.
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir
sem trúnaðarmál.

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

Kalkofnsvegi 1
150 Reykjavík

www.rb.is

MÁLMSMIÐIR
Við viljum ráða menn starfa sem hafa þekkingu og
getu til að smíða vandaðar stálinnréttingar. Aðeins
koma til greina fagmenn sem geta unnið sjálfstætt.
Framtíðarstarf fyrir rétta menn.
Vinsamlegast haﬁð samband við verkstjóra.

sími: 511 1144

Skeiðarási 8 • 210 Garðabæ • Sími 565 7799
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Yﬁrþjónn
Kafﬁ Krús óskar eftir að ráða yﬁrþjón. Viðkomandi þarf að
hafa reynslu, vinna vel í hóp og vera skipulagður. Kafﬁ Krús er
veitingastaður og kafﬁhús á Selfossi, en samhliða daglegum
rekstri veitingastaðarins er veisluþjónusta í örum vexti.
Áhugasamir sendi upplýsingar um nafn, aldur, fyrri störf á
kafﬁkrus@kafﬁkrus.is.
Nánari upplýsingar gefur Tómas Þóroddsson í síma 699-0660

Smiðir óskast
Óskum eftir að ráða vana smiði í fjölbreytt
verkefni, framtíðarstörf.
Óskum einnig eftir að komast i samband við smiði
og smíða hópa í tímabundin verkefni.
Vinsamlegast sendið upplýsingar á netfangið
eggert@tharfathing.is

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í maí
og júní ef næg þátttaka fæst:
Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

2AVIRKI ËSKAST

Í byggingagreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Í prentgreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Í bílgreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

6IÈ LEITUM AÈ VÎNUM RAFVIRKJA
TIL FRAMTÅÈARSTARFA ¶ARF AÈ GETA
BYRJAÈ STRAX
HUGASAMIR SENDI INN UMSËKNIR
¹ NETFANGIÈ BOX FRETTIS MERKT
2AFVIRKI m

Listskreytingasjóður ríkisins auglýsir
eftir umsóknum um
styrki úr sjóðnum árið 2013.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er
til 1. apríl.
Í snyrtigreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. maí.
Í málmiðngreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur til 1. maí.
Í vélvirkjun í september. Umsóknarfrestur til 1. júní.

Rafrænt umsóknareyðublað og allar nánari
upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu
sjóðsins: www.listskreytingasjodur.is

Umsóknarfrestur er til 1. maí 2013.

Í ljósmyndun í september – október. Umsóknarfrestur til 1. júlí.
Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um leið og
þær liggja fyrir.
Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyrissjóðsyﬁrlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu skóla á
því að nemi muni útskrifast í maí 2013.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir
iðngreinum.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang:
www.idan.is og á skrifstofunni.
IÐAN - fræðslusetur,
Skúlatúni 2, 105 Reykjavík,
sími: 590 6400, bréfsími: 590 6401,
netfang: idan@idan.is

VEITINGAREKSTUR TIL LEIGU
Keahótel ehf. auglýsa til útleigu veitingarekstur á Reykjavík Lights Hotel,
Suðurlandsbraut 12. Á hótelinu verða 105 vel útbúin herbergi, bar,
fundarsalur og veitingastaður.
Hótelið opnar 1. júní 2013.
Helstu upplýsingar:
Veitingasalur tekur um 100 manns í sæti.
Veitingaaðstaðan er á gestamóttökuhæð hótelsins og er um 300 m2.
Veitingasalur og barsvæði eru útbúin húsgögnum.
Eldhús er búið helstu eldunartækjum, uppþvottaaðstöðu, frysti og kæli.
Leigutaki framreiðir morgunverð fyrir hótelgesti.

Umsóknir þar sem fram komi hugmyndir umsækjanda um reksturinn
og leigufjárhæð sendist til pls@keahotels.is

Auglýsing vegna úthlutunar atvinnuleyfa
til aksturs leigubifreiða.
Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 16 leyﬁ til leiguaksturs á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum.
Þeir einir geta sótt um leyﬁ sem hyggjast stunda akstur
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyﬁ þurfa
umsækjendur að uppfylla skilyrði leyﬁs skv. 5. gr. laga nr.
134/2001 og reglugerðar nr. 397/2003 um leigubifreiðar,
með síðari breytingum.
Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við
akstur leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr.
397/2003.
Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is>umsóknir
og leyﬁ>leigubílar, eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar
Borgartúni 7 í Reykjavík.
Umsóknarfrestur er til 2. apríl 2013.
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LEIGUSAMNINGUR
Leigusamningur
Menningarmiðstöðin Gerðuberg óskar eftir
áhugasömum rekstraraðilum til að taka að sér
veitingarekstur í Gerðubergi.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

SORPA bs. óskar eftir tilboðum í pressu
fyrir pappír, pappa og plast.

• Reykjavegur, göngu- og hjólaleið 2013
við Suðurlandsbraut,
útboð 12985.

Pressan skal afkasta að minnsta kosti 60 tonnum af pappír
á klukkustund miðað við blandaðan pappír, svo sem hvítan
pappír, dagblöð og þessháttar.

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Afhending útboðsgagna verður á bílavoginni við
móttökustöð SORPU bs. í Gufunesi, 112 Reykjavík, frá
þriðjudeginum 26. mars 2013, kl. 13:00. Útboðsgögn verða
á ensku og verða afhent á geisladiski.

13003

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod
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Innkaupadeild

Tilboðum skal skilað til SORPU bs., Gylfaﬂöt 5, 112
Reykjavík, eigi síðar en 30. apríl 2013 kl. 11:00.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ

Opin samkeppni
um listskreytingu

15435 - FLE – Breytingar á akstursleiðum
og bílastæðum

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Fangelsi á Hólmsheiði - Opin samkeppni
um listskreytingu
Samkeppni nr. 6060810-A

• Reglubundið viðhald pípulagna í sundlaugum
Reykjavíkurborgar, útboð nr. 12963.

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf óska eftir tilboðum í verkið
15435 FLE – Breytingar á akstursleiðum og bílastæðum.
Verkið felst í breytingum á akstursleiðum og bílastæðum
við Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Helstu verkþættir og magntölur:

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. innanríkisráðuneytisins,
óskar eftir tillögum um listskreytingar í Fangelsi á
Hólmsheiði.
Innkaupadeild

Kynningarfundur verður haldinn 3. apríl kl. 17.00 í húsnæði
SÍM, Hafnarstræti 16, 101 Reykjavík að viðstöddum fulltrúa
verkkaupa.

Skila skal samkeppnistillögum til Framkvæmdasýslu ríkisins
fyrir kl. 15.00 föstudaginn 17. maí 2013.

4300m3
4380m3
4170m2
640m
800m2

Verkinu skal að fullu lokið 15.06.2013.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna í útboðsgögnum sem
verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is.
miðvikudaginn 27. mars 2013
Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess
óska 12. apríl 2013 kl 11:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni
7C, 105 Reykjavík.

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (  ¶        

Samkeppnislýsing verður birt á vefsíðu Framkvæmdasýslu
ríkisins, http://www.fsr.is, mánudaginn 25. mars.
Samkeppnislýsing og ítargögn verða afhent hjá
Framkvæmdasýslu ríkisins, Borgartúni 7A, 105 Reykjavík frá
og með sama degi.

Gröftur
Fyllingar
Malbik
Kantsteinar
Hellulögn

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS

SAMNINGSKAUP
.ULVWMiQÐODIVVRQKGO
Lögg. fasteignasali

Sjóvá hefur til sölu
skemmdar samlokueiningar

Samningskaupalýsing á geisladiski verður seld á 3.000
kr. frá 25. mars 2013 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar,
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

Um er að ræða urethan-samlokueiningar frá SIA Baltice.
Einingarnar eru 180 mm þykkar, ca. 300 stk. ca. 3.800 m2
í mismunandi lengdum.*

)OyNDJDWDÃ 105 RVK

Einingarnar eru seldar sem ein heild og í því ástandi sem
þær eru. Sjóvá tekur enga ábyrgð á vörunni.

Glæsileg sérhæð í virðulegu húsi efst í Flókagötu.
Franskir síðir gluggar og reisulegt þak gefa húsinu
DIDUIDOOHJW\ÀUEUDJê$êNRPDDêtE~êLQQLHUXP
ORNDêKOLêVHPVQìUDê)OyNDJ|WX7Y|I|OGVWRID
RJîUM~VYHIQKHUEHUJLHUXiK êLQQLÌE~êLQHU
IPiK êiVDPWIPEtOVN~UVHPtGDJ
HULQQUpWWDêXUVHPtE~êDOOVIP
Allar nánari uppl veitir Sölvi í s. 618-0064

Kaupandi þarf að fjarlægja einingarnar í síðasta lagi
þremur dögum eftir að útboði lýkur. Þær eru staðsettar
á bryggjunni við vöruhús Húsasmiðjunnar við Kjalarvog.

13002

Innkaupadeild

618-0064

,0
52

F.h. Strætó bs. er óskað eftir áhugasömum aðilum til
þess að taka þátt í samningskaupum vegna endurnýjunar strætisvagna fyrir Strætó bs. Samningskaupin
eru auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Opnun umsókna: 24. apríl 2013, Kl. 14:00. Umsóknum
skal skila í þjónustuver Reykjavíkurborgar.

414-4488

TILBOÐ ÓSKAST

Samningskaup

Sölvi Þ. Sævarsson
Sölufulltrúi

Útboðið fer fram á
krokur.net og lýkur
þann 25. mars 2013.

Opið hús sun 24. mars kl 14:00 - 14:45
*Allar magntölur án ábyrgðar

RÁÐGJÖF
Að gera betur í dag en í
gær er drifkraftur nýrra
hugsana og betri árangurs

+|IXêERUJIDVWHLJQDPLêOXQÃ+OtêDVPiUDK

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf

ráðningar

êÃ

rannsóknir

Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is

Úlfarsbraut 98

Glæsilegar íbúið í Úlfarsárdalnum
RE/MAX Senter kynnir glæsilegar íbúðir í nýju klasahúsi á útsýnisstaðí
Úlfarsárdalnum. Um er að ræða vandað, 6 íbúða hús með stæði í
bílageymslu með sér innkeyrsluhurð fyrir hverja íbúð. Húsið stendur
neðst og vestast í hverfinu með einstöku útsýni til Reykjavíkur og yfir í
Grafarholtið. Fyrir framan húsið er opið, vatnsverndarsvæði Korpu og
yndislegt útivistarsvæði Úlfarsárdalsins.
Við hönnun og frágang hússins var vandað til allra verka, húsið og
innviðir þess var hannað 2007.

ÊÊÊÊÊÊ

UÊÊÊvÌ CsÊÊ>ÌÊ>sÊÎ]xÊ
UÊÊÈÊLÖsÀ

UÊÊÎ>Ê iÀL°ÊisÊ}Õi>Ê?ÊÊ
ÊÊÊÊ>Õ> iÀLiÀ}ÊÊÃÌCÀÀÊÊ ÊÊÊ
ÊÊÊÊi}ÕÕ

Senter

105 Reykjavík
Björt og falleg íbúð

Opið
Hús

Laugardaginn kl. 17.00-17.30

REMAX Senter kynnir góða efri hæð og ris auk bílskúrs í Norðurmýrinni. Íbúðin er í virðulegu húsi með
fallegum garði rétt við Klambratún. Forstofa/hol ; gengið er inn um sameiginlegan inngang með 1. hæð, ágætt
hol/forstofa er á stigapalli. Komið er inn í rúmgott hol með fataskáp/hengi, þaðan er gengið inn í önnur rými.
Eldhús er með eldri innréttingu og góðum gluggum. Tvær stofur eru bjartar og rúmgóðar með fallegum og
virðulegum gluggum sem snúa í suður, úr borðstofu er gengið út á svalir. Baðherbergi er flísalagt með
baði/sturtu og glugga/opnanlegt fag. Hjónaherbergi er rúmgott með góðum skápum. Aukaherbergi er í dag
nýtt sem skrifstofa/bókaherbergi. Gólfefni íbúðarinnar eru parket nema á baðherbergi eru flísar og dúkur á
eldhúsgólfi. Yfir allri íbúðinni er ris-loft sem er séreign þessarar íbúðar, þar eru gluggar á kvistum (4 stk) og
rafmagn tengt. Þetta svæði býður upp á mikla möguleika en er í dag nýtt sem geymslu/vinnurými. Bílskúrinn
40 fm. sérstæður með hita/rafmagni.
Allar frekari uppl. veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Þóra
777 2882
thora@remax.is

UÊÊ-ÌCÀsÀÊ£äÓÊqÊ£Î£Êv

Kirkjuteigur 29 - 1 hæð

Byggingarár: 1949
Fasteignamat: 30.850.000
Bílskúr: Já

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
arg@remax.is

UÊÊ6iÀsÊvÀ?ÊÀ°ÊÎx°ää°äää

190,6 fm
Gunnarsbraut 49 - 2hæð og risFjöldiStærð:
herbergja: 5-6

105 Reykjavík
Efri hæð og ris á frábærum stað

UÊÊ6>`>s>ÀÊÃiÃ>ÀÊÊ
innréttingar

Stærð: 162,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1949
Fasteignamat: 31.400.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Verð: 40.900.000

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi
7772882
thora@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
4144700
arg@remax.is

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

Laugardaginn kl. 13.00 - 13.30

RE/MAX Senter kynnir bjarta og fallega íbúð í virðulegu húsi við Laugardalinn.
Um er að ræða 4-5 herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi og stóran bílskúr (40 fm).
Forstofa er flísalögð með fatahengi, stórt opið hol tengir aðrar vistarverur íbúðarinnar svo sem rúmgott
hjónaherbergi, lítið herbergi sem í dag er nýtt sem skrifstofa, tvær stórar og fallegar stofur, baðherbergi með
baðkari og rúmgott eldhús með borðkrók og gluggum á tvo vegu. Á öllu rýminu er fallegur ljósbrúnn marmari,
hurðir eru sprautulakkaðar hvítar, fallegir listar eru í loftum.
Á jarðhæð hússins er sameiginlegt þvottahús, sér-geymsla (7,6 fm) og parketlagt herbergi (10 fm).
Bílskúrinn er rúmir 40 fm. með rafmagnshurð og heitu/köldu vatni.
Mikið endurnýjað ytra byrði, svo sem þak, þakkantur, gluggar, dren og frárennslislagnir, þá hefur húsið verið
endursteinað.
Allar frekar upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Verð: 40.900.000

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi
7772882
thora@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
4144700
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
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Höfum traustan kaupanda
að útsýnisíbúð
Finnbogi
Hilmarsson
Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

lögg.
fasteignasali

Hvassaleiti 53 - Endaraðhús
S

PIÐ

HÚ

í húsi með lyftu og stæði í bílageymslu
í Smárum í Kópavogi, í Garðabæ eða miðsvæðis
í Reykjavík.

Ólafur Sævarsson
Sölustjóri
Sölumaður
oli@husin.is

SUÐURVANGUR 8

Eignin má vera í húsi fyrir 60 ára og eldri.

Opið hús sunnudaginn 24. mars frá kl 15:00-15:30

Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign.
Upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson
lögg. fasteignasali.
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ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Opið hús sunnud. 24. mars
frá kl. 14-15. Fallegt og mikið endur-

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

nýjað 226,6 fm endaraðhús á tveimur
hæðum miðsvæðis í Reykjavík. Góð aðkoma og gott innra skipulag.
Fjögur svefnherbergi og þrjár stofur. Parket og ﬂísar á gólfum.
Arinn. Stór og góð lóð. Verð 62 millj.

Góð 4ra herb, 113 fm íbúð á 3. hæð í snyrtilegu fjölbýli.
Afhending við kaupsamning. Gott lán áhvílandi frá Íbúðalánasjóði að upphæð 18,7m. Greiðslubyrði u.þ.b. 85.þ. pr. mán

Verð 24.900.000

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Sumarhús - Mikil sala

Hólsvegur 10, Reykjavík

Skoðum og verðmetum alla daga - Hringdu núna

Opið hús sunnud. 24 mars frá kl. 15-16

IÐ
OP

Vönduð ljósmyndataka Fagleg skoðun
löggilts fasteignasala
Jón Rafn Valdimarsson
Lögg. fasteignasali
S: 695-5520

Sigþór Bragason
Lögg. fasteignasali
S: 899-9787

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Tröllateigur – íbúð 201
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- 4ra herb. sérhæð – Mosfellsbær

Sýnum á morgun stórglæsil. 4ra
herbergja sérhæð í tvíbýli, ásamt
bílskúr. Íbúðin er öll gegnum tekin
í hólf og gólf. Ofna og pípulögn öll
ný. Rafmagnið allt nýtt. Gólfefni ﬂísar, náttúrusteinn allt nýtt. Nýjir
gluggar og nýtt gler. Nýtt glæsilegt eldhús með nýjum tækjum og öllu
nýju. Baðherbergið allt nýtt og glæsilegt og ﬂísalagt með sturtuklefa
og innréttingu. Nýjir gluggar
og gler. Gott geymsluris er
yﬁr íbúðinni með glugga.
Verð 33.5 millj. Bárður
sölustjóri verður á staðnum.
896-5221

Nýkomin í einkasölu glæsileg 150 fm. lúxus efri hæð í góðu
nýlegu fjórbýli. Sérinngangur, stórar stofur, glæsilegt eldhús og
baðherbergi. Þrjú stór svefnherbergi oﬂ. Góð staðsetning.
Verð 34,9 millj. Verið velkomin.

Ljósuvík – 112 Rvk.
– 3ja herb. - Sérhæð

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Nýkomin í einkasölu glæsileg nýleg 104,5 fm. Efri sérhæð
(efstu) í vönduðu nýlegu 6. Íbúða húsi. Sérinngangur. Vandaðar
innréttingar. Parket og ﬂísar . Tvennar svalir. Útsýni. Góð
staðsetning í Grafarvogi. Sjá myndir á netinu. Verð 28,9 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Save the Children á Íslandi

Kafﬁvagninn

Ísak
gsm 822 5588

Kafﬁvagninn á Grandagarði er til sölu eða leigu.

Kjalarvogur 10, 104 Reykjavík

Save the Children á Íslandi

Vorum að fá í einkasölu
Kafﬁvagninn Grandagarði.
Um er að ræða fasteignina
og rekstur ásamt tækjum og
búnaði. Húsnæðið skiptist í matsal, snyrtingar, afgreiðslu, eldhús,
starfsmannaaðstöðu, lagerrými, kælir, frystigeymslu og geymsluloft.
Höfuðprýði staðarins er frábært útsýni yﬁr ﬁskibátanna, sérlega
líﬂeg sjón og ekki síst fyrir erlenda ferðamenn. Mannlíﬁð er fjölbreytt
í Kafﬁvagninum og ferðamönnum fjölgar ört í hóp ánægðra
viðskiptavina. Núverandi eigendur hafa rekið Kafﬁvagninn í 35 ár
með góðum árangri, en vegna aldurs vilja þau nú selja eða leigja.
Áhugasamir haﬁ samband við Ísak V. Jóhannsson í síma 822-5588
eða isak@tingholt.is

Til leigu um 1.300 fm. lagerhúsnæði. Tvær 4,5 m háar
innkeyrsludyr. Góð aðkoma. Vörurekkar geta mögulega fylgt.
HAGSTÆTT LEIGUVERÐ. VSK-húsnæði.
Lofthæð 4,5 - 5 m.
Allar nánari upplýsingar veitir
Helgi Már Karlsson, lögg. fasteignasali í s. 534 1024 / 897 7086
eða hmk@atvinnueignir.is

Fjölbreytt efnisval

Færri flettingar
Áberandi auglýsingar, réttar staðsetningar

Ferskar fréttir

Minna
að fletta
meira
að frétta
Frábært úrval afþreyingar, ferskar fréttir,
fjölbreytt efnisval, myndrænt viðmót
og færri flettingar.

Myndrænt og notendavænt viðmót

Þess vegna var visir.is kosinn besti
frétta- og afþreyingarvefur ársins
á Íslensku vefverðlaununum 2012.

FÍTON / SÍA

Skemmtiefni og afþreying

BESTI FRÉTTA- OG AFÞREYINGARVEFURINN
Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta.
Vefurinn er léttur og skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það efni sem leitað er að.“

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

M.BENZ Actros 1841 l 4x2. Árgerð
2008, ekinn 100 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 18.500.000 + VSK
Rnr.155003

FLOTT KAUP
JEEP Grand cherokee limited 4wd.
Árgerð 2005, ekinn 139 Þ.KM einn
með öllu DVD lúga leður Verð
1.750.000 lán 1.400.000 Rnr.135711.

- NOTAÐIR BÍLAR VW Passat comfortline disel. Árgerð
2006, ekinn 58 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.190.000. Rnr.222543

www.bilaland.is
DODGE Ram 2500 mega cab laramie
4x4 . Árgerð 2007, ekinn 66 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.480.000.
Rnr.154794.áhvílandi 5.900,000
fullbreyttur bíll með öllu

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

HYUNDAI I 20 classic. Árgerð 2010,
ekinn 64 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.490.000. Rnr.222359.

KLÁR Í SUMARIÐ
FORD Mustang gt 4.6 bæljubíll.
Árgerð 2008, ekinn 46 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.490 lán
2.200Rnr.220527.

TOYOTA COROLLA L/B TERRA ÁRG.
2000 EK. 120 Þ. KM. BEINSK. 4.
DYRA. SMURBÓK. NÝSKOÐAÐUR.
HEILSÁRSDEKK. VERÐ 550 Þ. S.
8958956

ÚRVALS
GÆÐABÍLAR

RENAULT Modus Comfort. Nýskr.
09/06, ekinn 79 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 990.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.200973.

HJÁ HEKLU
Opið í dag: 12-16

PÁSKABÍLLINN 990.000

TOYOTA Aygo h/b. Árgerð 2006,
ekinn 58 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.090.000. Rnr.222627.

FORD Mustang gt 4.6 bæljubíll.
Árgerð 2008, ekinn 46 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.490 lán
2.200Rnr.220527.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

NISSAN Qashqai+2 SE. Nýskr.
06/11, ekinn 34 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 4.590.000. Rnr.151561.

MM Pajero 3,2 Instyle
Árgerð 2008, dísel
Ekinn 92.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:

5.990.000,MMC Pajero 35” dísel. Árgerð 2007,
ekinn 162 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.990.000. Rnr.990347. VERÐ NÚ
kr: 4.490.000,-

HYUNDAI Santa Fe II. Nýskr.
07/07, ekinn 133 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 2.990.000. Rnr.151681.

499.000 SJÁLSKIPTUR
OPEL Astra Árgerð 2001, ekinn 109
Þ.KM sjálfskiptur Verð nú 499.000.
100 % lán Rnr.146381

MM Montero XLS
Árgerð 2002, bensín
Ekinn 105.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:

TILBOÐ 1.690.000.FORD RANGER DOUBLE CABIN
4WD.Árgerð 2005,ekinn aðeins 94.þ
km,dísel,5 gírar,lítur sérlega vel út,er á
staðnum. Verð áður 1.980.000.- Tilboð
1.690.000.- Rnr.103190.

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2008, ekinn
75 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.490.000. Rnr.990379

1.450.000,990.000
FORD Mondeo. Árgerð 2006, ekinn
105 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð nú
990.000 100% lán Rnr.123267.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

DÍSEL - 7 MANNA
MERCEDES BENZ Ml 350. Árgerð
2006, ekinn 112 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.890.000.
Rnr.100074

KIA CARNIVAL LS.Árgerð 2006,ekinn
aðeins 106.þ km, sjálfskiptur,leður
ofl,er á staðnum.Verð 1.790.000.
Rnr.350365.

Bílar til sölu

VW Touareg 3,2 V6
Árgerð 2004, bensín
Ekinn 133.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 2.590.000,Tilboð:1.990.000,-

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss
Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is
Til sölu vel með farin Toyota Yaris
2001 ekinn 170.000 km. Upplýsingar í
síma 660-4042.

TILBOÐ 1.090.000.-

7 MANNA - V8 5.3

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

CHEVROLET TRAIL BLAZER LT
EXT V8.Árgerð 2004,ekinn 165.þ
km,leður,topplúga ofl,sjálfskiptur,er á
staðnum.Verð 1.980.000. Rnr.320667.

VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu
til okkar, sendu okkur mail á
100bilar@100bilar.is eða hringdu í
síma 5179999, Skráðu bílinn frítt hjá
okkur. Kíktu á www.100bílar.is

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

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

NISSAN X-Trail Sport. Nýskr.
07/07, ekinn 85 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 2.140.000. Rnr.280263.

MM Pajero 3,5 GLS
Árgerð 2004, bensín
Ekinn 139.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 2.890.000,Tilboð: 2.390.000,-

KIA Optima ex dísel. Árgerð 2012,
ekinn 9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.890.000. Rnr.160596

MAZDA B-LÍNAN B2500 DC 4WD.
Árgerð 2005,ekinn 189.þ km, dísel,5
gírar,allt að 100 % lán mögulegt,er á
staðnum.Verð áður 1.980.000.- Tilboð
1.090.000.- Rnr.103138.

CHEVROLET Aveo LS. Nýskr.
04/06, ekinn 57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 990.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.190838.

LAND ROVER Freelander 2 S.
Nýskr. 08/07, ekinn 54 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.690.000.
Rnr.201204.

Rav4 2000 árg. Ek.214.000km, bensín,
sjálfsk. smurður. skoðaður. TILBOÐ
450þús. Uppl. 840-7504.

Toyota Land Cruiser
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

120 VX. Árg. 2004, bensín
Ekinn 198.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.100.000,Tilboð: 2.790.000,-

GÓÐUR BÍLL
GM Pontiac Montana ‚00 ek. 300þ.
km. skoðaður 2014. af 200þ. hér á
landi Sl. 10ár. Einn eigandi hér á landi.
Ásett verð 570Þ. En skoða allt. Uppl.
8959800.

Laugavegi 174 · S.590 5040

heklanotadirbilar.is

HYUNDAI IX35 GLS. Nýskr. 05/12,
ekinn 28 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 4.990.000. Rnr.201040.

HELGIN | FÓLK |

BÍÐA EFTIR VEISLUNNI
BÆJARSTOLTIÐ Velgengni íþróttaliða á landsbyggðinni skiptir smærri bæi
miklu máli. Allt fer á hvolf þegar úrslitakeppnin hefst.

Ú

rslitakeppnin í körfubolta karla
hófst á fimmtudaginn. Átta lið
taka þátt og er eftirvæntingin
og stemningin mikil meðal stuðningsmanna. Körfuknattleikslið frá smærri
bæjarfélögum á landsbyggðinni hafa
lengi átt fulltrúa meðal bestu liða landsins og hefur velgengni liðanna verið
mikil lyftistöng fyrir viðkomandi bæjarfélög. Snæfell frá Stykkishólmi er eitt
þeirra liða en íbúar bæjarins eru um
1.100. Lið Snæfells endaði í þriðja sæti
deildarinnar en það tók á móti sterku
liði Njarðvíkur í gær. Gunnar Svanlaugsson, formaður körfuknattleiksdeildar
Snæfells, segir hefðbundið bæjarlíf
riðlast mikið þessa dagana og forgangsröð margra breytast. „Það breytist ansi
margt hér í bæjarfélaginu á meðan
úrslitakeppnin stendur yfir. Helst má
segja að kirkjan haldi sínu nokkurn
veginn en aðrir hliðra til svo hægt sé að
setja körfuboltann í fyrsta sæti.“ Hann
segir mikil forréttindi fyrir svo lítið bæjarfélag að eiga svo sterkt íþróttafélag.
„Fastagestir á leikjum okkar í vetur
eru frá eins árs upp í 93 ára. Kjarninn
sem mætir á leiki í vetur telur um 200
manns, sem eru nálægt 20% bæjarbúa.
Sá fjöldi eykst svo til muna í úrslitakeppninni og þá mæta margir aðfluttir
Hólmarar á leiki, auk fólks af Snæfellsnesinu.“
Gunnar segir félagið vera eins og
fjöldahreyfingu sem eigi stuðningsmenn
um allt land. „Fyrir stuðningsmenn

Nýja

tæknihreinsunin ehf
Við hreinsum allar gerðir af
gluggatjöldum og þrífum
einnig gler og gluggaumgjarðir
ef óskað er.
Gerum tilboð í öll stærri verk.

okkar kemst bara tvennt að í lífinu,
stórfjölskyldan og svo er það Snæfell.
Þetta eru bara trúarbrögð.“
Félagið náði að landa Íslandsmeistaratitlinum langþráða árið 2010 við
mikinn fögnuð heimamanna og stuðningsmanna liðsins. „Stóri titillinn hafði
mikið að segja fyrir bæjarbúa, stuðningsmenn og styrktaraðila deildarinnar
og raunar alla þá sem koma að rekstri
deildarinnar. Starfið verður allt miklu
sýnilegra fyrir vikið. Það er gaman að
fá rós í hnappagatið fyrir okkur öll. Við
grátum hins vegar ekki þótt við fáum
ekki titla á hverju ári heldur horfum á
hvern leik sem verkefni og gleðjumst
yfir hverjum unnum leik.“

Eldriborgarar hafa fastan
10% afslátt.

STEMNING Á PALLI
Bæjarbúar styðja
Snæfell.
MYND/SUMARLIÐI ÁSGEIRSSON

Þjónustum:
Höfuðborgarsvæðið
Akranes og Suðurland.

Nýja tæknihreinsunin ehf.
Kjarrmóa 1. • 800 Selfoss. • Sími 897-3634 • dgunnarsson@simnet.is

).'45¹0
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STJARNAN ¬ BJÖRK GUÐMUNDSDÓTTIR.

ÍSLENSK BÍÓHÁTÍÐ
Um helgina verða íslenskar kvikmyndir sýndar
víða um land og leikstjórar líta í heimsókn.
Í dag klukkan fjögur verður kvikmyndin Algjör
Sveppi 3 sýnd í Sláturhúsinu, menningarmiðstöð Egilsstaða. „Sveppi verður viðstaddur
sýninguna, ásamt Braga Þór Hinrikssyni leikstjóra, til að ræða við gesti eftir sýninguna. Þá
munum við einnig sýna kvikmyndirnar Hringinn eftir Friðrik Þór, Hrafninn flýgur eftir Hrafn
Gunnlaugsson og Eldfjall eftir Rúnar Rúnarsson. Í gær vorum við með kraftsýningu á Rokki
í Reykjavík. Maður fékk bara gæsahúð við
að horfa á þetta. Hvar er allt pönkið í dag?“
spyr Halldór Warén sláturhússtjóri. Sýning
myndanna er partur af íslenskri kvikmyndahátíð sem íslenskir kvikmyndagerðarmenn
standa fyrir. Tilefnið er hækkun framlaga
í Kvikmyndasjóð Íslands og sá stuðningur
sem greinin hefur fengið í gegnum tíðina.
Sýndar verða íslenskar myndir víðs vegar
um land og munu aðstandendur myndanna
verða viðstaddir sýningar margra þeirra. Sem
dæmi mætti nefna að á Akranesi mun Ragnar
Bragason vera viðstaddur sýningu á Bjarnfreðarsyni, Gunnar B. Guðmundsson, leikstjóri
Gauragangs, á Ólafsvík, Ásdís Thoroddsen,
leikstjóri Ingaló, á Ísafirði, Marteinn Þórsson,
leikstjóri Roklands, á Kirkjubæjarklaustri og
Baltasar Kormákur verður í Bíói Paradís á Hafinu og Brúðgumanum ásamt fleirum.

34 MYNDIR
Meðal bæjarfélaga
sem verða með sýningar eru Ólafsvík,
Akranes, Reykjavík,
Patreksfjörður, Ísafjörður, Hvammstangi, Blönduós,
Sauðárkrókur og
fleiri.
Alls er um 34 myndir að ræða sem
sýndar verða á 18
stöðum.
Dagskrá hátíðarinnar er að finna
í heild sinni á
www.kvikmyndamidstod.is.
Það er um að gera
að nýta þetta tækifæri og sjá íslenskar kvikmyndir á
breiðtjaldi í betri
gæðum en áður.
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Bílar til sölu

Bílar óskast

Mótorhjól

Er með 1 milljón í peningum og
Subaru Forester ‚99. Ekinn 210 þús.
Mjög gott eintak. Metinn á ca. 490
þús. Vil ekki eyðslufreka jeppa en er
til í að skoða allt annað. Uppl. í s. 858
7531.

Til sölu Nissan patrol 1994. Ekinn 200
þús. á vél. Verð 790 þús. Uppl. í síma
896 8050.

Pajero jeppi ‚97 tilboð óskast. Díesel
ek. 240 þ. km. Bílnum hefur verið vel
við haldið en þarfnast lagfæringar.
Nýr kúplingsdiskur o. fl. Góð ‚32 dekk
fylgja. Uppl. í s. 8964179.

Til sölu Runault Master sendibíll
stuttur árg. ‚05 ek. 160 þ. mikið
endurnýjaður, ný tímareim. Toyota
Carina ‚96 fylgir með - í góðu standi.
Verð 1.100 þ. Uppl. í s. 659 4403.

BÍLL ÓSKAST
Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S.
615 1815 eða sendu sms.

VORIÐ ER KOMIÐ
Suzuki Intruder 750 ‚89. Glæsilegt hjól
Tilboð. 490þ. Uppl. 861-0208.

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL
Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð
‚98-‘03. Má alveg þarfnast smá
lagfæringa uppl. s. 777-3077.

Reiðhjól

Óska eftir góðum skoðuðum bíl í lagi
fyrir kr. 300 -500 þús. stgr. S. 773 1897

0-200 Í PENING STRAX!

Til sölu Ford mercury 79‘ heill og
góður. uppl í síma 6596320.

VW Polo árg.11/99. 5d, ek. 189 þ.
sk. 13. Viðhaldssaga fylgir.Verð 320
þ.Uppl. í s. 861-9240
Toyota Hilux 35”. Árg 2007. Ekinn
134.000. Dísel, sjálfskiptur. Verð
4.200.000. S. 892 1122.

óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús. stgr.,
helst ekki eldri en ‚98 fólksbíl,smábíl
eða jeppling skoða allt! má þarfnast
lagfæringa, er með pening og pappíra
klára og get gengið frá því strax ef
mér líst á S. 691 9374.

Sendibílar
Gerum við allar gerir reiðhjóla.
Fljót og góð þjónusta.
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34
(brún gata) 200 kóp. S: 554 0661 GSM:
897 4996 - 699 2502 velaverkjw@
simnet.is velaverkjs.is - slattuvel.is

TOYOTA YARIS 1999
Range Rover Sport HSE Dísel V8
03/2007 ekinn 95 þús. Umboðsbíll ný
skoðaðaur og ný Toyo heilsársdekk.
Verð 8,200,000,- TILBOÐ 6,800,000,Stefán 842-6606.

Sparigrísinn Toyota Yaris 1999, ekinn
187.þús., 3ja dyra. Verð 380.000. Uppl.
í s. 8402814.

Toyota Corolla. Árg.‘98, ekinn:248.000,
bsk, 1.3 vél. Ný kúpling, tímareim,
klossar að framan, borðar að aftan.
Verð 290.000 stgr. Uppl. 776 4333.

Vélsleðar
TVEIR VÉLSLEÐAR
OG KERRA!
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.
Ódýr sendibílaþjónusta.
Heimsendingar, sendibílar, flutningar
og flutningaþjónusta. S. 772 1450

Til sölu Renault Kangoo 2003. Ekinn
191 þús. Vel með farinn. Ný tímareim
og fl. V. 390 þús. S. 849 5948.

Suzuki Swift GL ‚07. Ek. 65 þús.
Sjálfskiptur. Verð 1320 þús. Sími 868
0490.

Suzuki Liana 4*4, árg. ‚06. Ekinn 93þ.
Ásett verð 1430þ. Staðgreitt verð
1050þ. S. 857 2349.

TOYOTA YARIS SOL
Vel með farin Toyota Yaris til sölu. Árg,
2005 ek. 169 þús. V. 750 þús. Uppl. í
síma 696 6580.

bílafjármögnun

MINNI
LOFTMÓTSTAÐA
dregur úr eldsneytiskostnaði.
Skíðabogar, farangursbox og
skraut auka loftmótstöðuna.

Benz Sprinter 318, sjsk, 14sæta.
árg.2007. Ek. 40þ. Verð 7.5m. Uppl.
S.777 0089.

Til sölu hjólhýsi, Hymer Eriba Nova
540 árg. 2008. Mjög vel með farið.
Ekið 5 - 600 km. Aukabúnaður:
Sólarsella 120w, grjóthlíf, rafgeymar,
markisa, loftkæling og margt fl. Verður
staðsett og sýnt á Stokkseyri um
páska eða eftir samkomulagi. Ásett
verð 3.750 þús. Upplýsingar í síma
893 3878 og 867 4238.

Lyftarar

Benz 310D Húsbíll 1990 2,9 dísel,
beinsk. Afturdr, ek. 375 þ.km. árg. ‚90.
Leyfileg heildarþ. 3,5 tonn, venjul.
bílpróf nægir. Verð 900 þ. Uppl. í síma
868-3550.

FIS: TF-124 KITFOX
Þessi kostagripur er nú til sölu.
Heildarflugtími um 1700. Mótor:
Bombardier Rotax 582.Smíðuð á
Akureyri 1989. Endurbyggð frá grunni
árið 2005. Fimm og hálfstíma flugþol,
intercom ofl. Upplýsingar gefa Steini s.
660-6054 eða Sigurþór s. 898-0608.

Bílaþjónusta

MERCEDES BENZ 508D
Getum útvegað nokkra óryðgaða og
nánast ónotaða bíla árg. 1987 á undir
2,0 millj. kr. Uppl. í síma 587-5058.
Bílahlutir ehf

ÓDÝRIR GÓÐIR BÍLAR!!
Peugeot 406, 2003 disel, topp viðhald,
sk ‚14, ekta fjölskyldub. V. 310 þ.
Musso ‚98 5g. topp ástand, selst ódýrt.
S. 844 6609.

250-499 þús.

Til sölu MAN 50 farþega árg. ‚98.
Ekinn 528 þús. Uppl. 892 8672 eða
894 1910.

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

Varahlutir
JAPANSKAR VÉLAR
DALSHRAUN 26, 220.

5 DYRA YARIS EK.148Þ
- 420 ÞÚS
TOYOTA YARIS árg ‚99, ek aðeins 148
þús, 5 dyra, heilsársdekk, eyðir litlu
verð 420 þús möguleiki á 100% visa/
euro s.841 8955

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

Hjólbarðar

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

Bátar
FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

til sölu

HAGKVÆM
BÍLAFJÁRMÖGNUN

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

Flug

BÍLAR og TÆKI TIL SÖLU
VELAMIDSTODIN.IS maggi@metanbill.
is S:5 800 439

Til sölu stórglæsilegur Defender Crew
Cab, árgerð 2003, ekinn 180 þús
km, 37” dekk, loftfjöðrun, loftdæla,
sparneytinn pallbíll með mikla
burðargetu. Verð kr. 2.800.000, skipti
möguleg, upplýsingar í síma 893 3221
eða bep@hi.is

Hjólhýsi

Hópferðabílar

Bens O303 árg.‘89 54 manna
nýskoðaður verð 1.000.000 S: 892 3102.

LANDROVER DEFENDER
CREW CAB

Til sölu tveir Yamaha vélsleðar árg.
2003, keyrðir um 5000 km. Sleðarnir
eru í góðu lagi og þeim fylgir
yfirbyggð kerra. Frekari upplýsingar
hjá sledi-sledi@hotmail.com

ÞJÓNUSTA
1236 STEINUNN AK-036
189 bt. stálbátur, smár. 1983, ml.
29,86 og aðalvél Caterpillar 750
hö. Óskað er tilboða í skipið fyrir
10.04.2013.
Nánar á heimasíðu hibyliogskip.
is og í s.893 3985 Erna
Valsdóttir löggiltur
fasteigna-, fyrirtækja- og
skipasali

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

Hreingerningar

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

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

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Bókhald
SKATTFRAMTÖL
EINSTAKLINGA Á
AÐEINS 3000.-KR.
Gaius bókhaldsþjónusta, s 892 5784.
Get bætt við mig bókhaldi fyrir
einyrkja og félög. Áralöng reynsla. S:
699-5023.

Garðyrkja

Rafvirkjun

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

7

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

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.

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

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

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 8971877. www.fob.is.

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

LEKUR ÞAKIÐ ?

Búslóðaflutningar

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

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

Laga ryðbletti á þökum, hreinsa
þakrennur. Tek að mér ýmis smærri
verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða
manninn@hotmail.com

Málarar

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

Tölvur

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

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

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykavíkur. S.
694 7881 Zanna Volkova.

BJÖSSI MÁLARI KEMUR
HÚSINU Í STAND!

Sulanuddstofan býður uppá slakandi
heilsunudd. Opið frá 9-18 líka um
helgar. Síminn er 771 2117.

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

Klassískt slökunarnudd rvk 101, s: 841
6795 Júlija.

Þjónustuauglýsingar
Rozliczenie roczne

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
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Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

^ǌĐǌĞŐſųǇƉŽĚŶƵŵĞƌĞŵƚĞůĞĨŽŶƵϱϲϴϲϴϮϬ
ſŬŚĂůĚƐƊũſŶƵƐƚĂŶsşŬ͘^şĝƵŵƷůĂϭϮ͕ϭϬϴZĞǇŬũĂǀşŬ
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Skattframtalið!

Sími 512 5407
BÓKHALDSÞJÓNUSTA
fyrir fyrirtæki, einstaklinga
og félagasamtök
Fagleg og vönduð þjónusta á sanngjörnu verði.
Sími 892 5784
Síðumúli 31•105 Reykjavík
gaiusehf@gmail.com

Flugnanet fyrir
glugga og hurðir

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.

Varanleg lausn fyrir
heimilið og sumarhúsið.
Snyrtilegt og sérsmíðað eftir máli.

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

SBD ehf. Sími 895-9801
oskar@sbd.is – www.sbd.is

-)+)¨ ²26!, !& 3+!24'2)0!%&.)
,%¨52"®.$ /'
3%'5,,3!2 ¥ ²26!,)
µ-)3 .-3+%)¨ ¥ "/¨)
%25-  &!#%"//+#/-',)4%(&

WWWFACEBOOKGOTTBËN

'/44 "«.

0ARKETSLÅPUN

«DÕRT EN GOTT

SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR

3¾KJUM o "ËNUM
3KILUM

GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W

    



+&2¥44
29

3ÅMI  
(ÎFÈI o  2EYKJAVÅK

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is

8

23. mars 2013 LAUGARDAGUR

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Spádómar

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

SPÁSÍMINN 908 5666

HÚSNÆÐI

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

Ökukennsla

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

Önnur þjónusta

20%
FERMINGARAFSLÁTTUR
Allir saltkristalslampar á 20%
fermingarafslætti út mars mánuð.
Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 200
Kópavogi. Opið mán-fös: kl 14-18, lau:
kl 12-15. Sími 517-8060. www.ditto.is

NÝ SKEMMTILEG SENDING
Vinsælasta unaðsvara heims We-Vibe
II og III, Butt plugs, S&M ástarkúlur,
egg o.fl. Sendum um allt land - tökum
við millifærslu og greiðslukorti www.
hush.is

Ýmislegt

Óskast keypt

Kaupi innbú og þrotabú, sé um
pökkun og flutning, fljót og góð
þjónusta. S: 822 0311.

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

WWW.AKSTURINN.IS
S. 694 9515
Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Kenni allan daginn Toyota 2011,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

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

Dýrahald

KAUPI GULL !

VALDÍS ÁRNADÓTTIR
DÁLEIÐSLUTÆKNIR
(CLINICAL
HYPNOTHERAPIST)
VEITIR
DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða,
streytu, sjálfstraust, hætta að
reykja o.fl.
Dáleiðsla er gott verkfæri
til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

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

KEYPT
& SELT

Til sölu

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

Nudd

Til Leigu Studeoíbúðir á Stapahrauni
2 í Hafnarfirði, aðeins reglusamir
og rólegir þurfa að hafa samband.
Skemmtilega innréttuð íbúð með
eldhúskrók og flísalögðu baðherbergi.
Engin gæludýr, því miður. Sameiginleg
þvottaðstaða. Samningur til lengri
tíma fást. Vertu fljótur, aðeins örfáar
íbúðir eftir. Sími 866 1326 Sóley

ÍBÚÐASKIPTI ÍSLAND- SVISS
FRÁ 29.JÚNÍ TIL 17.JÚLÍ.

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

Fæðubótarefni
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

Húsnæði í boði

TILBOÐSDAGAR
Í DÝRALANDI
Tilboð á svörtum grindarbúrum
Stærð 61 cm verð 5.990,Stærð 76 cm verð 7.990,Stærð 91 cm verð 9.990,Stærð 107 cm verð 10.990,Stærð 122 cm verð 13.590,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744.

Íslenskt par í Lausanne, Sviss,
óskar eftir að skipta á húsnæði á
höfuðborgarsvæðinu frá 29.júní til
17.júlí. Möguleiki á bílaskiptum ef
áhugi er fyrir hendi. Áhugasamir hafi
samband við Ólöfu (ole3@hi.is) eða
síma +41 77 505 7863.

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt
Leigjandi leitaðu Frítt
s:450 5544
100m2 íbúð til leigu í Mos. Kr 135þús.
pr.mán. með hita, sér rafmagn. Uppl. Í
síma 892 3787.

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.

TANTRA NUDD

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.

Sumarbústaðir

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

STÓRT SUMARHÚS TIL
LEIGU Í GRÍMSNESI!

Sjónvarp
TILBOÐSDAGAR
Í DÝRALANDI
30-50% afsláttur af öllum kattaklórum
Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-074.

Verslun

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

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

TILBOÐSDAGAR
Í DÝRALANDI
FERMINGARGJAFIR
Í ÚRVALI

Dóra Dröfn Skúladóttir
hjúkrunarfræðingur hefur opnað
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti
50b. Með Diploma í Hugrænni
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla
daga í S. 841-7010. hamir@simnet.is.

Fjarstýrðar þyrlur með eða án
myndavélar, bílar, skip, plastmódel og
mfl. Verslun í Glæsibæ Tactical Sími
517-8878.

Óskum eftir starfsmanni í fullt og
hlutastarf í eldhús, sal og uppvask. 18
ára aldurstakmark. Áhugasamir sendið
ferilskrá á rubytuesdayice@gmail.com
Ruby Tuesday Höfðabakka & Skipholti.
Vantar Rútubílstjóra S: 892 3102.
Guesthouse one hour drive from
Reykjavík requesting employee for
reception work and housekeeping.
Applicant must be well organized,
disciplined and good at
communication. Work plan for every
month is to work for two weeks
and vacation for two weeks. Driving
license is desirable. Please send yours
application to: greatnorth@simnet.is

Óskar eftir starfsfólki. Hafið samband
í s. 467 3119 eða á sveinagardar@
simnet.is

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

Þjónusta

SUMARSTARF Í ÍSBÚÐ
Óskum eftir duglegu, snyrtilegu og
stundvísu starfsfólki. Einungis 18
ára og eldri. Umsóknir og ferlisskrá
sendist á umsoknisbud@gmail.com

FISKMARKAÐUR
GRÍMSEYJAR.

NUDD OG HEILSA

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

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

Hundagrindur fyrir bíla
Lítil verð 5.990,Stór verð 6.990,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744.

Leitum að dugmiklum starfskrafti
á hjólbarða- og smurstöð
Dekkjahallarinnar í Reykjavík.
Umsóknareyðublöð í Skeifunni 5 og á
dekkjahollin.is

Atvinna óskast
VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
S. 661 7000.
Proventus.is

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.COM

Tilkynningar

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

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

skemmtanir

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

Gisting
TILBOÐSDAGAR
Í DÝRALANDI

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Kæru viðskiptavinir. Hef hafið störf
á hárstofunni Space, Hæðarsmára
6. Allir hjartanlega velkomnir.
Tímapantanir í s: 544 4455.

Hvolpa og kanínugrindur
Hæð 60cm verð 5.990,Hæð 80cm verð 6.990,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744.

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

TILBOÐSDAGAR Í
DÝRALANDI
Plasthundabúr 67x51x47 verð
7.990,- Plasthundabúr 80x56x58 verð
11.990,- Plasthundabúr 100x67x75
verð 19.990,- Dýraland Kringlan 7
s.588-0711
Athugið aðeins nokkur búr.

Atvinna í boði
GRÖFUMAÐUR
Vanur gröfumaður óskast við
ljósleiðaralagnavinnu. Uppl. í s. 893
2550 Dóri / ljosleidir@gmail.com
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ÁHUGAVERÐ SÖFN Í LONDON
Fjöldi Íslendinga fer til Lundúna árlega. Oxford Street, verslanir og veitingastaðir eru fastir áfangastaðir ferðalanganna. Þeir sem vilja gerast menningarlegir geta valið úr fjölda safna í stórborginni. Þau helstu eru:
British Museum. Heimsins elsta þjóðminjasafn og einn helsti viðkomustaður ferðamanna enda kostar ekkert
inn. Safnið opnaði árið 1759 og í því er að finna sex milljónir muna frá öllum heimshornum.
National Gallery. Hér má finna listaverk eftir listamenn á borð við Michaelangelo og Van Gogh.
Science Museum. Vísindasafnið er á sjö hæðum og þar er að finna allt um vísindaafrek mannsins allt frá 1829.
National Maritime Museum. Í sjóminjasafninu er til dæmis hægt að sjá blóði drifinn jakka Nelsons aðmíráls
sem hann klæddist á bardaganum við Trafalgar.
Tower of London er að hluta virki frá miðöldum og að hluta safn. Byggingin hefur þjónað mörgum hlutverkum, meðal annars sem fangelsi.

INNBROTUM FÆKKAR

'ÎNGUFERÈIN ÖÅN ER ¹ UTIVISTIS

3KOÈAÈU FERÈIR
¹ UTIVISTIS

Í nýjustu tölum um afbrotatíðni
frá Ríkislögreglustjóra kemur fram
að innbrotum hefur fækkað úr
2.700 innbrotum í 1.300 á milli ára,
eða um 50 prósent. Þó að svo sé
er þarft að minna fólk á að ganga
vel frá híbýlum
sínum áður en
haldið er í lengra
frí. Á heimasíðu
Sjóvá er ráðlagt
að einhver sé
fenginn til að
fylgjast með
eigninni komi
eitthvað upp á. Þá er gott að taka
rafmagnstæki úr sambandi. Þjófar
leita ummerkja um að enginn sé
heima og því er gott að láta þann
sem fylgist með eigninni fjarlægja
póst sem safnast fyrir. Þá er hægt
að fá tímastilli á ljós sem kveikja
og slökkva og fæla ef til vill frá
þjófa.

Siggi Hlö

Veistu hver
ég var?
Laugardaga
kl. 16 – 18.30

Jónas segir allt þurfa að vera búið eftir aðstæðum og að gott sé að vera við öllu búinn
MYND/VILHELM
þegar haldið er í ferðalag.

Förum í
örugga ferð
Um páska leggja margir land undir fót. Jónas
Guðmundsson verkefnastjóri Slysavarnarfélags
Landsbjargar segir mikilvægt að vera með réttan
útbúnað og undirbúa sig vel. Þannig aukist líkur á
góðu ferðalagi og góðum minningum.
Páskarnir eru mikill ferðatími og
flykkist fólk út um land allt á hina
ýmsu staði. Mjög margir dvelja
í sumarbústöðum, aðrir fara á
skíði og annar hópur fer í fjallaog jöklaferðir á jeppum og snjósleðum auk þess sem göngugarpar
leggja land undir fót. „Við erum
ekki með neinn sérstakan viðbúnað en við tryggjum hins vegar að
fólk sé til staðar hjá öllum björgunarsveitum svo þær séu tiltækar
ef þörf krefur,“ segir Jónas Guðmundsson hjá Landsbjörg.

og ekkert til að hlýja sér. Þetta þarf
ekki að vera meira en teppi eða
svefnpoki og tveir kexpakkar.“

Ferðaáætlun
Ferðaáætlun er gott öryggistæki
og inn á vefnum www.safetravel.
is er hægt að gera slíka. „Það auðveldar leitarfólki mikið að leita ef
ferðaáætlun liggur fyrir. Leitin
verður markvissari og það kemur
í veg fyrir að tími fari til spillis við
að leita á röngum stöðum.“

Fjarskiptatæki með í för
Margir á ferð
Jónas segir ferðamannastraum
margfaldast yfir páska og að oft
fjölgi útköllum í kjölfarið þótt
ekki sé það gefið. „Þetta fer mjög
eftir veðri. Stundum getur meira
að segja gott veður leitt til fleiri
slysa, einfaldlega vegna þess að
það hvetur fleiri til útivistar og
ferðalaga. Samanborið við venjulega viku eru þó oftast fleiri útköll
um páska en venjulega.“

Nesti og teppi
Góð regla er að hafa ávallt með
sér nesti og yfirbreiðslur í bílnum sé ætlunin að halda af stað í
langferð. „Við höfum lent svolítið í því í vetur að fólk hefur verið
að festa sig og er ekki með neitt
nesti né yfirhafnir í bílnum. Það
getur verið vont að þurfa að bíða
í nokkra klukkutíma eftir aðstoð
í köldum bíl með ekkert að borða

Fjarskiptatæki sem virka á svæðinu þurfa að vera meðferðis hvort
sem það er farsími, talstöð eða
gervihnattasími. „Ég mæli því
með að fólk kanni hvernig samband er á því svæði sem á að
ferðast um áður en lagt er af stað.
Einnig er mikilvægt að kynna sér
veðurspá og almennar aðstæður
á svæðinu.“

Allt eftir aðstæðum
Útbúnaður þarf að vera eftir aðstæðum og gott er að fara vel
yfir hann með góðum fyrirvara.
„Hvort sem um er að ræða bifreið,
fatnað, skyndihjálpartösku og
fleira. Allt þarf að vera búið eftir
aðstæðum og gott er að vera við
öllu búin,“ segir Jónas að lokum
og bætir við. „Inni á Safetravel er
líka að finna lista yfir tillögur að
búnaðarlistum fyrir flestar tegundir ferða.“
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Akureyri er frábær staður til
að heimsækja um páskana
Öll fjölskyldan getur fundið eitthvað við sitt hæfi á Akureyri um páskana. Úrval gisti- og veitingastaða er mikið og fjölbreyttir viðburðir
eru í boði fyrir alla aldurshópa. Hlíðarfjall dregur alltaf marga gesti til Akureyrar enda aðstaðan góð og veðurspáin lofar góðu.

A

kureyri hefur fyrir löngu
skipað sér sess meðal landsmanna sem páskabær enda
fjölmenna landsmenn þangað á
hverju ári. Páskaævintýri á Akureyri er ógleymanleg upplifun fyrir
fólk á öllum aldri enda er úrval
gististaða og afþreyingar mjög
mikið. Margir
ge s t i r hei msækja Akureyri
yfir páskahátíðina til að stunda
skíði í Hlíðarf ja l li, upplifa
María H.
Tryggvadóttir
fjölbreytt menningarlíf bæjarins
eða njóta góðra veitinga á fjölmörgum veitingahúsum sem Akureyri
býður upp á. María H. Tryggvadóttir, verkefnastjóri ferðamála hjá
Akureyrarstofu, segist eiga von á
miklum fjölda gesta eins og undanfarin ár enda sé langtímaspáin góð
og sjaldan eða aldrei hafi jafnmikið
úrval afþreyingar verið í boði fyrir
gesti. „Páskarnir eru frábær tími til
að heimsækja Akureyri. Brekkur
Hlíðarfjalls fyllast af ánægðu skíðaog brettafólki á öllum aldri, menningin verður í blóma sem aldrei fyrr,
gestir gera vel við sig í mat og drykk
og svo eigum við eina albestu sundlaug landsins sem er mjög vinsæl
meðal bæjarbúa og aðkomumanna
á öllum aldri.“
Fjölmarga gististaði í öllum verðflokkum er að finna í bænum. Þrátt
fyrir mikla aðsókn er enn nóg af
gistiplássi laust í bænum, að sögn
Maríu, sem hvetur þó gesti til að
vera tímanlega í bókunum. Yfir
fimmtán veitingastaðir eru á Akureyri af öllum stærðum og gerðum. „Hér má finna allt frá asískum veitingastað yfir í „gourmet“
veitingastaði í hæsta gæðaflokki.
Um páskana verður einnig nýr og
glæsilegur veitingastaður opnaður við bryggjuna sem heitir Bryggjan. Gestir okkar munu því örugglega finna eitthvað við sitt hæfi.“
Allar nánari upplýsingar um hvað
er í boði yfir páskana á Akureyri má
finna á www.visitakureyri.is.

Skíðaparadís í Hlíðarfjalli
Hlíðarfjall mun eins og venjulega fyllast af skíða- og brettafólki
á öllum aldri um páskana enda er
það orðinn fastur liður í lífi margra
skíðamanna að eyða páskunum
á Akureyri. Mikill snjór er í fjallinu þessa dagana og spáin fyrir
páskana er hagstæð. Skíðasvæðið er einungis í sjö mínútna fjarlægð frá bænum og því stutt að fara
fyrir gesti. Svæðið býður upp á eina
stólalyftu og fimm toglyftur, auk

Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli er í sjö
mínútna fjarlægð frá Akureyri. Hægt er
að fá leigð skíði og bretti og boðið er
upp á skíðaskóla fyrir börn.
MYNDIR/AUÐUNN NÍELSSON, RAGNAR HÓLM O.FL.

eins færibands fyrir yngstu kynslóðina. Brekkurnar í Hlíðarfjalli
henta jafnt byrjendum sem lengra
komnum. Aðstandendur skíðasvæðisins búast við 1.500-2.000
manns á dag yfir páskana þannig að það verður mikið líf og fjör í
brekkum fjallsins. Skíðaskóli verður rekinn yfir páskana fyrir börn á
aldrinum fimm til tólf ára. Hann
stendur yfir frá kl. 10 til 14 og hægt
er að panta tíma á vef Hlíðarfjalls,
www.hlidarfjall.is. Börnin læra auk
þess að útbúa eigin pitsur sem þau
snæða í hádegismat. Næsta fimmtudag verður einnig boðið upp á snjóskúlptúranámskeið fyrir 8-12 ára
krakka þar sem þeir læra að búa til
listaverk úr snjó. Tvær veitingasölur
selja veitingar í Hlíðarfjalli og boðið
er upp á öfluga skíða-, snjóþotu- og
brettaleigu auk þess sem eldra fólk
getur pantað sér einkatíma í skíðakennslu. Það er því engin afsökun
lengur að eiga ekki eða kunna ekki
á skíði því Hlíðarfjall býður upp á
alla þjónustu fyrir gesti sína. Yfir
páskana verður einnig boðið upp á
lifandi tónlist alla daga en dagskráin miðast við veður og stemningu
hverju sinni. Hljómsveitin Molta
frá Akureyri stígur á svið og Jónsi úr
hljómsveitinni Í svörtum fötum og
Ingó trúbador taka nokkur lög, auk
fleiri listamanna. Páskarnir hafa því
sjaldnast lofað eins góðu á Akureyri.

FJÖLBREYTT DAGSKRÁ UM PÁSKANA
Fjölbreytt menningarlíf einkennir Akureyri um páskana. Gestir geta notið leiklistar og fjölbreyttra tónleika.
Fjöldi veitingahúsa og kaffihúsa eru í bænum og margvísleg afþreying er í boði fyrir alla aldurshópa.

Leikhúslíf á Akureyri
Leikfélag Akureyrar sýnir verkið Kaktusinn yfir alla
páskana í Samkomuhúsinu. Auk þess verða nokkrar
gestasýningar í gangi yfir páskana, til dæmis Skoppa og
Skrítla, sem sýna í Menningarhúsinu Hofi, og Silfurfiskur eftir Áslaugu Jónsdóttur, sem sýndur verður í
Samkomuhúsinu. Auk sýninga leikfélagsins eru ýmis
áhugamannaleikhús með sýningar í næsta nágrenni
Akureyrar. Þar má meðal annars nefna verkið Dagatalsdömurnar sem Freyvangsleikhúsið sýnir og Djáknann
frá Myrká sem sýnt er á Melum í Hörgárdal. Gestir
Akureyrar hafa því úr fjölbreyttri flóru leikverka að velja
yfir páskana.

Tónleikar
Græni hatturinn á Akureyri er einn frægasti og vinsælasti tónleikastaður landsins, bæði meðal áhorfenda
og tónlistarmanna. Flestir frægustu tónlistarmenn
þjóðarinnar hafa haldið tónleika þar og staðurinn
býður upp á fjölbreytta tónlist fyrir fólk á öllum aldri.
Um páskana spila meðal annars Magnús og Jóhann,
Hvanndalsbræður, Jónas Sig og Ritvélar framtíðarinnar
og Todmobile. Menningarhúsið Hof lætur sitt ekki eftir
liggja. Þar má sjá yfir páskahátíðina stórtónleika með
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, sem flytur á skírdag
sinfóníu nr. 6 eftir Tsjaíkovskí og lög úr kvikmyndinni

Frábær
stemning er
í Hlíðarfjalli
hjá öllum
aldurshópum.
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Stjörnustríð eftir John Williams. Heiðurshljómsveitin
Killer Queen heldur stórtónleika en hún leitast við að
ná fram og mynda hina sönnu tónleikastemningu sem
einkenndi hljómsveitina goðsagnakenndu, The Queen.
Óskar Pétursson mun einnig taka á móti landsþekktum
listamönnum við undirleik hljómsveitar sem skipuð
er norðlensku tónlistarfólki. Ekki má gleyma heimamönnunum í 200.000 naglbítum sem fagna 20 ára
starfsafmæli í ár. Hljómsveitin heldur tónleika í Hofi um
páskana.

Aðrir viðburðir
Af öðrum skemmtilegum viðburðum sem finna má
á Akureyri yfir páskana má nefna Dynheimaballið í
Sjallanum. Böllin í Dynheimum voru haldin á árum áður
og nutu mikilla vinsælda meðal bæjarbúa og nágranna
þeirra. Undanfarin ár hafa þau verið endurvakin um
páskana en þar ræður „ eighties“ tónlistin ríkjum og
litfögur föt sem ballgestir finna í kössum uppi á háalofti.
Flestöll söfn bæjarins verða opin yfir páskana en bærinn
býr yfir miklu úrvali skemmtilegra safna fyrir alla aldursflokka. Þar er meðal annars hægt að skoða fjölbreytt
úrval flugvéla og annarra sýningargripa sem tengjast
íslenskri flugsögu, gömul leikföng, minjar úr sögu
bæjarins og nútímalist.

Ferðir
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UM ÓBYGGÐIR ÚR SÓFANUM HEIMA
PÍSLARGANGAN
Hin árlega píslarganga verður
gengin kringum Mývatn á föstudaginn langa, þann 29. mars.
Þetta verður nítjánda gangan en
sú fyrsta var farin árið 1994 þegar
fjórir heimamenn ákváðu að
ganga rangsælis kringum vatnið
á föstudaginn langa. Síðan þá
hefur fjöldi göngufólks aukist
jafnt og þétt og verið mest um
250 manns.
Hringurinn er alls um 36
kílómetrar. Undanfarin ár hefur
gangan hafist við Reykjahlíðarkirkju þar sem haldin er stutt
athöfn í kirkjunni áður en hópurinn leggur af stað. Á leiðinni
gefst einnig tækifæri til að koma
við í Skútustaðakirkju og hlusta á
upplestur Passíusálma Hallgríms
Péturssonar.
Eftir stranga göngu geta
göngugarpar svo látið líða úr sér
í heitum jarðböðum og einnig
bjóða sum hótel og gististaðir
í Mývatnssveit upp á sérstök
tilboð yfir páskana.
Nánar má forvitnast um
Píslargönguna og ferðaþjónustu
kringum Mývatn á www.
visitmyvatn.is.

Margir hafa eytt drjúgum tíma í að skoða borgir heimsins, götu fyrir götu,
í gegnum Google Street View. Þar til nú hefur ekki gefist sama tækifæri til
að skoða þjóðgarða heimsins á jafn nákvæman hátt. Því eru gleðitíðindi
að áhugasamir ferðalangar geta nú kannað fegurstu náttúruperlur jarðar í
gegnum tölvuna, rétt eins og þeir væru þar staddir sjálfir. Google Street View
hefur sumsé farið með ljósmyndavélar sínar út í villta náttúruna með Street
View Trekker, nýju ljósmyndakerfi sem borið er eins og bakpoki. Með því hafa
náðst 360 gráða nærmyndir af ferðalagi um eitt stórbrotnasta náttúruundur
veraldar, sjálft Miklagljúfur í Arizona. Það sem fyrir augu ber er hrífandi víðsýni
úr bakpokamyndavélum Trekkers; margar af fyrstu myndum sögunnar teknar
með þessari nýju tækni. Meðal glæsilegra könnunarleiðangra má nefna rölt
yfir Svörtu brúna sem byggð var úr viði yfir Colorado-á árið 1928 og tengir
saman norður- og suðurbrún hins hrikalega Miklagljúfurs.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ

MEÐ OKKUR!

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT.
Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar
komur og brottfarir ﬂugvéla um Keﬂavíkurﬂugvöll.
Kauptu miða núna á www.ﬂugrutan.is

Alltaf laus sæti.

Frí þráðlaus internettenging í öllum bílum

VIÐBURÐIR Á SIGLUFIRÐI
Hollenski myndlistarmaðurinn Joris Rademaker opnar
sýningu á verkum sínum í
Kompunni, Alþýðuhúsinu á
Siglufirði í dag. Joris hefur verið
búsettur á Akureyri undanfarin
20 ár og kennt við Brekkuskóla
samhliða listsköpun. Í Kompunni
sýnir hann verk úr fundnum
efnum og gúmmíi.
Þá verður fimmta sýning
leiksýningarinnar Stöngin inn
sýnd í kvöld í Tjarnarborg. Verkið
fjallar um karlmenn í litlu bæjarfélagi sem settir eru í kynlífsbann
af konum sínum vegna of mikils
knattspyrnuáhuga. Guðmundur
Ólafsson semur og leikstýrir verkinu en uppsetningin er samstarf
allra leikfélaganna í Fjallabyggð.
Sjá nánar á www.siglo.is
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Saumanámskeið sem byggir upp
að eigin saumaverkefnum í húsnæði Hersins, á þær
vélar sem það lærði á. Fólkið getur komið með börnin
sín og það gera þeir sem eiga börn undir skólaaldri.
Þau leika sér á meðan og starfsfólk hjálpar til við að
hafa ofan af þeim svo að foreldrarnir fái næði. „Svo er
það bara skemmtilegt að vinna úr tungumálaörðugleikum því allir vilja hjálpa til svo hinir skilji. Einn talar
bara eigið tungumál og hrafl í öðru, annar kann svolítið
í því máli og verður milliliður milli kennara og nemanda.
Úr þessu verður oft mikill hlátur,“ segir Margrét.

Hóparnir eru fjölbreyttir, f.v. Alexandra Guðmundsson frá Rúmeníu, Khadija Labyd frá Marokkó,
Samira Said frá Túnis, Margrét kennari

Á mánudögum mæta 8 manns í húsnæði Hjálpræðis-

af stað og ljúka því sem var hafið. Sumir þátttakend-

hersins í Mjódd til að læra að sauma. Þetta eru bæði

urnir eiga sögu um mikla erfiðleika sem þeir glíma við

Þráinn Gunnarsson og Hrefna Gunnlaugsdóttir leið-

konur og karlar, innfæddir og innfluttir. Námskeiðið

sem best þeir geta en hafa oft og tíðum fengið heldur

beinandi við eina af saumvélunum sem voru keyptar

er liður í því að byggja upp fólk sem leitað hefur til

rýrt veganesti. „Við leggjum áherslu á félagsskapinn,

fyrir framlag frá Sorpu. Arney Huld Guðmundsdóttir

Hersins og Hjálparstarfs kirkjunnar, til þess að ráða

spjöllum og fáum okkur hressingu.

lítur eftir Ómari, 5 mánaða, meðan mamma hans saumar.

betur við aðstæður sínar sem oft einkennast af

Tilgangurinn er líka að læra eitthvað nytsamt sem

fátækt og öðrum erfiðum aðstæðum.

léttir á pyngjunni. Svolítill saumaskapur getur bjargað

Þráinn Gunnarsson skellti sér á saumanámskeið

heilli flík og búið til nýja úr gamalli. Að sauma beint og í

þegar hann sá það auglýst. Hann er með slitinn

Hóparnir eru tveir og koma þeir annan hvern mánu-

boga, falda, sikk-sakka og setja í rennilás er kúnst sem

sófa og hugsaði sér að sauma nýtt utan um

dag. Í hvorum þeirra eru fjórir sem komu í gegnum

þarf þjálfun í. Einnig þarf að kunna á vélina. Hvenær er

pullurnar. Hann er eini karlinn á námskeiðinu.

Hjálparstarfið og fjórir í gegnum Herinn. Þeir fyrstu

spennan rétt svo saumurinn verði eins og hann á að

„Ég skýli ég mér á bak við það að bólstrarar eru

sem sóttu um komust að, nokkrir bíða næstu nám-

vera, hvenær og hvaða skrúfur þarf að losa eða herða.

flestir karlkyns!“ Þráinn hefur ekki aðra reynslu

skeiða. Arney Huld Guðmundsdóttir herkona hefur

Hvenær þarf að skipta um nál. Þetta læra nemendur

en handavinnuna í grunnskólanum.

umsjón með námskeiðinu. „Ég er mjög ánægð með

með verkefnum sem verða flóknari stig af stigi.

„Þar man ég að við vorum látin sauma bangsa og

þetta verkefni. Mér finnst sérlega gaman að eiga

prjóna og sauma á hann peysu og buxur. Ætli ég

samstarf við Hjálparstarfið. Að tvær kristnar hreyfin-

hafi ekki verið 12 ára.“ Og hvað er svo gagnlegast?

gar samnýti krafta sína. Við stöndum fyrir vikið fleiri

„Það er nú bara að rifja upp svo maður geti

að þessu, það eru fleiri hendur og fleiri hugmyndir.“ Það

bjargað sér sjálfur.“ Dóttir Þráins, Thelma, er

er Reykjavíkurflokkur Hersins sem stendur að sau-

einnig á námskeiðinu. Þau búa í sitt hvorum enda

manámskeiði í húsnæði sínu í Mjódd, í samvinnu við

bæjarins og hittast og sauma. Hún er eitthvað

Hjálparstarf kirkjunnar.

glúrnari en pabbi hennar, því hún hefur framleitt
barnasmekki og er dugleg að breyta fötunum

Út fyrir þægindarammann, taka fullan þátt

sínum eftir tískustraumum. „Ég sá í hendi mér að

Tilgangur námskeiðsins er að takast á við að læra

það yrði betra að hafa hana með mér í þessu,“

eitthvað nýtt − fara út fyrir þægindarammann, rífa sig

segir Þráinn og snýr sér að saumaskapnum.

F.v. Hrefna Gunnlaugsdóttir, samherji hjá Hernum,
Arney Huld Guðmundsdóttir, herkona og umsjónarmaður

Margrét Erlingsdóttir með saumapoka sem nemendur

verkefnisins og Margrét Erlingsdóttir saumakona.

lærðu að sníða og sauma saman.
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„Stemmningin er góð og það er mikill áhugi,“ segir Mar-
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Við erum tvær, Hrefna Gunnlaugsdóttir er mér til
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Opinn aðgangur til að sauma eftir námskeiðið
Allir sem ljúka námskeiðinu fá fyrir það nokkurskonar
umbun því þeir geta, eftir námskeiðið, komið og unnið
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8 – Margt smátt ...
Reykjavík
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl.
4th floor hótel
7.is ehf
A. Margeirsson ehf
A. Wendel ehf
A1 málun ehf
AB varahlutir ehf
Aðalvík ehf
Alsmíði ehf
Alvarr ehf
Antiksalan ehf
Arinbúðin
Arkitektastofan OG ehf
Arkís arkitektar ehf
ASK Arkitektar ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
Auglýsingastofan Korter ehf
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf
Árbæjarapótek ehf
Árni Reynisson ehf
Ársól snyrtistofa
Ásbjörn Ólafsson ehf
Ásbyrgi, fasteignasala
B. Ingvarsson ehf
Barnavöruverslunin BabySam
Bakkus ehf
Barnalæknaþjónustan ehf
Ber ehf, vínheildsala
Berserkir ehf
Betri bílar ehf
Bifreiðasmiðja G & Ó sf
Bifreiðaverkstæði Grafarvogs ehf
Birtingur ehf
Bílasmiðurinn hf
Bílaviðgerðir sf
Bílaþjónustan Bilaði bíllinn slf
BJ endurskoðunarstofa ehf
Bjarnar ehf
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðurinn hf
Blómabúð Árbæjar ehf
Bortækni ehf
Bókabúðin
Bókhaldsþjónusta Arnar Ingólfssonar ehf
Bókhaldsþjónusta Júlíönu ehf
Bókhaldsþjónustan Rúnir ehf
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf
Bókhaldsþjónustan Vík
Bón Fús
Brauðhúsið ehf
Brekkuborg sf
Brim hf
Bryndís K. tannsmíðastofa ehf
BSRB
Búr ehf
Búrið ostaverslun
CÁJ veitingar ehf
Central ehf, tannsmíðastofa
Comfort Snyrtistofa ehf
Congress ReykjavíkRáðstefnuþjónusta ehf
Curvy, tískuverslun
Danica sjávarafurðir ehf
Drafnarfell ehf
Drekinn, söluturn
Drengsson pics ehf-drengsson.is
E. Ólafsson ehf
E.F. Ben ehf
Efling stéttarfélag
Efnalaugin Katla ehf
Efnissala Guðjóns E Jóhanns ehf
Egill Árnason ehf
EGM ehf
Eignamiðlunin ehf
Eignaskipting ehf
Eignaumsjón hf
Elmir-teppaþjónusta ehf
Endurskoðun og reikningshald ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
EÓ-Tréverk sf
Ernst & Young hf
Exton ehf
Farmur ehf
Fasteignamiðlun Grafarvogs
Fasteignasalan Garður ehf
Faxaflóahafnir sf
Fást ehf
Felgur smiðja ehf
Ferðafélag Íslands
Ferðaþjónusta bænda hf
Ferskar kjötvörur hf
Félag bókagerðamanna
Félag íslenskra bifreiðaeigenda
Félag pípulagningameistara
Félag skipstjórnarmanna
Félag tanntækna og aðstoðarfólks
tannlækna
Finnbogi Helgason, tannsmiður
Fiskafurðir-umboðssala ehf
Fjallabak ehf
Fjárhagsþjónustan ehf
Fjöður ehf, þvottahús
Flügger ehf
Fossar, tryggingar og ráðgjöf ehf
Fossberg ehf
Fraktflutningar ehf
Frost Film ehf
Frumherji hf
Frysti- og kæliþjónustan ehf
Fuglar ehf
Fyrir alla ehf
Gallabuxnabúðin Kringlunni
Gallerí Fold
Garðs Apótek ehf
Gátun ehf, bókhaldsþjónusta
Gestamóttakan ehf
Gjörvi ehf
Globus hf
Gólflagnir ehf
Grandakaffi ehf
GSK ehf
GTG endurskoðun ehf
Guðmundur Jónasson ehf
Gull og silfur ehf
Gull- og silfursmiðjan Erna ehf
Gullkistan skrautgripaverslun
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Eggertsson hf
H.N. markaðssamskipti ehf
Hafgæði sf
Hagi ehf-Hilti
Halldór Jónsson ehf
Hár Class hársnyrtistofa
Hárgreiðslustofan Stubbalubbar
Hármiðstöðin
Hársnyrtistofa Dóra
HGK ehf
Hið íslenska biblíufélag

Hjá Ingvarsson ehf
Hjá Jobba sf
Hjá Jóa Fel
Hlöllabátar
Hollt og gott ehf
Hópferðabílar Allrahanda
Hótel Cabin ehf
Hótel Frón ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hreyfimyndasmiðjan ehf
Hreysti ehf
Hringrás ehf
Hundahótelið á Leirum
Hús verslunarinnar sf
Hússtjórnarskóli Reykjavíkur
Hvíta húsið hf, auglýsingastofa
Höfði eignarhaldsfélag ehf
Iceland Seafood ehf
Icelandair Cargo ehf
Iðjuþjálfafélag Íslands
IGS ehf
ILVA ehf
Innréttingar og tæki
Intellecta ehf
ÍAV þjónusta ehf
Íbúðargisting.is
Ísbar-Boozt bar
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Ísfrost ehf
Ísleifur Jónsson ehf
Íslensk endurskoðun ehf
Íslenska útflutningsmiðstöðin hf
Ísold ehf
J. S. Gunnarsson hf
Janusbúðin - Ullarkistan ehf
Jarðfræðistofan ehf
JE Skjanni ehf, byggingaverktakar
Jeremías ehf
JGG ehf
Jónar Transport hf
JP Lögmenn ehf
K. Pétursson ehf
Kaffi París
Kaffi Sólon
Kauphöll Íslands hf
Kemi ehf
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
Kjöreign ehf, fasteignasala
Kjöthöllin ehf
Klipphúsið ehf
KOM almannatengsl
Kórall sf
Kristján F. Oddsson ehf
Kvika ehf
Kvikk Þjónustan ehf
Köfunarþjónustan ehf
Landfestar ehf, fasteignafélag
Landsnet hf
Landssamtök lífeyrissjóða
Leigulistinn ehf
Lindin, kristið útvarp FM 102,9
Lionsumdæmið á Íslandi
Listvinahúsið, leirkerasmíði
Litir og föndur
Litla Bílasalan ehf
Lífstykkjabúðin ehf
Ljósafoss ehf
Ljósin í bænum
Ljósmyndastofan Svipmyndir
Ljósmæðrafélag Íslands
Loftstokkahreinsun.is
Logaland-Heilbrigðisvörur
Loki 101 Gistiheimili
Lyfjaver ehf
Lýsing hf
Lögfræðiþjónusta Sigurðar
Sigurjónssonar ehf
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsstofan Réttur
Lögmenn Árbæ slf
Löndun ehf
Magnús og Steingrímur ehf
Mannréttindaskrifstofa Íslands
Margt smátt ehf
Matfugl ehf
Málarameistarafélagið
MD vélar ehf
Merkismenn ehf
Mosaik ehf
Múrþjónusta Braga ehf
Myndhraði ehf
Neskirkja
Neyðarþjónustan ehf
Neytendasamtökin
NovaMed slf
Nýi tónlistarskólinn
Nýi ökuskólinn ehf
Nærmynd ehf, ljósmyndastofa
Obladí ehf-Bítlabar
Oddgeir Gylfason, tannlæknir og læknir
Orka ehf
Orkuvirki ehf
Ormsson
Ostabúðin
Ottó B. Arnar ehf
Ó. Johnson & Kaaber ehf
Ólafur Þorsteinsson ehf
P&S Vatnsvirkjar ehf
Pappalagnir ehf
PG Þjónusta ehf
Pingpong.is
Pixel ehf
Pixlar ehf
Pjakkur ehf
Poulsen ehf
Rafha ehf
Rafskoðun ehf
Rafstilling ehf
Rafsvið sf
Raftíðni ehf
Rafþjónustan slf
Rakarastofa Lýðs
Rangá sf
Rarik ohf
Ráðgjafar ehf
Reykjavík Foto ehf
Reykjavíkur Apótek
Reykjavíkurborg
Rue de Net Reykjavík ehf
S.B.S. innréttingar
Safalinn ehf
Sagtækni ehf
Samiðn, samband iðnfélaga
Samskipti ehf
Saumastofa Íslands
Scandinavian Smørrebrød og Braaserie
Segull ehf
Sellóplast sf
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu

Shop Couture sf
Sigurborg ehf
Sigurjónsson & Thor ehf
Síma- og tölvulagnir hf
Sjómannadagsráð Reykjavíkur og
Hafnarfjarðar
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf
Skemmtilegt ehf
Skolphreinsun Ásgeirs sf
Skorri ehf
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs
SM kvótaþing ehf
Smith og Norland hf
Snóker- og Poolstofan
Sólgeislar ehf
Sónn ehf
Sportís ehf
Sportlíf
Stansverk ehf
Stál og stansar ehf
Stólpi ehf
Studio eitt ehf
Sveinbjörn Sigurðsson hf
Sveinsbakarí
SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu
Söluturninn Vikivaki
Söngskólinn í Reykjavík
Talnakönnun hf
Tandur hf
Tannlæknar Mjódd ehf
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar
Tannlæknastofa Elínar Wang
Tannlæknastofa Tómasar Einarssonar
Tannréttingar sf
Tannsmiðjan Króna sf
Tannsmíðaverkstæðið ehf
Tannsteini ehf
THG Arkitektar ehf
Tískuverslunin Smart
Total Capital Partners ehf
Tónastöðin ehf
Trésmiðja Magnúsar F Jónssonar
Tækni ehf, vélsmiðja
Tækniþjónusta Péturs Sigurðs sf
Tölvu- og verkfræðiþjónustan
Undirföt.is
Utanríkisráðuneytið
Úra- og klukkuverslun Gilberts Ó
Guðjónssonar
Útfararstofa Íslands ehf
Útgerðarfélagið Frigg ehf
Útkall ehf
V.R.
Varahlutaverslunin Kistufell ehf
Varma & Vélaverk ehf
VDO verslun og verkstæði
Veiðikortið ehf
Veiðiþjónustan Strengir
Verðbréfaskráning Íslands hf
Verkfræðiþjónusta GGÞ slf
Verkfærasalan ehf
Verksýn ehf
Verslunin Brynja ehf
Verslunin Kiss
Vélfang ehf
Vélmark ehf
Vélsmiðjan Ar ehf
Vélvík ehf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
VSÓ Ráðgjöf ehf
Vörubíla- og vinnuvélaverkstæðið sf
www.regla.is
Yogastöðin Heilsubót
Zedrus sviðsmyndir
Þakpappalagnir B S
Þingvallaleið ehf
Þorsteinn Bergmann ehf
ÞÓB vélaleiga ehf
Ögurvík hf
Ökuskóli Guðbrandar Bogasonar
Örninn ehf
Seltjarnarnes
Bílaverkstæði Ella
Bæjarins bestu sf
Danssmiðjan ehf
Felixson ehf
Lög og réttur ehf
Lögmannsstofa Jóns Halldórssonar hrl.
Nesskip hf
Nýjaland ehf
Prentsmiðjan Nes ehf
Rafþing-Þráinn Ingólfsson
Vogar
Selhöfði ehf
Stálafl Orkuiðnaður ehf
Kópavogur
Aalborg Portland Íslandi hf
Allianz á Íslandi hf
Arnarljós í Sporthúsinu
Á Guðmundsson
Ásborg slf
Bak Höfn ehf
Barnavöruverslunin Varðan
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf
Bílaklæðningar hf
Bílamálunin Varmi ehf
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf
Blikkform ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
Brynjar Bjarnason ehf
Byggðaþjónustan bókhald
Cargo sendibílaleiga ehf
Einar Beinteins ehf
Farice ehf
Fatahreinsun Kópavogs
Ferli ehf
Harðbakur ehf
Hefilverk ehf
Hegas ehf
Húsfélagaþjónustan ehf
Hörðuból ehf
Iðnvélar ehf
Ingi hópferðir ehf
Íshúsið ehf
Íslandsfundir ehf
Íslandsspil sf
Íslenskt marfang ehf
Íslenskt sjávarfang ehf
Já kvætt ehf
JSÓ ehf
Klukkan, úr og skartgripir
Kraftvélar ehf
Lakkskemman ehf
Landmótun sf
Litalausnir málningarþjónusta ehf
Ljósvakinn ehf
LK pípulagnir ehf
Loft og raftæki ehf

Lögfræðistofa Jóhanns Baldurssonar hdl.
Lögmannsstofa SS ehf
Málning hf
Menn og mýs hf, hugbúnaðargerð
Mótaverk ehf
Nobex ehf
Norm X ehf
Prjónaklúbbur www.tinna.is
Pústverkstæði Hjá Einari
Rafbreidd ehf
Rafey ehf
Rafmiðlun hf
Reynir bakari
Setberg, bókaútgáfa
Smáréttingar ehf
Sólbaðstofan Sælan
Straumver ehf
Suðurverk hf
Tannsmíðastofan sf
Tryggingamiðlun Íslands ehf
Tækniþjónusta Ragnars G
Gunnarssonar ehf
Útsaumur og merkingar ehf
Vatn ehf
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar
Verkfræðistofan VSI öryggishönnun og
ráðgjöf ehf
Vetrarsól ehf
Vídd ehf, flísaverslun
Ýmus ehf, heildverslun
Garðabær
Drífa ehf
Engilbert ÓH Snorrason tannlæknastofa
sf
Fagval ehf
Framtak, véla- og skipaþjónusta
Garðasókn
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
Hannes Arnórsson ehf
Hurðaborg ehf
Rafboði
S.S. Gólf ehf
Samhentir-Kassagerð ehf
Stálsmiðjan ehf
Vörukaup ehf, heildverslun
Vörumerking ehf
Öryggisgirðingar ehf
Hafnarfjörður
Ásklif ehf
Benedikt Sveinsson ehf
Bergplast ehf, plastiðnaður
Bílaverk ehf
Björt sf, hársnyrtistofa
Bókhaldsstofan ehf
Byggingafélagið Sandfell ehf
Bæjarbakarí ehf
DS lausnir ehf
Dverghamrar ehf
Eiríkur og Einar Valur hf
Ferskfiskur ehf
Fiskvinnslan Útvík ehf
Fínpússning ehf
Fjarðarkaup ehf
Flúrlampar ehf
Friðrik A Jónsson ehf
Gamla Vínhúsið-A. Hansen
Gerandi ehf
Geymsla Eitt ehf
Hafnarfjarðarhöfn
Hagtak hf
Hársnyrtistofan Halli rakari
Hjólasprettur ehf
Hvalur hf
Hyggir ehf
Ísrör ehf
J.B.G. fiskverkun ehf
Kjarnamúr ehf
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir
Kvikmyndaverstöðin ehf
Lagnameistarinn ehf
Meta-Járnsmíði ehf
Myndform ehf
Netorka hf
Opal Sjávarfang ehf
Pappír hf
PH-verk ehf
Rafgeymasalan ehf
Rafhitun ehf
RB rúm
SIGN ehf, skartgripaverkstæði
Skerpa renniverkstæði
Stálorka
Stoðtækni ehf
Tannlæknastofa Harðar V Sigmarssonar
sf
TOBIS ehf
Trefjar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Úthafsskip ehf
VBS-verkfræðistofa ehf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþing ehf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Viðhald og nýsmíði ehf
Víðir og Alda ehf
Álftanes
Prentmiðlun ehf
Verslunarfélagið Emerald ehf
Reykjanesbær
Áfangar ehf-hreinlætisvörur
Ásberg fasteignasala ehf
Bergnet ehf
DMM Lausnir ehf
Driffell ehf
Express ehf
Fitjavík ehf
Fram Foods Ísland hf
Happi hf
Ice Group Ltd
Ísfoss ehf
Kostur matvöruverslun
Lyfta ehf
Lögfræðistofa Suðurnesja
Neslagnir slf, pípulagningaþjónusta
Plastgerð Suðurnesja ehf
Plexigler ehf
Rafbrú sf
Rafmúli ehf
Renniverkstæði Jens Tómassonar
Rörlagningamaðurinn ehf
Rörvirki sf
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
Snyrtistofan Dana
Suðurflug ehf
Toyota Reykjanesbæ
Trésmíðaverkstæði Stefáns og Ara TSA
Trönó ehf-Brautarnesti
Útfaraþjónusta Suðurnesja
Verkfræðistofa Suðurnesja hf

Verslunarmannafélag Suðurnesja
Þvottahöllin ehf
Grindavík
BESA ehf
Einhamar Seafood ehf
Fanndals Lagnir ehf
H.H. Smíði ehf
Hulda Halldórsdóttir
Jón og Margeir ehf
Sílfell ehf
Sjómanna- og vélstjórafélag
Grindavíkur
Söluturninn Víkurbraut 62
TG raf ehf
Veitingastofan Vör ehf
Vísir hf
Sandgerði
Flugfiskur hf
K & G ehf
Lagnir og þjónusta ehf
Sjávarmál ehf
Vélsmiðja Sandgerðis ehf
Garður
Aukin Ökuréttindi ehf
Mosfellsbær
Bílamálunin Örninn ehf
Dalsbú ehf
Dino slf
Eiríkur Smiður ehf
Fagverk verktakar sf
Fiskbúðin Mos ehf
Freki ehf
Hestaleigan Laxnesi
Ístex hf
LEE rafverktakar ehf
Nonni litli ehf
Nýja bílasmiðjan hf
Rammsteinn ehf
Smíðavellir ehf
Vélsmiðjan Sveinn ehf
Akranes
Apótek Vesturlands ehf
Bifreiðastöð Þórðar Þ Þórðarsonar
Fasteignasalan Hákot
Fasteignasalan Valfell
Glit málun ehf
MVM ehf
Omnis ehf-Verslun og verkstæði
Runólfur Hallfreðsson ehf
Straumnes ehf, rafverktakar
Vignir G. Jónsson hf
Borgarnes
Blómasetrið
Borgarbyggð
Borgarverk hf, vinnuvélar
Bókhalds- og tölvuþjónustan sf
Búvangur ehf
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf
Golfklúbbur Borgarness
Hársnyrtistofa Margrétar
Landnámssetur Íslands
Laugagerðisskóli
Nes, ferðaþjónusta
Solo hársnyrtistofa sf
Sæmundur Sigmundsson ehf
Vegamót, þjónustumiðstöð
Velverk ehf
Vélaverkstæðið Vogalæk
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf
Reykholt Borgarfirði
Sólhvörf ehf
Stykkishólmur
Bókhaldsstofan Stykkishólmi ehf
Heimahornið ehf
Tindur ehf
Þ.B.Borg trésmiðja ehf
Grundarfjörður
Hjálmar ehf
Hrannarbúðin sf
Ólafsvík
Fiskmarkaður Íslands hf
Fiskverkunin Valafell
Ingibjörg ehf
Litlalón ehf
Steinprent ehf
Steinunn ehf
Hellissandur
Hjallasandur ehf
KG Fiskverkun ehf
Sjávariðjan Rifi hf
Skarðsvík ehf
Vélsmiðja Árna Jóns ehf
Þorgeir Árnason ehf
Búðardalur
Dalabyggð
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf
Ísafjörður
Akstur og löndun ehf
Fiskmarkaður Ísafjarðar
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Ísafjarðarbær
Kampi ehf
Konur og Menn, Neista
Skipsbækur ehf
Tréver sf
Útgerðarfélagið Kjölur ehf
Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Fiskihóll ehf
Fiskmarkaður Bolungarvíkur og
Suðureyrar ehf
Jakob Valgeir ehf
Ráðhús ehf
Sérleyfisferðir Bolungarvík - Ísafjörður
Soffía Vagnsdóttir
Vélvirkinn sf
Súðavík
Súðavíkurhreppur
Víkurbúðin ehf
Flateyri
Sytra ehf
Suðureyri
Berti G ÍS-161
Patreksfjörður
Eyfaraf ehf
Flakkarinn ehf
Nanna ehf
Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð
Smur- og dekkjaþjónustan
Ungmennafélag Barðstrendinga
Vesturbyggð
Tálknafjörður
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf
Bíldudalur
Hafkalk ehf
Þingeyri
Bibbi Jóns ehf

Brautin sf
Véla- og bílaþjónusta Kristjáns ehf
Staður
Kvenfélagið Iðunn
Hólmavík
Héraðssamband Strandamanna, HSS
Strandabyggð
Strandagaldur ses
Árneshreppur
Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf
Hvammstangi
Aðaltak slf
Húnaþing vestra
Kidka ehf
Kvenfélagið Iðja
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar og
Tvídægru
Blönduós
Búnaðarsamband Húnaþings og
Stranda
Grettir sf, fjölritunarstofa
SAH Afurðir ehf
Skagaströnd
Skagabyggð
Vík ehf
Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Fisk-Seafood hf
Hlíðarkaup
Kaupfélag Skagfirðinga
Skagafjarðarveitur - hitaveita
Skinnastöðin hf
Vinnuvélar Guðmundar og Skúla sf
Varmahlíð
Hestasport - Ævintýraferðir ehf
Hofsós
Grafarós ehf
Siglufjörður
Aðalbakarinn ehf
Allinn, sportbar
Bás ehf
Fjallabyggð
Akureyri
A. Birgisson slf
Almenna lögþjónustan hf
ÁK smíði ehf
Átak Heilsurækt ehf
Baugsbót sf, bifreiðaverkstæði
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf
Bílasalan Ós ehf
Björn málari ehf
Bláa kannan ehf og Gersemi Þröstur ehf
Brynja ehf
Bútur ehf
Eining-Iðja
Eyþing
Fasteignasalan Byggð
Fjölumboð ehf
Friðrik Páll Jónsson, háls-, nef- og
eyrnalæknir
Geisli Gleraugnaverslun
Hagvís ehf, heildverslun
Haukur og Bessi tannlæknar
Hnýfill ehf
Ísgát ehf
Íslensk verðbréf hf
J M J herrafataverslun
Júlíanne Kauertz
K.B. bólstrun
KB-sendibílar ehf.
KG sendibílar
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf
Ljósco ehf
Ljósgjafinn ehf, verslun
Loki sf
Lostæti - Akureyri ehf
Málningarmiðstöðin ehf
Meindýravarnir Axels
Miðstöð ehf
Ossi ehf
Raftákn ehf
Samvirkni ehf
Skóhúsið - Bónusskór
Slippurinn Akureyri ehf
Sólskógar ehf
Steypustöð Akureyrar ehf
Steypusögun Norðurlands ehf
Tannlæknastofa Björns Rögnvaldssonar
Toyota Akureyri
Trétak ehf
Vélsmiðjan Ásverk ehf
Ösp sf, trésmiðja
Grímsey
Sæbjörg ehf
Dalvík
Bruggsmiðjan ehf
Flæðipípulagnir ehf
G.Ben útgerðarfélag ehf
Gistihúsið Skeið
Híbýlamálun, málningarþjónusta ehf
Kussungur ehf
Miðlarinn ehf
O Jakobsson ehf
Sparisjóður Svarfdæla
Vélvirki ehf, verkstæði
Þernan fatahreinsun ehf
Ólafsfjörður
Freymundur ÓF-OO6
Norlandia ehf
Raftækjavinnustofan sf
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Hrísey
Einangrunarstöðin Hrísey Hvatastöðum
Húsavík
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf
Heiðarbær
Sorpsamlag Þingeyinga ehf
Tjörneshreppur
Trésmiðjan Rein ehf
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf
Mývatn
Dimmuborgir guesthouse
Félagsbúið Skútustöðum 2
Hlíð ferðaþjónusta ehf
Kópasker
Borgartangi ehf
Hótel Skúlagarður
Rifós hf, laxa- og bleikjueldisstöð
Vökvaþjónusta Kópaskers ehf
Raufarhöfn
Hótel Norðurljós
Þórshöfn
Geir ehf
Bakkafjörður
Hraungerði ehf
Vopnafjörður
Blikar ehf

Símabær ehf
Sláturfélag Vopnfirðinga hf
Vopnafjarðarhreppur
Egilsstaðir
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Bólholt ehf
Fellabakstur ehf
Fljótsdalshérað
G.Ármannsson ehf
Gistiheimilið Eyvindará ehf
Glussi ehf, viðgerðir
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
Klassík ehf
Miðás ehf-Brúnás innréttingar
PV-pípulagnir ehf
Rafey ehf
Skógar ehf
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf
Tindaberg sf
Þ.S. verktakar ehf
Ökuskóli Austurlands sf
Seyðisfjörður
Brimberg ehf
Seyðisfjarðarkaupstaður
Reyðarfjörður
Launafl ehf
Skiltaval ehf
Þvottabjörn ehf
Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Eskja hf
Fjarðaþrif ehf
R.H. gröfur ehf
Neskaupstaður
Aldan NK-28 ehf
Fjarðahótel ehf - Egilsbúð
Samvinnufélag útgerðamanna
Síldarvinnslan hf, útgerð
Tónspil ehf
Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf
Breiðdalsvík
Breiðdalshreppur
Dýralæknirinn á Breiðdalsvík
Höfn í Hornafirði
Bókhaldsstofan ehf
Ferðaþjónustan Brunnavöllum
Ferðaþjónustan Gerði
Funi ehf, sorphreinsun
Gistiheimilið Hvammur
Hornabrauð ehf
Jökulsárlón ehf
Króm og hvítt ehf
Málningarþjónusta Hornafjarðar sf
Nóna ehf
Rósaberg ehf
Skinney-Þinganes hf
Vélsmiðja Hornafjarðar ehf
Vélsmiðjan Foss ehf
Þingvað ehf
Þrastarhóll ehf
Ögmund ehf
Selfoss
Baldvin og Þorvaldur ehf
Bjarnabúð
Bókaútgáfan Björk
Búhnykkur sf
Draumaverk ehf
Efnalaug Suðurlands ehf
Fasteignasalan Árborgir ehf
Félag opinberra starfsmanna
Suðurlandi
Fossvélar ehf
Gufuhlíð ehf
Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps
Málningarþjónustan ehf
Orkugerðin ehf
Pípulagnir Helga ehf
Pylsuvagninn Selfossi við brúarendann
Rafmagnsverkstæði Jens Péturs ehf
Rafvélaþjónusta Selfoss ehf
Renniverkstæði Björns Jensen ehf
Sigurður Ágúst ehf
Tré og straumar ehf
Veitingastaðurinn Menam
Hveragerði
Garðyrkjustöð Ingibjargar
Hveragerðiskirkja
Þorlákshöfn
Bergverk ehf
Fiskmark ehf
Ice Trucks ehf
Sveitarfélagið Ölfus
Ölfus
Skjólklettur ehf
Stokkar og steinar sf
Laugarvatn
Ásvélar ehf
Flúðir
Vélaverkstæðið Klakkur ehf
Hella
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf
Fannberg ehf
Freyðing ehf
Hestvit ehf
Pakkhúsið Hellu ehf
Varahlutaverslun Björns Jóhannssonar
Vörufell ehf
Þvottahúsið Rauðalæk ehf
Hvolsvöllur
Búaðföng-bu.is
Eyrarbúið ehf
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Kvenfélagið Freyja
Nínukot ehf-Vinna um víða veröld
Vík
Gisting Görðum
Hópferðabílar Suðurlands sf
Mýrdælingur ehf
Kirkjubæjarklaustur
Ferðaþjónustan Efri-Vík ehf
Icelandair Hótel Klaustur
Vestmannaeyjar
Bergur-Huginn ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Ferðaskrifstofan Viking Tours
Frár ehf
Huginn ehf
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Karl Kristmanns, umboðs- og
heildverslun
Langa ehf
Ós ehf
Raggi rakari ehf
Rannsóknarþjónustan
Reynistaður ehf
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf
Vinnslustöðin hf
Vöruval ehf
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Fólk í fjárhagsvanda þarf að eignast líf
− en bara seinna þegar betur árar. Ég spyr t.d. fólk
sem er atvinnulaust hvort það sé að sækja um störf.
Jú, alltaf að sækja um en það fær engin svör.
Blekkingin felst síðan í því að það hafi engan tilgang að
vera að sækja alltaf um, þeim sé ekki svarað, eða það
séu svo margir að sækja um. Við höfum oft afsakanir á
reiðum höndum. Samt er fólk alltaf klárt á því að það
vill fjárhagslegt öryggi, starf, hamingju og gleði. Og því
finnst það vera að taka ábyrgð. En er samt ekkert að
gera. Til að sýna fólki einfalda leið til að læra að taka
ábyrgð, þá set ég fólk í vinnu við að sækja um atvinnu.
Það fer í hálft starf og vinnur eftir plani: Sækja um
Í ráðgjöf sinni tekur Sigurður Erlingsson á tilfinningunum sem hafa áhrif á fjármálin okkar.

þrjú störf í dag, þrjú á morgun − og þriðja daginn
bætist við nýtt verkefni sem er að hringja í þá þrjá sem

„Fólk í fjárhagsvanda þarf að öðlast líf, það er leiðar-

upp einfalt skipulag sem er liður í því að yfirvinna

sótt var um tveimur dögum áður. Þannig vinnum við

ljósið í ráðgjöfinni.“ Þetta segir Sigurður Erlingsson

óttann, óttann við að eiga ekki fyrir mat, óttann við að

áfram eftir skipulagi um að vera stöðugt að minna á

ráðgjafi hjá Velgengni.is en hann tekur á móti fólki

vera hafnað.

okkur. Þá fæ ég að heyra að fólk vilji nú ekki vera að

í gegnum Hjálparstarf kirkjunnar einu sinni í viku.

trufla sífellt með hringingum, sem er í raun afsökun
Uppgjöf stundum eina lausnin

eða ótti við að verða hafnað. Ég leiði fólki fyrir sjónir

Við gefum honum orðið: Til þess að það sé hægt þarf

Vissulega er það stundum þannig að skuldir eru svo

að það sé frekar að gera auglýsanda greiða með því að

fólk að horfast í augu við stöðuna eins og hún er. Hjá

miklar að viðkomandi mun ekki ná að borga þær.

standa upp úr 15O umsóknum sem honum finnst

þeim sem koma til mín er staðan oft mjög slæm,

Hann mun ekki öðlast líf. Þá þarf að gefast upp fyrir

kannski yfirþyrmandi að sortera. Svona þarf að vinna

raunverulega það slæm að það langar engan að skoða

skuldunum, ekki á lífinu heldur fyrir óyfirstíganlegri

á mótbárum og varnarháttum fólks til þess að það taki

hana. Enda er fólk oft hreinlega óttaslegið til að byrja

hindrun sem er skuldabyrði. Í raun erum við að velja

stjórnina í eigin hendur.

með. Eftir að við erum búin að horfast í augu við

að byrja nýtt líf, líf sem er byggt á nýrri von um betri

stöðuna, byrjum við á að búa til verkefnalista og

tíð. En við gerum það ekki fyrr en allt hefur verið

Það er alltaf til lausn

markmið. Fyrsta og mikilvægasta verkefnið er að hefja

skoðað og metið blákalt. Síðan setjum við upp ný

Það er mikilvægt að átta sig á því að það er alltaf til

nýtt tímabil í lífinu þar sem við myndum ekki ný vanskil.

markmið, byggð á nýrri hegðun um að mynda ekki ný

lausn, alveg sama hve staðan virðist erfið og óyfir-

Þá skipuleggjum við skuldbindingar þannig, að þær séu

vanskil, öðlast færni í að skipuleggja og semja um

stíganleg. ÞAÐ ER ALLTAF TIL LAUSN. Ef við til dæmis

viðráðanlegar. Fólk fær það verkefni hjá mér, stundum

skuldbindingar. Fólk spyr mig hvort það sé ekki

ætlum að byrja upp á nýtt og semja um skuldirnar, þá

í 2–3 mánuði, að æfa sig í því að standa við skuld-

óheiðarlegt gagnvart þeim sem viðkomandi skuldar.

er mikilvægt að hafa eitthvað til að sýna lánardrottnum.

bindingar og lifa síðan á restinni. Þegar fólk nær

Ég segi nei. Því ég horfi á manneskjur sem eru að

Langflestir eru tilbúnir til að fresta innheimtu ef þeir

tökum á því, er það tilbúið til að halda áfram.

koðna niður, manneskjur sem munu aldrei, við óbreytt

sjá, svart á hvítu, hver staða viðkomandi er og sjá að

ástand, geta staðið undir þeirri skuldabyrði sem á

hann er að vinna í málunum. Þá getur fólk líka samið

Óttinn − ráðandi afl í bókhaldi heimilisins

þeim hvílir. Langvarandi áhyggjur og erfiðleikar og

um það sem er raunverulegt. Því þegar fólk er að

Þegar fjármálin eru í ólestri er fólk á stöðugum flótta

engin von um betri tíð, leysir upp hjónabönd, skapar

semja án þess að þekkja stöðu sína út í æsar, þá semur

og lifir í ótta við allt sem getur gerst: að eiga ekki fyrir

örorku og fólk gefst upp. Að byrja upp á nýtt setur fólk

það um eitthvað sem það heldur að hinn samþykki −

mat, hver sé að hringja símanum eða dyrabjöllunni,

í alveg nýja stöðu, stöðu sem þar sem allt stefnir upp á

ekki það sem það getur raunverulega staðið við. Þetta

óttast höfnun eða að fá stöðugt neikvæð svör ef það

við. Ég hef unnið með fólki sem hefur byrjað upp á nýtt

verður raunverulegur samn-ingur en ekki gálgafrestur.

reynir að leita samninga. Það sér heldur ekki

og er komið svo vel á veg að það hefur eftir nokkurn

Þá kemur líka tilfinningin að hafa stjórn á hlutunum.

tilganginn í að leita samninga, segir „semja um hvað,

tíma getað endurgreitt gamlar skuldir, skuldir sem

Hún peppar sjálfsálit og líðan mjög mikið. En ég veit

það eru ekki til neinir peningar til að borga“.

áður voru óyfirstíganlegar. Og þá er fólk líka að gera

auðvitað að fólk getur farið mjög vonglatt frá mér en

Þegar okkur líður illa, þá leitum við leiða til að hugga

það frá allt öðrum stað en áður. Ef við horfum þannig

vaknað daginn eftir í svartnætti. Þetta tekur tíma, það

okkur, deyfa sársaukann. Við huggum okkur og til að

á heildarmyndina hagnast allir á endanum. Ég lít svo á

þarf að brjóta upp hegðunarmynstur og vana, það

létta á samviskunni segjum við: „Ég leyfi mér aldrei

að lífið eigi að vera gott þótt sumir haldi að það eigi að

þarf að yfirstíga ótta. Mér finnst mikilvægt að láta fólk

neitt, ég kaupi mér þetta bara núna!“ Það þarf oft ekki

vera erfitt. Ég vil sjá fólkið sem kemur til mín verða

finna innra með sér fyrir hverju það er að berjast.

að vera eitthvað stórt, það getur bara verið nammipoki

virkt og lifandi og að því líði að jafnaði vel.

Er það fyrir börnin? Er það fyrir eigin sjálfsvirðingu?
Fyrir ákveðnum lífsgæðum? Sá innri eldur á að knýja

sem fólk gúffar í sig á leiðinni heim því það átti ekki
nóg til að kaupa handa öllum heima. Eftir situr sam-

Mótbárur og afsakanir eru eðlilegar

fólk til lengri tíma. Og flestir standa sig ótrúlega vel −

viskubit, sem síðan elur á meiri vanlíðan. Svo er

Sigurður segist í starfi sínu rekast á margar mótbárur

nýta erfiða reynslu og snúa henni upp í kraft til að

innkaupamynstrið oft vitlaust. Fólk verslar eftir

og afsakanir. Þær séu eðlilegar en vinni gegn

breyta. Við erum að hjálpa fólki til að hjálpa sér sjálft,

útborgunardag í lágvöruverslun, en eftir það kaupir

breytingum. Fólk finnur sér alls kyns afsakanir og

kveikja von og breyta síðan þeirri von í vissu.

fólk bara lítið inn til hvers dags, í dýrari búðinni á

upplifir að það sé búið að reyna allt. En í raun hefur

horninu. Þarna er óttinn við völd, það er til lítill pen-

það oft ekki rétta mynd af sjálfu sér og stöðunni.

ingur og til þess að lenda ekki í þeirri neyðarlegu stöðu

„Ég reyni að gera þetta einfalt. Ég læt fólk ekki halda

Hjálparstarf kirkjunnar býður fjölbreytta ráðgjöf

að vera á kassanum í lágvöruversluninni og fá höfnun

bókhald eða neitt sem ég held að geti vafist fyrir því.

og námskeið eins og það sem hér er fjallað um.

á kortið, þá upplifum við að það sé betra að kaupa

Ég reyni að gera fólki grein fyrir því að mest snúast

Námskeiðin eru öll ókeypis fyrir þá sem þurfa á

bara inn fyrir hvern dag í einu og þá tekur því ekki að

fjármál um tilfinningar. Margir, sérstaklega karlar,

þeim halda. Samhliða er hægt að veita efnislega

fara í lágvöruverslunina. Fólk upplifir að það sé að

upplifa þá tilfinningu að þeir standi sig ekki, séu ekki

aðstoð.

spara af því það keypti svo lítið. Ég fæ fólk til að setja

verðugir. Og flestir ætla sér þó að gera eitthvað í því
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Þegar sótt er um aðstoð hjá
Hjálparstarfi kirkjunnar ...
... má snúa sér til prests hvar sem er á landinu,

Á landsbyggðinni geta allir sem uppfylla skilyrði

félagsráðgjafa á stofnunum, námsráðgjafa í

fengið mataraðstoð hjá Hjálparstarfinu. Það er

framhaldsskólum eða beint til okkar á skrifstofu

vegna þess að á höfuðborgarsvæðinu starfa

Hjálparstarfsins í Grensáskirkju í Reykjavík.

önnur samtök sem einnig veita mat. Þannig
nýtist aðstoðin betur.

Þar fer umsækjandi í viðtal hjá félagsráðgjafa sem
fyllir út umsókn á grunni gagna sem umsækjandi

Önnur aðstoð fyrir framhaldsskólanema,

kemur með um tekjur sínar og öll föst útgjöld. Við

vegna lyfja, ráðgjöf og fleira

reiknum út hversu mikið er eftir af tekjum þegar

Önnur aðstoð getur verið styrkur fyrir framhalds-

allt hefur verið greitt. Ef það er minna en viðmið

skólanema eða foreldra vegna náms, föt og

umboðsmanns skuldara fær viðkomandi aðstoð.

skóladót fyrir grunnskólabörn, föt, lyf eða

Hjálpum heima
Hjálparstarf kirkjunnar veitir fjölbreytta
aðstoð á Íslandi. Við hjálpum til sjálfshjálpar.

Aðstoðin getur verið margvísleg. Mataraðstoð er

ráðgjöf, fjármálaráðgjöf og ýmsum námskeiðum

veitt með inneignarkortum í matvöruverslanir.

nær fólk meiri og varanlegri árangri í átt til

En vegna þess hve sú leið er kostnaðarsöm fá

betra lífs.
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Hjálparstarfsins. Með einstaklings- og fjölskyldu130810

ráðgjöf en hún er fyrirferðarmikil í aðstoð
Mataraðstoð með inneignarkorti

aðeins barnafjölskyldur þá aðstoð í Reykjavík.

Einnig er hægt að
hringja í söfnunarsímann 9O7 2OO2,
gefa framlag á
framlag.is,
gjofsemgefur.is eða
á söfnunarreikning
O334-26-886,
kt. 45O67O-O499.

Valgreiðsla hefur verið send í
heimabanka þinn. Með því að greiða
hana styður þú innanlandsaðstoð
Hjálparstarfs kirkjunnar og hjálpar
til sjálfshjálpar.
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Hótel við Elliðavatn

KRÍUNES
sveit í borg

Fundasalir með fallegu útsýni!
Fundir, námskeið, veislur, gisting.

Salur 1, Heiði. Notalegur lítill salur með útsýni
Ƥr lliðaatnǤ
eur ͕͚ manns í s§tiǤ uið rými §st með
st×rri setustouǤ

Salur 3, Dalur. Nýr
ý og
g allegur
g salur  neðri §ðǤ
úmg×ð setustoa með arǤ lt a setustounni er
st×r erÚn með útsýni Ƥr lliðaatnǤ alurinn
teur mar ͚͔ manns í s§ti í unaraðstÚðuǤ

Salur 2, Berg. artur salur með allegu útsýni
Ƥr lliðaatn og eiðmÚrǤ
úmgott liðarǦ rýmiǤ eur ͔͗ manns í s§tiǡ
e um eislur er að r§ðaǡ allt að ͚͔ mannsǤ

rðlaus nettengingǡ sariǡ ƪ±ttitÚƪurǡ teǡ
aƥ og atn lga Úllum sÚlumǤ
ríunes íður u  mǤaǤ morgunerðarlaðorðǡ
ataÚrurǡ morgunressinguǡ egiserðǡ
síðegisaƥǡ uttaȀinnamat og ÚlerðǤ
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Námsráðgjafar á útkíkkinu
− alltaf hægt að finna leið
að leita til vina eða foreldra vina sinna. Nemendur
upplifa líka svo mikla skömm og vilja helst ekki að
neinn viti um vandamál þeirra. Nemendur sem eiga í
fjárhagsvanda eiga oft enga til að leita til og samfélagsnetið á Íslandi er ekki gott. Bæði er erfitt að fá
hjálp og svo tekur það oft óratíma. Ég hvet samt alla
nema í erfiðri stöðu til að leita aðstoðar. Mig langar að
minna þau á að það er alltaf hægt að finna leið, þó svo
hún sé kannski ekki augljós.
Hefur þú getað fylgt nemendum eftir sem fengið
hafa stuðning frá Hk og séð hvort og hversu miklu
máli stuðningur hefur skipt?
Það hefur skipt þessa nemendur máli að geta fengið
stuðning frá Hk því hver króna telur þegar maður er
auralítill. Þetta hefur hjálpað til við að draga úr
áhyggjum af þessum atriðum. Við erum að sjá að með
þessu móti erum við að styðja nemendur í námi sem
kannski annars myndu hætta og jafnvel þurfa félagslegan stuðning, t.d. í formi bóta.
Sérðu fyrir þér aðgerðir sem myndu draga úr kvíða
og áhyggjum?
Ég hefði gjarnan viljað sjá að allir nemendur fengju
Ásdís Birgisdóttir námsráðgjafi segir alltaf hægt að finna leið fyrir ungmenni í vanda.

styrk frá hinu opinbera til að stunda framhaldsskólanám. Styrkurinn þarf ekki að vera beysinn, bara

Viðtal við Ásdísi Birgisdóttur
námsráðgjafa í Verkmenntaskólanum
á Akureyri

þegar við ræðum við nemendur um mætingar. Þá eru

til að borga skólatengd gjöld, bækur og einhverja

margir sem vinna mjög mikið með skólanum til að

framfærslu. Ég er sannfærð um að það myndi draga úr

fjármagna framfærslu sína. Þetta getur verið mjög

brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla sem og kvíða

snúið, t.d. þegar nemendur búa ekki lengur heima hjá

og depurð. Þetta myndi draga úr álagi á heilbrigðis-

Námsráðgjafar í framhaldsskólum eru mikilvægur

sér og eru að reyna að sjá fyrir sér um leið og þeir eru

kerfið og sálfræðinga. Þetta myndi skila sér í heil-

tengiliður Hjálparstarfsins við ungt fólk í fjárhags-

að stunda erfitt framhaldsskólanám.

brigðara skólasamfélagi þegar til framtíðar er litið og

vanda. Hjálparstarfið leggur áherslu á að rjúfa

hægt að líta á þetta sem fjárfestingu sem myndi

vítahring sem foreldrar með litla menntun og lág

Hver eru helstu vandamál sem ungmenni glíma við

laun geta skapað gagnvart börnum sínum sem þeir

þegar þau koma til þín?

hafa ekki tök á að styðja til að ljúka framhalds-

Það er erfitt að segja til um það. Nemendur mínir koma

skólanámi.

til mín af mjög misjöfnum ástæðum. Sumir út af aðstoð
við námið og aðrir út af persónulegum vandamálum, já

Takist það hins vegar er búið að koma þeim ungmennum

eða bæði. Ef ég ætti að taka eitthvað eitt sérstaklega

á stað þar sem þau hafa annað hvort starfsréttindi

fyrir þá myndi ég nefna kvíða og depurð. Það eru svo

eftir nám eða komast í lánshæft háskólanám. Ásdís

ótal margar ástæður fyrir því af hverju margir glíma

Birgisdóttir hefur verið námsráðgjafi hjá Verkmennta-

við kvíða og depurð.

margborga sig.

Í fyrra veitti Hjálparstarf kirkjunnar 129 ungmennum, úr 18 sveitarfélögum og 25 skólum,
styrki til að geta lokið framhaldsskólanámi.
Styrkir til bókakaupa og skólagjöld voru algengust
en einnig fengu nemendur tölvu, aðstoð við
gleraugnakaup og lækniskostnað.

skólanum á Akureyri á 8. ár og vísað nemendum til
Hjálparstarfsins þar sem þeir hafa fengið stuðning úr

Geturðu gefið dæmi til þess að gefa mynd af því

Framtíðarsjóði.

hvernig aðstæður geta verið?
Nemendur geta verið í þeirri aðstöðu að hafa misst
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Hvernig kemstu að því að nemendur myndu þurfa

foreldri, eitt eða jafnvel bæði og hafa litla sem enga
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Oft er þetta í gegnum atriði eins og að nemendur eru

eru að reyna að fóta sig í samfélaginu eftir áföll og
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lengi bókarlausir, illa nærðir í skólanum eða tengt

geta þar af leiðandi ekki verið í vinnu með skólanum.
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Þeir nemendur sem ég hef verið í sambandi við og hafa

l ng
le
gurr. Sk
ký
ýrr mer
erki
ki kom
oma
ma ffrra
am
m um d
de
epurð
ð sem
m er

á að hafa samband við okkur þegar þeir komast að því

verið í miklum fjárhagsvanda eru í afar takmörkuðum
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að nemendur eru bókarlausir og hafa ekki ráð á að

samskiptum við fjölskyldu eða að fjölskyldan er mjög
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fjármagna bókakaupin. Þetta kemur líka stundum upp

illa stödd. Þegar það er þannig er heldur ekki auðvelt

Sérstök brúðkaupsgjöf
Öll brúðhjón fá glæsilega svuntu með nöfnum
sínum og brúðkaupsdegi ísaumuðum.

Nýjar

FOR THE WAY IT´S MADE

Íslensk kennslubók í matreiðslu fylgir!
Gildir um

vörur

hrærivélar.
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I AM THE SPEED OF LIFE

I AM THE NIKON 1 S1. ÉG ER NIKON 1 S1. Ég er hvert augnablik sem
fangað er: með mínum leifturhraða sjálfvirka fókus og raðmyndatöku
muntu aldrei framar fara á mis við eitt augnablik. Ég tek HD hreyﬁmyndir
og er auðveld í notkun. Ég býð uppá Wi-Fi* tengingu sem valkost svo
þú getir deilt þínum eftirlætis augnablikum, góða hönnun, skiptilinsur
og smekklega liti. Ég er alltaf til staðar þegar þú þarfnast mín.
Litir sem eru í boði.

Kr. 109.995

*Þráðlaus tenging með „smart“ tækjum sem fást með WU-1b Wireless Mobile Adapter, seldur sér.

Með öllum Nikon vélum
fylgir íslenskur leiðarvísir.

www.nikon.is

SÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 – www.ht.is
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 – www.beco.is
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is
Tölvulistinn – Reykjavík, Hafnarfirði – 414 1700 – www.tl.is

Taska og 8GB kort fylgir!

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNI
Framköllunarþjónustan – Borgarnesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Hrannarbúðin – Grundarfirði;
Skipavík – Stykkishólmi; Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag V-Húnvetninga – Hvammstanga;
Skagfirðingabúð – Sauðárkróki; SR Byggingavörur – Siglufirði; Valberg – Ólafsfjörður;
Kauptún – Vopnafirði; Verslunin Pan – Neskaupstað; Geisli – Vestmannaeyjum; Mosfell – Hellu;
Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri og Húsavík; Tölvulistinn – Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi
og Reykjanesbæ; Omnis – Akranesi, Borgarnesi og Reykjanesbæ; Nettó og Samkaupsverslanir um land allt.

KAUPAUKI
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Baktjaldamakk
og spilling
Borgen og Boss eru meðal vinsælustu sjónvarpsþátta sem
sýndir eru í íslensku sjónvarpi þessar vikurnar. Þeir þættir eru
þó aðeins angi af stærra trendi, en svo virðist sem pólitíkusar
séu hinar nýju stjörnur sjónvarpsþáttanna og hafi tekið við því
hlutverki af löggum og alríkisfulltrúum. Við kíktum á nokkra
þætti um pólitíkusa sem hafa notið og njóta vinsælda.
Friðrika Benónýsdóttir

1 Já, ráðherra

JÁ, RÁÐHERRA Þríeykið í ráðuneytinu er öllum ógleyman-

legt.

Þættirnir Já, ráðherra og síðar Já,
forsætisráðherra eru dálítið sér á
parti í flóru pólitískra sjónvarpsþátta.
Þeir eru breskir og hinn kaldhæðnislegi breski húmor er nýttur til hins
ýtrasta. Nigel Hawthorne fer á
kostum sem ráðuneytisstjórinn Sir
Humphrey Appleby sem stjórnar öllu
og hefur ráðherrann Jim Hacker, sem
Paul Eddington leikur, algjörlega í
vasanum. Togstreitan á milli þeirra
bitnar helst á ritara ráðherrans, sem
leikinn er af Derek Fowlds, og er
samleikur þessara þriggja eðalleikara
ógleymanlegur. Þættirnir fóru í framleiðslu 1980 og voru sýndir á RÚV við
miklar vinsældir á níunda og tíunda
áratugnum.

fridrikab@frettabladid.is

3 Borgen

WEST WING Martin Sheen glansaði í hlutverki forseta Bandaríkjanna.

2 West Wing

Aaron Sorkin á heiðurinn af West Wing-þáttunum sem lýsa lífinu
í Hvíta húsinu með dramatískum hætti. Martin Sheen leikur
forseta BNA og hópur frægra leikara er í hlutverkum starfsfólks
Hvíta hússins. Þættirnir voru framleiddir af NBC og sýndir á
árunum 1999 til 2006 við fádæma vinsældir. Þeir voru reyndar
gagnrýndir fyrir tilfinningasemi og einföldun á valdabaráttunni
í bandarískri pólitík, en áhorfendum var slétt sama og þau kvöld
sem RÚV sýndi þættina var messufall á mannfögnuðum á Íslandi.

Birgitte Nyborg í túlkun Sidse Babett
Knudsen er sennilega ástsælasta
persóna í sjónvarpsseríum seinni
tíma. Þessi skelegga kona, sem í
fyrstu seríunni varð fyrst kvenna til
að verða forsætisráðherra Danmerkur, nýtur ómældrar aðdáunar og elsku
sjónvarpsáhorfenda, jafnt á Íslandi
sem í Danmörku. Þættirnir eru líka
vel skrifaðir og hlutfallið milli pólitískra átaka og dramatíkur í einkalífi
BORGEN Við elskum öll
persónanna í hárfínu jafnvægi.
Birgitte Nyborg og samÁtökin á fréttastofu sjónvarpsstöðvar, jafnt fagleg sem persónuleg, starfsfólk hennar.
gefa þáttunum aukna vídd. Hver áhorfandi á sér sína uppáhaldspersónu sem hann stendur með í gegnum þykkt og þunnt og
sviptingarnar í pólitíkinni og á fréttastofunni tryggja að þriðja
serían, þar sem Nyborg reynir að koma sér á framfæri í pólitíkinni á ný eftir að hafa tapað í kosningum, er jafnfersk og sú
fyrsta. Sunnudagskvöld eru sýningarkvöld RÚV á Borgen og því
fylgir að matarboð, bíóferðir, leikhúsferðir og önnur sósíalísering
eru ekki lengur til umræðu á Íslandi á sunnudagskvöldum. Við
erum öll að horfa á Borgen eins og sunnudagskvöldsstatusar á
Facebook bera ljósasta vitnið um.

4 Boss

Kelsey Grammer (Frasier) sýnir á sér
nýja hlið í þessum mögnuðu þáttum
sem hafa hlotið mikið lof gagnrýnenda. Hann leikur Tom Kane,
borgarstjóra Chicago, sem stýrir
borginni eins og herforingi. Hann
svífst einskis til að halda völdum
og ná árangri. En borgarstjórinn á
marga óvini sem eru ávallt tilbúnir
að koma höggi á hann. Hann
berst einnig í laumi við illvígan og
ólæknandi hrörnunarsjúkdóm sem
veldur minnisleysi og gæti gert út
af við stjórnmálaferil hans. Hann
getur ekki treyst sínum nánustu
samstarfsmönnum og jafnvel ekki
sjálfum sér. Grammer á snilldarleik í hlutverki Kanes og samspilið
milli hans og nánustu samstarfsmanna, fjölskyldu, vina og óvina er
ógnvekjandi og áhrifaríkt.
Boss er sýndur á Stöð 2 á mánudagskvöldum sem þar með eru einnig úr
leik sem annað en sjónvarpskvöld.

BOSS Kelsey Grammer fékk

Golden Globe-verðlaun fyrir
túlkun sína á Kane.
THE WIRE Þættirnir sem Jón Gnarr
gerði heimsfræga
á Íslandi í síðustu
borgarstjórnarkosningum.

5 The Wire
Frumkvöðlasjóður
Íslandsbanka auglýsir
eftir umsóknum um styrki
Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka styrkir
verkefni á sviði umhverﬁsmála með
sérstakri áherslu á endurnýjanlega orku,
sjálfbæran sjávarútveg og verndun
hafsvæða. Markmið sjóðsins er að hvetja til
nýsköpunar og þróunar á þessum sviðum.
Heildarupphæð úthlutunar er allt að ﬁmm
milljónum króna. Nánari upplýsingar um
sjóðinn og úthlutunarreglur hans má ﬁnna
á vef Íslandsbanka.

Við bjóðum
góða þjónustu

Þættirnir The Wire urðu heimsfrægir á Íslandi eftir þau ummæli Jóns Gnarr í
síðustu borgarstjórnarkosningum að hann vildi ekki mynda borgarstjórn með
neinum sem ekki hefði séð þættina. Sögusviðið er Baltimore og sjónarhornið
víðara en gengur og gerist í slíkum þáttum. Þar koma við sögu pólitíkusar,
lögfræðingar, fjölmiðlafólk og kennarar, svo eitthvað sé nefnt. Þættirnir voru
gerðir af David Simon á árunum 2002-2008, alls fimm þáttaraðir, og eru þegar
orðnir nokkurs konar költ í sjónvarpsþáttageiranum.

Umsóknum skal fylgja, eftir því sem við á:
· Greinargóð lýsing á verkefninu
· Verk- og tímaáætlun
· Ítarleg fjárhagsáætlun
· Upplýsingar um aðra fjármögnun verkefnis
· Ársreikningur
· Upplýsingar um eignarhald og rekstrarform
Úthlutunardagur er 18. apríl 2013
Sækja skal um á vef bankans
til og með 11. apríl 2013:
www.islandsbanki.is/frumkvodlasjodur

islandsbanki.is | Sími 440 4000

HOUSE OF CARDS Kevin Spacey sýnir snilldarleik í hlutverki Francis Underwood.

6. House of Cards

Nýjasta þáttaröðin um pólitíkusa sem fengið hefur áhorfendur til að límast
við skjáinn er House of Cards. Þar leikur Kevin Spacey bandarískan þingmann,
Francis Underwood, sem stefnir á forsetastólinn. Samkvæmt upplýsingum
um þættina er hann einn sá alspilltasti pólitíkus sem ratað hefur á skjáinn og
við Íslendingar bíðum spennt eftir að einhver sjónvarpsstöðin taki þættina
til sýningar, það er að segja þau okkar sem ekki hafa þegar hlaðið þáttunum
niður af Netflix eða iTunes. Ekki spillir fyrir að í öðrum aðalhlutverkum eru
þau Robin Wright, Kate Maras og Corey Stoll.
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69.990

FÆST EINNIG
MEÐ DVD Á

54.990

Finlux 22FLHS910

Örþunnt 22" LED sjónvarp með 1366x768p upplausn
og stafrænum DVB-T móttakara. 12/220v og hentar
því vel í ferðalagið. Innbyggður margmiðlunarspilari.
Vel tengjum búið með HDMI, USB, Digital Coax, VGA,
Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

49.990

Finlux 40FLHY930

Einfalt og gott 40" háskerpu LCD sjónvarp með 1920x1080p
upplausn, progressive scan og stafrænum DVB-T móttakara.
Innbyggður margmiðlunarspilari. Vel tengjum búið með 2xHDMI,
2xUSB, Digital Coax, VGA, Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir
afruglarakort.

Finlux 42FLSY930LHC

Örþunnt 42" háskerpu LED sjónvarp með 1920x1080p upplausn,
100Hz, progressive scan og stafrænum DVB-T2/DVB-C móttakara.
Innbyggður margmiðlunarspilari. Vel tengjum búið með 4xHDMI,
2xUSB, Digital Coax, VGA, Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir
afruglarakort.

99.990

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

129.990
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1. Bragðgóð
þrenning

2

Tómatar, eggaldin og paprika.

2. Eðall
Steinbítur með
beikoni.

3. Eplabaka
Eins og baka á
að vera.

3

MYNDIR/GÍSLI HRAFN

Dögurður um hátíðahelgi
Margir kjósa létta máltíð sem sameinar morgun- og miðdegismat á hátíðisdögum þegar heimilisfólk er í fríi. Hjónin Inga
Elsa Bergþórsdóttir og Gísli Egill Hrafnsson eru hugmyndarík í matargerð, eins og bækur þeirra, Góður matur gott líf og
Eldað og bakað í ofninum heima, bera vitni um. Hér bjóða þau í máltíð í tapas-stíl með smáréttum, fiski og eplaböku.
Tómatar, eggaldin og paprika
Hér er grænmeti með ólíka áferð og
bragð látið spila saman. Berið það fram
með þunnt skornu baguette-brauði sem
búið er að rista eða grilla lítillega.

sítrónusafa, hvítlauk, kummin, ólífuolíu, tómat, steinselju og óreganó í
matvinnsluvél og grófmaukið saman.
Saltið og piprið.

2 msk. ólífuolía og smávegis til viðbótar
600 g spínat
Handfylli af rúsínum
70 g furuhnetur
Salt og svartur pipar

Hálfþurrkaðir tómatar
Brenndar paprikur
4–6 rauðar paprikur
4 msk. ólífuolía
1 msk. balsamedik
1 hvítlauksrif, fínsaxað
½ tsk. salt
½ tsk. sykur
Handfylli af ferskri basilíku

Stillið ofninn á grill. Raðið paprikunum á ofngrindina og brennið á öllum
hliðum. Setjið þær í plastpoka, lokið
honum og látið þær kólna það mikið
að unnt sé að handleika þær. Plokkið
svo hýðið af þeim og fjarlægið
fræin. Skerið paprikurnar í strimla
og strimlana í nokkuð grófa bita sem
þið setjið í skál ásamt afganginum af
hráefninu og blandið vel saman.

Eggaldinkavíar
1 stórt eggaldin eða 2 lítil
Safi úr ½ sítrónu
1 hvítlauksrif, kramið
½ tsk. kummin
2 msk. ólífuolía
1 tómatur, saxaður
2 msk. sléttblaða steinselja, söxuð
Klípa af óreganó
Salt og svartur pipar

Hitið ofninn í 160˚C. Stingið nokkur
göt með gaffli gegnum hýðið á eggaldininu og bakið það í 50–60 mínútur í miðjum ofninum. Látið kólna
örlítið áður en kjötið er skafið innan
úr hýðinu. Setjið eggaldinkjötið,

2,5 kg tómatar, vel þroskaðir
6 hvítlauksrif
150 ml ólífuolía
5 msk. balsamedik
2 tsk. Maldon-salt
1 msk. sykur

Klæðið tvær ofnskúffur að innan
með álpappír og látið hann ná vel
upp á brúnir. Stillið ofninn á blástur
og 100˚C eða á undir- og yfirhita
og 125˚C. Skerið tómatana þvert í
tvennt, raðið þeim nokkuð þétt í ofnskúffurnar og látið skurðflötinn snúa
upp. Skerið hvítlauksrifin í flísar,
um 2 mm á breidd. Stingið einni
hvítlauksflís í hvern tómathelming.
Hrærið saman ólífuolíu, ediki, salti
og sykri og dreypið yfir. Látið tómatana í ofninn og stingið trésleif á milli
stafs og hurðar. Þurrkið þá síðan í
um það bil fjóra klukkutíma eða þar
til þeir eru aðeins byrjaðir að dökkna.
Notið þá ofan á litlar bruschettur eða
annað sem ykkur dettur í hug.

Hitið ofninn í 190˚C. Maukið saman
ólífur, rósmarínnálar, kummin, ólífuolíu og sítrónubörk. Smyrjið maukinu
á annan flakhelminginn og leggið
hinn yfir. Vefjið beikonsneiðum utan
um flökin og festið saman með tannstönglum eða sláturgarni. Penslið
beikonið með smávegis af ólífuolíu.
Setjið fiskinn í eldfast mót og bakið
í miðjum ofninum 18−25 mínútur,
tíminn fer eftir þykktinni á flakinu.
Setjið ofninn á grill og bakið fiskinn í
tvær mínútur til viðbótar eða þar til að
beikonið fær á sig fallegan steikarlit.
Soðið af fiskinum má nota í sósu.
Fitunni er fleytt ofan af soðinu og það
mýkt með 150 ml af sýrðum rjóma
eða 75 ml af vatni.Setjið smávegis af
ólífuolíu á pönnu og mýkið spínatið
ásamt rúsínum og furuhnetum. Berið
fiskinn fram með spínatsalatinu. Saltið
og piprið. Í staðinn fyrir steinbít má
nota keilu eða blálöngu.

Eplabaka
Steinbítur með beikoni og
svörtum ólífum, borinn fram
með volgu spínatsalati
800 g steinbítsflak, skorið í tvennt
langsum
100 g grískar svartar ólífur, steinlausar
1 rósmaríngrein
½ tsk. kummin
1 msk. ólífuolía
Fínrifinn börkur af ½ sítrónu
10–12 sneiðar beikon

Bökubotn
225 g hveiti
1 msk. sykur
125 g smjör
Klípa af salti
1 egg
Fylling
100 g möndlumassi (marsípan)
5–6 græn epli, afhýdd og grófrifin með
rifjárni

100 g sykur
100 g smjör, bráðið
2 stórar eggjahvítur
1 msk. sykur

Blandið hveiti, sykri, smjöri og salti
saman í matvinnsluvél og látið
hana ganga þar til blandan líkist
fínni brauðmylsnu. Setjið eggið út
í og látið vélina ganga áfram þar til
mylsnan verður deigkennd. Hvolfið
þá deiginu á hveitistráðan flöt og
hnoðið það saman í eina mínútu.
Bætið við örlitlu köldu vatni ef deigið
er of þurrt.
Vefjið deigið vandlega inn í plastfilmu og kælið það í kæliskáp í að
minnsta kosti 30 mínútur. Takið
bökumót, um 24 cm í þvermál, og
þrýstið deiginu jafnt í mótið, upp
fyrir kantana og skerið meðfram
brúnunum. Pikkið botninn með
gaffli. Hitið ofninn í 220˚C. Rífið
möndlumassann yfir botninn.
Sáldrið sykri yfir rifin eplin og hellið
bráðnu smjöri saman við. Blandið
lauslega saman. Stífþeytið eggjahvíturnar og blandið þeim varlega
saman við eplin, sykurinn og smjörið.
Hellið fyllingunni í bökuformið.
Takið afskurðinn af deiginu, fletjið
hann út, skerið í mjóar ræmur og
leggið með góðu millibili þvers og
kruss yfir fyllinguna. Penslið deigið
með köldu vatni og sáldrið svolitlum
sykri yfir. Bakið bökuna í 45 mínútur.
Leggið álpappír yfir bökuna ef hún
dökknar of mikið að ofan. Hún er
langbest volg með rjóma eða vanilluís.

SAMHENT HJÓN Inga Elsa og Gísli Egill

er matgæðingar miklir.

➜ Þessi ávaxtabaka hefur
allt sem góð baka þarf að
hafa, það er að segja gott
jafnvægi á sykri og súru eplabragði og mýktina frá marsípaninu. Til að fullkomna
dásemdina er nauðsynlegt
að hafa nóg af léttþeyttum
rjóma eða vanilluís með.

Sumarsól
Köben

Billund

frá aðeins kr.

frá aðeins kr.

9.900

Aðra leið, til eða frá
áfangastað, með sköttum.

14.900

Aðra leið, til eða frá
áfangastað, með sköttum.

Benidorm

Costa del Sol

Bahia Serena
Frá kr. 90.500 í 7 nætur

Mont Park
Frá kr. 71.300 í 8 nætur með fullu fæði

Griego Mar
Frá kr. 107.200 með allt innifalið í 10 nætur

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð
með einu svefnherbergi. Netverð m.v. 2 fullorðna í íbúð
kr. 111.200 á mann. 25. júní í 7 nætur.

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 1 barn, 2-11 ára, í
herbergi. Netverð m.v. 2 fullorðna í herbergi kr. 83.900 á
mann. 30. apríl í 8 nætur.

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í
herbergi. Netverð m.v. 2 fullorðna í herbergi kr. 124.300 á
mann. 29. apríl í 10 nætur.

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

ENNEMM / SIA • NM55147

Almeria

Krít

Tenerife

Pelle Steve
Frá kr. 133.100 í 14 nætur

Villa Adeje Beach
Frá kr. 75.900 með allt innifalið í 5 nætur

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð
með tveimur svefnherbergjum. Netverð m.v. 2 fullorðna í
studio íbúð kr. 144.600 á mann. 13. júní í 14 nætur.

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í
íbúð með allt innifalð. Netverð m.v. 2 fullorðna í studio
íbúð kr. 89.900 á mann. Sértilboð 11. apríl í 5 nætur.

Slóvenía

Flugsæti á 79.900
beint flug til Ljubljana.

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

LAMBALÆRI
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Verð birt með fyrirvara um prentvillur
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VISSIR ÞÚ AÐ

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

„Er ekki komið þetta gargandi kvikindi,“ sagði Kata og dæsti
þegar hún heyrði fuglasöng. „Finst þér hún ekki syngja
fallega,“ spurði Lísaloppa forviða. „Mér ﬁnnst þetta svo
yndislegur söngur, hann minnir mann á að sumarið fer að
koma.“ „Mér ﬁnnst það sem þú kallar fuglasöng bara vera garg,“
sagði Kata önug. „Til dæmis svanurinn, fólk kallar þetta söng,
fyrir mér eru þetta bara óhljóð.“ „En viti þið hvað þessi fugl
heitir?“ spurði Konráð.

...það er ekki hægt að sleikja á
sér olnbogann.

EMILÍA RÓS
ODDSDÓTTIR,

sex ára, teiknaði
þessa skemmtilegu mynd.
Emilía Rós er á
leikskólanum
Hofi. Henni
finnst gaman að
perla, tefla, spila
minnisspil og
leika í fimleikaleikjum.

...krókódíll getur ekki rekið út
úr sér tunguna.
...svín geta ekki horft til himins.
...fiðrildi geta bragðað með
fótunum.
...fílar eru einu dýrin sem geta
ekki hoppað.

Veist þú hvað þessi fugl heitir?

...Það er mögulegt að leiða
kýr upp stiga en ekki niður.

Heitir hann:
1. Óðinshani
2. Heiðlóa
3. Næturgali

...Konur
blikka augunum
næstum
tvöfalt
oftar en
karlar.

Brandarar
Konan við dýralæknirinn: Hvað á
ég að gera?
Hundurinn eltir alltaf fólk á hjóli.
Dýralæknirinn: Taktu bara hjólið
af honum!
Af hverju fór kjúklingurinn yfir
götuna?
Til að komast yfir götuna.
Af hverju fór kalkúninn yfir
götuna?
Kjúklingurinn var í fríi.
Af hverju fór bóndinn yfir götuna?
Til að leita að kjúklingnum sínum.

VIÐ LEYNISTAÐINN Emma Elísa Jónsdóttir, Björk Arnardóttir, Inga Sif Bjarnadóttir, Kjartan Ásgeirsson, Hans Haraldsson og

Af hverju fór risaeðlan yfir
götuna?
Það var fyrir tíma kjúklingsins.
Af hverju fór tyggigúmmíið yfir
götuna?
Það var fast við fótinn á kjúklingnum.
Af hverju fór apinn yfir götuna?
Það var banani hinum megin.
Af hverju fór froskurinn yfir
götuna?
Einhver hrekkjalómur hafði límt
hann fastan við kjúklinginn.

TEIKNAR ÞÚ
FLOTTAR
MYNDIR?

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

Emil Þór Sennefelder Guðbjörnsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ætlum að hafa með
okkur kakó næst
Sex krakkar eru í óðaönn að útbúa leynistað í litlu skógarrjóðri. Þar nota þau
það efni sem náttúran býður upp á í grenndinni og hafa auk þess haft með sér
bönd og sög. Úr verður lítið skýli sem þau komast inn í og skreyta að vild.
Undir háu grenitré í Hákonarlundi, skammt frá Bústaðakirkju, hafa nokkrir krakkar úr
sjö og átta ára bekk Fossvogsskóla útbúið lítið afdrep með
því að binda saman birkigreinar
og reisa þær upp þannig að
þær myndi veggi. Börnin heita
Björk, Emil Þór, Emma Elísa,
Hans, Inga Sif og Kjartan og eiga
öll heima í götum sem enda á
„land“ þannig að segja má að
þau séu hvert frá sínu landi.
Leynistaðurinn í Hákonarlundi
er verkefni sem krakkarnir eru
að leysa undir forystu Guðnýjar
Rúnarsdóttur, mastersnema við
Listaháskóla Íslands, og hófst í
frístundamiðstöðinni Neðstalandi í Fossvogsskóla. Þar spjölluðu þau fyrst um leynistaði
hvert út frá sínum sjónarhóli
og byrjuðu vinnuna á að teikna
myndir eftir eigin hugmyndum.
Svo skissuðu þau leynistað í

skógi, fengu leir og litlar greinar
og bjuggu til módel, þannig að
þau sáu staðinn fyrir sér. Eftir
það var haldið í Hákonarlund.
Þar voru greinar til að moða úr
og með bönd, sög og skóflu að
vopni tókst þeim að gera skýlið
undir trénu. Þar hitti blaðamaður þau og spurði hvort þau
væru vön að leika sér úti í skógi.
„Nei, en við erum vön að leika
okkur úti, aðallega á leikvöllum,“
svarar eitt þeirra. Einn strákurinn kveðst eiga ömmu og afa í
Þýskalandi og þar leiki hann sér
úti í skógi, annar drengur grípur
það á lofti. „Afi minn og amma
búa í sveit og þau eiga hund og
kött og heitan pott.“
Guðný verkefnisstjóri segir skýlið ekki varanlegt. „Við höfum
þetta hér kannski í nokkra mánuði og tökum það svo niður,“
segir hún. „Þetta er bara eitthvað sem nærsamfélagið á að fá

að njóta enda er Hákonarlundur
opinn garður og skýlið kemur
öllum til góða.“
En telja krakkarnir sig hafa
lært eitthvað á verkefninu?
„Já, já, og skemmt okkur líka,“
segja þau og nefna sérstaklega
að gaman hafi verið að finna
gamalt jólatré og draga það í
hús. „Svo var líka skemmtilegt
að setja upp könglana og böndin
og ná í allt grasið og greinarnar,“
lýsir ein stelpan. „Já og búa til
óróa,“ bætir önnur við.
Þau eru öll næstum viss um að
þau eftir að byggja svona einhvern tímann aftur. „Kannski
með mömmu og pabba og fjölskyldunni,“ segir ein stelpan.
En ætla þau ekki líka að koma
hingað aftur og leika sér í kofanum? „Jú. Kannski tökum við
þá með okkur nesti, til dæmis
heitt kakó.“
gun@frettabladid.is

BURG REIÐHJÓLALÁS
FYLGIR ÖLLUM
SELDUM HJÓLUM
23. - 30. MARS

Vnr. 49620201
26“ götureiðhjól, kvenhjól, 6 gíra
meðð brettum, bögglabera og körfu.

Vnr. 49620200
28“ götureiðhjól, karla, 6 gíra
meeð brettum og bögglabera.

29.990

29.990

Vnr.. 3732
Vnr
3732
732260
73
26000
260
BURG
BUR
G reið
reið
eiðhjó
hjólal
hjó
lal
alás
al
ás
ás.

kr.

kr.

kr..
kr

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA

Vnr. 49620105
Þríhjól með haldfangi.

9.990

kr.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.

Vnr. 49602030
So Sweet 12”
barnareiðhjól með
hjálpardekkjum.

Vnr. 49602022
Pro Thunder 16”
barnareiðhjól með
hjálpardekkjum.

27.990

15.990

kr.

kr.

Vnr. 49602071
So Sweet 20”
barnareiðhjól.

29.990

kr.

MIKIÐ ÚRVAL FYLGIHLUTA
Vnr. 41118447
Karfa á reiðhjól.

kr.
Vnnr. 41118133
Taaska á reiðhjól.
Vnr. 41118450
Taska á reiðhjól,
tvöföld.

kr.

kr.
Vnr. 41118027
Reiðhjólalás.

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

Vnr. 41118413
Brúsastandur
á reiðhjól.

Vnr. 41118109
Reiðhjólabjalla.

kr.

kr.

Vnr. 92420201
Reiðhjólahjálmur,
stærð L.

2.990

kr.
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Náum ævinnar hafurtaski af langlífum (9)
6. Lítur á gáfumann sem furðufugl (10)
11. Langsum ristur millilærasnákur? (9)
12. Þessi forneskjusvæla er magnað bál (12)
13. Sé eina sterka orsaka þrot tuttugu eða þrjátíu (7)
14. Fugl Nóatúnsbóndans kalda (12)
15. Klobbi kínverska kokksins leiðir til sundrungar
(9)
16. Má rekja afleiðingar vinnutarna til vímunnar?
(9)
20. Malaðar, ruglaðar og farlama (7)
24. Kalk í seiðaeldi? (4)
25. Lög hins lokaða lófa byggjast á ofbeldi (11)
27. Lukka kann að gala seið (5)
28. Mátt kúga og læsa inni (6)
29. Færa sér grobbinn en gagnlegan í nyt (11)
30. Konukona leitar vígsluvitna (11)
32. Steggir stjórna og bjóða brottreknum starf á ný
(9)
33. Þessi þekkir hjarta hvorki frá spaða né smára
(10)
34. Ögmundur boðar kerfissíl gegn klámi (6)
36. Vitrun Sunnu veit á bjartviðri (8)
37. Pukur er fyrir félaga (6)
38. Matreiði fyrir minn maga (5)
39. Krumla hungurs eða sletta af slími? (9)
40. Læt andann dreifa fyrir auma (6)

LÓÐRÉTT
1. Kroppsúr kallar á svefn og vöku (12)
2. Æðisleg ær leitar veiðarfæra (10)
3. Aðeins við gátum lesið úr þessum
umsögnum (9)
4. Æsir, aukið ykkar kraft! (9)
5. Bíti aum eftir árdegi (9)
6. Hlægilegt uppistand í Súlnasal? (10)
7. Endast eins og hættulega (8)
8. Er þetta útvarpsstöðin Málæðin?
9. Leik Báru má rekja til gyðju hinnar eilífu
æsku (7)
10. Spurt er um áhald í nf. ft. Kann Ögn ekki
svarið? (7)
17. Bús fyrir bjána (8)
18. Festir hönd á þvengnum (11)
19. Keyra þeir félagar í slökkviliðinu hratt?
(13)
21. Reikna hagnað fyrir mál í samræmi við
afköst (6)
22. Hækka bónus (12)
23. Losaði spottana með börnunum (12)
25. Hlekkjum án véla (10)
26. Læt júgur fyrir heykvísl (6)
31. Naut og númer draga úr mér allan mátt
(7)
32. Skyldi ber elta il, eða er það bara rugl? (6)
36. Sé mun (4)
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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
Illska eftir Eirík Örn Norðdahl frá
Forlaginu. Vinningshafi síðustu
viku var Björn Pétursson,
Seltjarnarnesi.

L
LAUSNARORÐ
E bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist mikilvæg atvinnugrein. Sendið
Ef
llausnarorðið í síðasta lagi 27. mars næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „23. mars“.

FORD EXPLORER Limited 7 manna lúxusjeppi
Útlit Ford Explorer fangar athygli manns strax. Heillandi og mikilfenglegt
svo hann ber af. Hágæða leðurinnrétting og voldugar álfelgur auka enn
glæsileikann. Þægindin verða vart meiri með lúxusbúnaði á við SYNC
samskiptakerﬁ, fjarstart fyrir kalda morgna, bakkmyndavél og öﬂugt Sony
hljómkerﬁ. Komdu og prófaðu.

FORD EXPLORER
LIMITED
FRÁ

10.650.000KR.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Aukin þjónusta Bíldshöfða 6: Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

Ford Explorer Limited 7 manna 3,5 TiVCT V6 bensín, 290 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 12,4 l/100 km. Tökum allar tegundir bíla uppí nýja.
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

ford.is
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Titanic jafnar met Ben Húr

Ástkær móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

HULDA MARGRÉT
ÞORGEIRSDÓTTIR
lést 20. mars á Hjúkrunarheimilinu
Droplaugarstöðum. Útför fer fram frá
Bústaðakirkju 27. mars kl. 13.00.
Gunnar Ómar Gunnarsson
Bjarndís Árnadóttir
Ísabella Margrét Gunnarsdóttir
Salóme Huld Gunnarsdóttir
Sigurður Haraldsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur hlýhug og samúð vegna andláts
og útfarar eiginmanns, föður, tengdaföður,
afa og langafa,

ÓSKARS INGÓLFS ÁGÚSTSSONAR
múrarameistara,
Sóleyjarima 3, Reykjavík.
Fyrir hönd aðstandenda,
Anna Jónsdóttir

Leikstjórinn James Cameron kom, sá og
sigraði með Titanic á Óskarsverðlaunahátíðinni 1998. Mynd hans um risaskipið
ósökkvandi sem sökk í jómfrúarferð sinni
hafði malað gull allt árið og orðið fyrsta
kvikmyndin í sögunni til þess að græða
yfir einn milljarð Bandaríkjadollara í miðasölunni.
Titanic átti möguleika á að slá eitt
metið enn þegar kom að Óskarsverðlaununum en hún var tilnefnd til fjórtán
verðlauna. Metið átti Ben Húr, sem var á
sínum tíma tilnefnd til tólf verðlauna og
hlaut ellefu. Þar á meðal fékk Charlton
Heston styttu fyrir titilhlutverkið, Hugh
Griffith sem besti leikari í aukahlutverki og
William Wyler fyrir leikstjórn, en auk þess

var Ben Húr valin besta myndin og fékk
verðlaun fyrir tæknibrellur og klippingu.
Titanic fékk einnig verðlaun fyrir bestu
tæknibrellur og klippingu en þar fyrir
utan hirti myndin verðlaun fyrir bestu
tónlistina og besta lagið, My Heart Will Go
On. Þá var Titanic valin besta myndin árið
1998 og Cameron var verðlaunaður fyrir
leikstjórn. Enginn leikaranna komst þó á
blað en bæði Kate Winslet og Gloria Stuart
misstu af verðlaunum fyrir bestan leik
konu í aðal- og aukahlutverki.
Titanic jafnaði því met Ben Húr en það
gerði síðan líka lokakafli Hringadróttinssögu árið 2004 og þær eru því orðnar þrjár
stórmyndirnar sem hafa landað ellefu
Óskarsverðlaunum.

Gerir sögu þráðlistar
í Húnaþingi sýnilega
Þekkingarsetrið á Blönduósi hefur ráðið Jóhönnu Pálmadóttur, bónda á Akri, í
tímabundið starf vegna uppbyggingar textíllistamiðstöðvar í Kvennaskólanum.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur hlýhug og stuðning í veikindum
og við andlát elskulegs eiginmanns míns
og föður okkar,

STEINARS ARNAR
INGIMUNDARSONAR.
Sérstaklega viljum við senda innilegar
þakkir til Tómasar Guðbjartssonar læknis og
frábærs samstarfsfólks hans á deild 12E á LSH við Hringbraut,
starfsfólki hjúkrunarþjónustunnar Karitas og líknardeildarinnar
í Kópavogi fyrir einstaka alúð og umhyggju. Þið eruð yndisleg.
Jóna Margrét Sigurðardóttir
Þór Steinarsson
Hrund Steinarsdóttir
Björk Steinarsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför elskulegrar
móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu

SIGRÍÐAR SALVARSDÓTTUR
fyrrum húsfreyju í Vigur.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólkinu
á Dvalarheimilinu Hlíf og á öldrunardeild
FSÍ, fyrir frábæra umönnun og hlýhug í hennar garð.
Hafsteinn Hafliðason
Björg Baldursdóttir
Ragnheiður Baldursdóttir
Bjarni Baldursson
Salvar Baldursson
Björn Baldursson
barnabörn og barnabarnabörn.

Iðunn Óskarsdóttir
Óskar Óskarsson
Hugrún Magnúsdóttir
Ingunn Ósk Sturludóttir-

571 8222
82o 3939 svafar
82o 3938 hermann

Virðing Reynsla & Þjónusta

„Það er rík hefð hér á svæðinu fyrir
textíl í margs konar mynd og markmið okkar er að gera þá sögu sýnilega,“ segir Jóhanna E. Pálmadóttir
á Akri í Húnavatnssýslu. Hún hefur
fengið það hlutverk að byggja upp listamiðstöð textíllistamanna í Textílsetri
Íslands, sem er í Kvennaskólanum, og
markaðssetja hana bæði innanlands
og utan fyrir sumarið. Þar eiga listamenn, erlendir og íslenskir, að geta
sótt um vist, að lágmarki í mánuð, leigt
herbergi á gömlu heimavistinni og haft
vinnuaðstöðu í skólanum.
Reyndar hófst Jóhanna handa strax
upp úr áramótum við að móta listamiðstöðina og er búin að prufukeyra
hana síðan. „Þeir sem hafa prófað eru
hrifnir af þessari gömlu heimavistarstemningu,“ segir hún og upplýsir að
sex til sjö geti dvalið þar í einu. „Núna
er hér veflistakona frá Kanada, Katarin
Laruelle, búin að vera frá því í janúar,
ein hollensk, Eveline de Lange, dvaldi
hér janúarmánuð og þrír nemar, Kukulina, Trine og Pernille, frá textílskóla
Håndarbejdes Fremme UCC í Kaupmannahöfn líka.“
Jóhanna er framhaldsskólakennari
að mennt með útsaum sem sérsvið. Er
hún að kenna í listamiðstöðinni? „Ég tók
þær allar í útsaumsnámskeið eitt kvöldið. Sú hollenska var hér bara að nota
aðstöðuna. Hún elskaði myrkrið okkar
og snjóinn þannig að hún vann mikið
með hvítt og svart. Henni fannst æðislegt í hvert sinn sem hríðaði, það gaf
henni innblástur. Sú kanadíska hefur
verið í tvenns konar vefverkefnum af
ólíkum toga, annars vegar að setja upp
nýja heimasíðu fyrir okkur, textilsetur.
com og hins vegar að vefa í vefstól. Þar
vinnur hún mikið með ljós og skugga.
Hún setur upp vefina næstum með annarri hendinni, það er ótrúlegt að sjá
hana. Við erum með svo marga vefstóla
uppi við og hún skottast á milli þeirra.“
Jóhanna er nýlega komin frá Kaupmannahöfn þar sem hún var, ásamt
fleirum, að kynna íslensku ullina í
sendiráði Íslands. Hún er framkvæmdastjóri Textílsetursins í Kvennaskólanum og þar hefur hún haldið utan um

ÚTSAUMSKONA MEÐ MEIRU „Ég segi stundum að það sé ekkert vitlausara að borga fyrir
útsaum en inn á golfvöll,“ segir Jóhanna á Akri.

útsaum á refli með myndum úr Vatnsdælu, verkefni sem var sett af stað 2011.
Fjórir metrar eru fullsaumaðir og tveir
í viðbót langt komnir. „Verkið gengur
mjög vel. Hingað mun koma hver hópurinn eftir annan í apríl og maí, alls staðar að af landinu,“ upplýsir Jóhanna og

tekur fram að fólk borgi fyrir hvern
klukkutíma sem það saumar. „Ég segi
stundum að það sé ekkert vitlausara
að borga fyrir útsaum en inn á golfvöll
en sumum, sérstaklega karlmönnum,
finnst það mjög slæm samlíking!“
gun@frettabladid.is

Allan sólarhringinn
www.kvedja.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

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

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

Sverrir
Einarsson

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

Kristín
Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Yndisleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

ERLA GUÐBJÖRG EINARSDÓTTIR

UNNUR BENEDIKTSDÓTTIR

Skógarseli 11, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 21. mars á
líknardeild Landspítalans í Kópavogi.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni
miðvikudaginn 27. mars kl. 13.00.
Ólafur Sigurðsson
Einar Oddur Ólafsson
Guðrún Hanna Ólafsdóttir
Gunnar Jensen
Sigurður Óli Ólafsson
Björg Harðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hvassaleiti 58, Reykjavík,

sem lést á heimili sínu fimmtudaginn
14. mars verður jarðsungin frá
Hallgrímskirkju þriðjudaginn 26. mars
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á Neistann, styrktarfélag hjartveikra barna.
Erla Magnúsdóttir
Örn Þórhallsson
Guðrún S. Magnúsdóttir
Jón Sveinsson
Þuríður Magnúsdóttir
Björn Árni Ágústsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Fjörið í Gúttó og
slagsmálin í portinu
Söngsýningin Gúttó – hlegið dátt og
dansað dátt í 40 ár – er sýnd í Edinborgarhúsinu á Ísaﬁrði í kvöld klukkan 21. Hún
verður á fjölum fram yﬁr páska.
„Við höfum alltaf reynt að
taka eitthvert þema fyrir á
vorin og ákváðum að velja
Gúttó núna. Þetta er rosa
stuð,“ segir Steingrímur
Rúnar Guðmundsson, formaður Litla leikklúbbsins
á Ísafirði um söngsýningu
sem frumsýnd verður í
Edinborgarhúsinu í kvöld.
Þar er saga Gúttó á Ísafirði
rifjuð upp á fjörugan hátt í
tali og tónum.
„Gúttó er auðvitað gamalt
stúkuhús en edrúmennskan og sukkið réðu þar ríkjum til skiptis,“ segir Steingrímur. „Lengi vel var það
eini dansstaður bæjarbúa.
Við settumst niður með
fólki sem hafði spilað þar
og sungið, fengum sögur og
fullt af lagalistum sem við
flettum í gegnum og völdum úr. Svo var sest niður og
skrifuð leikgerð.“
Sagan gerist að hluta til
á rakarastofu í bænum að
sögn Steingríms. Þar rifja
menn upp fjörið í Gúttó og
slagsmálin í portinu og dömunum úr húsmæðraskóla
staðarins bregður fyrir.

ÞAU ERU AÐ FARA Á BALL

Helga Sigríður Hjálmarsdóttir
og Hlöðver Pálsson í hlutverkum
sínum. MYND/BENEDIKT HERMANNSSON

Alls standa um 35 manns
á aldrinum 17 til 72 ára að
sýningunni á fjölum Edinborgarhússins. Þar er sex
manna hljómsveit, Gúttóbandið ásamt söngvurum,
leikurum og dönsurum og
andi hljómsveita eins og BG
og Ingibjörg og Ásgeir og
félagar svífur yfir vötnum.
gun@frettabladid.is

SAMLESTUR Arnar Jónsson flaggstöng sem Margrét Friðriksdóttir hefur verið hífð upp í. Hringur og Finnborg Oddsbörn lesa hlutverk Emils og

Ídu, aftan við þau eru móðir þeirra Margrét Örnólfsdóttir sem lék Ídu á plötunum og Helgi Hjörvar sem fór með hlutverk Emils á fyrri plötunni.
Þórhallur Sigurðsson leikstjóri fylgist með.
FRÉTTABLAÐIÐ/ VALLI

Emil í Kattholti á
Íslandi í fjörutíu ár
Hátíð til heiðurs Emil í Kattholti verður í haldin í menningarhúsinu Hannesarholti að
Grundarstíg 10 í dag klukkan 15. Þar verða átta gullplötur afhentar.

Móðir mín,

GUÐRÍÐUR INGVARSDÓTTIR
frá Bjalla í Landsveit,
Einholti 7, Reykjavík,

andaðist á Hrafnistu í Reykjavík
fimmtudaginn 21. mars.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Ingvar Þór Magnússon

Móðir mín, amma og langamma,

GUÐRÚN HELGA JÓHANNESDÓTTIR
Setbergi 12, Þorlákshöfn,

lést mánudaginn 18. mars. Útför hennar
fer fram frá Fossvogskirkju, þriðjudaginn
26. mars kl. 13.00.
Jóhanna Björg Guðmundsdóttir
Þórunn Kristín Bjarnadóttir
Guðmundur Kristján Bjarnason
Rebekka María Jóhannesdóttir
Örn Ísak Jóhannesson
og barnabarnabörn.

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

JÓN ÓLAFSSON
Fagurgerði 5, Selfossi,

lést sunnudaginn 17. mars. Útförin fer fram
frá Selfosskirkju þriðjudaginn 26. mars
kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á dagdvölina Vinaminni á Selfossi,
reikn.nr. 0152-15-370676 kt. 650598-2029.

„Það eru um 40 ár frá því bókin um
Emil kom út í íslenskri þýðingu Vilborgar Dagbjartsdóttur og Böðvars Guðmundssonar, 35 og 36 ár frá
útkomu platnanna og svo las ég í
Fréttablaðinu að enduruppgert Kattholt yrði opnað í Wimmerby á þessu
ári. Það er full ástæða til að fagna og
skemmta sér með því að rifja upp kynnin við Emil og Ídu systur hans, pabba
Emils og mömmu, Alfreð vinnumann
og Línu vinnukonu og síðast en ekki
síst öll skammarstrikin hans Emils,“
segir Helga E. Jónsdóttir leikstjóri.
Hún stjórnar fjölskylduskemmtun í
Hannesarholti við Grundarstíg í dag.
Helga leikstýrði báðum plötunum um
Emil á sínum tíma og var líka sögumaður á þeim. „Plöturnar hafa selst í
mörg þúsund eintökum og eru því gullplötur. Því ætlum við að afhenda átta
gullplötuskildi í dag,“ lýsir hún.
Vilborg Dagbjartsdóttir mun segja

nokkur orð á samkomunni og auk hennar koma að dagskránni þau Arnar Jónsson, Árni Tryggvason, Helgi Hjörvar, Margrét Örnólfsdóttir, Sigrún
Hjálmtýsdóttir og Þóra Friðriksdóttir,
sem öll léku og sungu á fyrstu plötunni.
Þá taka Guðrún Alfreðsdóttir, sem var
Lína, vinnukona, á seinni plötunni og
Þórhallur Sigurðsson, sem leikstýrði
Emil í Kattholti í Þjóðleikhúsinu, þátt.
Halldór Arnarson, tónlistarmaður sér
um undirleik. Tvö börn, Helga Finnborg Oddsdóttir og Hringur Oddsson,
lesa og syngja hlutverk Emils og Ídu
og Margrét Friðriksdóttir verður hífð
upp í flaggstöngina, þau eru öll barnabörn Helgu. „Ég er með fjölskylduna
í þessu,“ segir hún glaðlega. „Uppi á
gamla þurrkloftinu í Hannesarholti
verður svo leynigestur sem krakkarnir
gætu haft gaman af að kynnast.“
Allir krakkar, pabbar og mömmur,
afar og ömmur, frændur og frænkur á

Sjá nána
nánar á granithollin.is sími 555 38 88
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)
Bæjarh

*UDQtWK|OOLQ

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarﬁrði
Bæja
www.granithollin.is
Sími 555 38 88

hafa selst í þúsundum eintaka og eru löngu
orðnar gullplötur.

öllum aldri eru hjartanlega velkomin
en sætafjöldi er takmarkaður, að sögn
Helgu. Aðgangseyrir er 2000 fyrir fullorðna en ókeypis er fyrir börn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

MAGNÚS S. MAGNÚSSON

SVANDÍS NANNA PÉTURSDÓTTIR

Lækjasmára 8, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu
Holtsbúð/Vífilsstöðum fimmtudaginn
14. mars. Jarðsungið verður frá Garðakirkju
mánudaginn 25. mars kl. 15.00.
Guðbjörg María Gunnarsdóttir
Gunnar H. Magnússon
Elísabet Eyjólfsdóttir
Jón H. Magnússon
Magnús H. Magnússon
Sissel S. Magnússon
afa- og langafabörn.

Ólöf E. Árnadóttir
Steingerður Jónsdóttir
Örlygur Karlsson
Ólafur Jónsson
Skafti Jónsson
Bente Nielsen
barnabörn og barnabarnabörn.

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning

HELGA JÓNSDÓTTIR Plöturnar um Emil

gun@frettabladid.is

frá Skáleyjum,

andaðist á deild 6B LSH Fossvogi 13. mars.
Útför hennar verður gerð frá Bústaðakirkju
mánudaginn 25. mars og hefst kl. 13.00
Blóm og kransar eru vinsamlega afþökkuð
en þeim sem vilja minnast hennar er bent á Hjartaheill.
Júlíus Gunnar Þorgeirsson
Þorbjörg Júlíusdóttir
Sigurfinnur Sigurfinnsson
Guðrún Júlíusdóttir
Valdimar Tómasson
Hafsteinn Júlíusson
Sigríður Jörundsdóttir
Pétur Júlíusson
Anna Ágústa Karlsdóttir
Ástríður Júlíusdóttir
Magnús Jónasson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri

JÓN MÁR JÓNSSON
Austurströnd 12, Seltjarnarnesi,

andaðist 19. mars á krabbameinsdeild
Landspítalans. Útförin fer fram frá
Akraneskirkju miðvikudaginn 27. mars
kl. 14.00. Blóm og kransar eru afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hans er bent á
krabbameinsdeild 11E, 11B og heimahlynningu LSH.
Sigurlaug María Jónsdóttir
Guðmundur Páll Magnússon
Guðrún Sigríður Jónsdóttir
Guðný Steinunn Guðjónsdóttir
Jón Magnús, Óðinn Már og Ingibjörg Guðný Guðmundsbörn
Páll Indriði Pálsson
Helgi Már Pálsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

INGIBJÖRG S. JÓHANNESDÓTTIR
Hrafnistu, áður Vogalandi 14,

er látin. Útförin hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu.
Guðfríður G. Jónsdóttir
Gunnar Jónsson
Ásgerður Jóhanna Jónsdóttir
Jón Ólafur Karlsson
Ingibjörg Jónsdóttir
Vignir Eyþórsson
Svala Jónsdóttir
Jóhann Kr. Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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BAKÞANKAR
Hildar
Sverrisdóttur

20

Þ

að er sniðugt þegar augnablik nást á
filmu sem gefa spaugilegri mynd af
aðstæðum en þær kannski voru. Nýleg
dæmi eru þegar tveir ráðherrar virtust sofa
í þingsal, sem og sendinefnd Íslands hjá
Sameinuðu þjóðunum. Ég veit ekki hvert
sannleiksgildi myndanna er og það skiptir
minna máli – stundum má skemmtanagildið
ráða för.

Í VIKUNNI varð ég sjálf efniviður slíkrar
ljósmyndar þar sem ég virtist mædd á svip
undir ræðuhöldum á málfundi meðan sessunautur minn sat sem bugaður með andlit í
greipum sér. Þetta var fyndin mynd sem var
gripin á lofti og fór á kreik á netinu. Fyrir
mig var það áhugaverð reynsla, þar sem
ég hef fyrir löngu greint sjálfa mig með
fóbíu fyrir myndavæðingu samtímans.

LÁRÉTT: 2. romm, 6. án, 8. nei, 9. lok,
11. ðð, 12. starf, 14. flóra, 16. sæ, 17.
tau, 18. örk, 20. ms, 21. laun.

21

LÓÐRÉTT
1. loga, 3. öfug röð, 4. samhliða, 5.
sigti, 7. nýta, 10. frostskemmd, 13.
upphaf, 15. eldhúsáhald, 16. þörungur,
19. kvað.

Myndin af heiminum

LAUSN

17

19

LÁRÉTT
2. brennt vín, 6. utan, 8. andmæli,
9. endir, 11. tveir eins, 12. iðja, 14.
jurtaríki, 16. sjó, 17. þvottur, 18. skip,
20. fyrirtæki, 21. kaup.

11

14

18

5

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. on, 4. meðfram,
5. mið, 7. notfæra, 10. kal, 13. rót, 15.
ausa, 16. söl, 19. ku.

6

3

iPad mini

VITASKULD má búast við opinberum
myndum frá opinberum vettvangi. En
fóbían felst í að mörkin liggja ekki
lengur þar.
LENGI vel fólst eina áhættutakan á
mörkum einkalífs og hinnar opinberu
ásýndar í því að stelast nývaknaður
á náttbuxunum út í bakarí. Það var
vel hægt að komast upp með að
mæta sjúskaður í fjölskylduboð eða
í saumaklúbb og háma í sig tertu án
þess að þurfa að svara til saka fyrir
það gagnvart öðrum en sínum nánustu. Í dag skrifast það á ábyrgðarlausa áhættuhegðun ef ekki er um
leið haft vökult auga með tagg-

Undratæki sem smellpassar í lófann.

glaða frændanum eða æstu vinkonunni á
Instagram.

FÓBÍA er skilgreind sem órökrétt hræðsla
og eflaust er órökrétt að vera hræddur við
fjölskyldumyndatökur. Það á hins vegar rétt
á sér að setja spurningarmerki við að Pétur
og Páll, stóri bróðir og vinkona hans hafi
með þessari þróun aukinn og auðveldari
aðgang að því hvað allir aðrir eru að bauka.
ALMENNT gerum við ráð fyrir að vera
vernduð með vísan til réttarins til friðhelgi
einkalífs. Mannréttindi eiga þó til að rekast
hver utan í önnur og því ekki svart á hvítu
hvort réttindi þess sem lendir inni á mynd
trompi tjáningarfrelsi þess sem tekur hana.
Þar gæti sumsé togast á réttur minn til að
njóta tertu í friði með rjóma út á kinn og
réttur Nonna frænda til að festa það á mynd
og deila með umheiminum.
ÞAÐ er ekki að ástæðulausu að sérstakar
reglur laga um persónuvernd gilda um upptökur úr öryggismyndavélum. Á hinn bóginn
höfum við sjálf komið okkur smám saman
upp okkar eigin handhæga myndavélabúnaði
sem getur kortlagt tilveru okkar nánast eins
og hún leggur sig án þess að við séum sérstaklega vernduð gagnvart því.

KANNSKI erum við aðeins að upplifa
vaxtarverki tæknivæðingarinnar sem munu
jafna sig áður en við skiptum óvart á friðhelgi einkalífsins fyrir nokkur læk. Annars
mæli ég bara með að ávallt viðbúinn öðlist
nýja merkingu.

MYNDASÖGUR
PONDUS
Komdu
Viltu kaupa með
lottómiða það!
til styrktar
skólahljómsveitinni?

Eftir Frode Øverli

En við skulum samt hafa
það á hreinu að ég hef
keypt lottómiða í 20 ár
og hef ekki fengið svo
mikið sem lambalæri! Ég
býst við lambalæri núna!

Annars get ég svo sem
komist að því hvar þú
átt heima og komið
við og troðið læri í
túbuna þína!

GELGJAN

Lottómiði? Held kannski
Gott að það
að við
rennur til góðs gerum það í
málstaðar því þetta sinn!
við heyrum
aldrei neitt!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Mér tókst ekki
að klára neitt
í dag!

Það er
allt í lagi,
mamma!

Í mínum heimi
er það af hinu
góða!

Verð frá: 59.990.Magnaðir litir og ótrúlega skýr texti.
Skjárinn á iPad mini er fullkominn til að
vafra á netinu, skoða tölvupóstinn,
ljósmyndir og horfa á video.

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Ég var að skoða
ferilskrána þína
og þú ert heppin.
Ég er einmitt að
leita að ritara sem
getur vélritað eitt
orð á mínútu.

Þú gætir átt möguleika á að vinna

iPad mini 16GB WiFi!
Taktu þátt á:
www.epli.is/fermingar

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Mamma, ég finn ekki hinn
strigaskóinn minn.

Smáralind | Sími 512 1330
Laugavegi 182 | Sími 512 1300

Þú ert í honum, Solla.
Ó já.

Eru einhver fleiri dularfull skómál sem
ég get hjálpað þér með?
Var ég að fara í þá eða
úr þeim?
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Windows 8 á ótrúlegu tilboði
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Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengll
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g FULL HD skjár
j fullkominn
kom í
leikki, kvvikmynddir og starf með True Black tækni
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Aríur og dúettar
Þóra Einarsdóttir og Garðar Thor Cortes syngja í
Kaldalóni í kvöld við undirleik Steinunnar Birnu.
Garðar Thor og Þóra Einarsdóttir rifja upp kynnin við
aríur og dúetta úr óperunum
Ástardrykknum eftir Donizetti, Töfraflautunni eftir Mozart og La Bohème eftir Puccini
auk fleiri verka í Kaldalónssal
Hörpu í kvöld. Þau hafa sungið þessi verk á undanförnum
árum hjá Íslensku óperunni.
Bæði voru tilnefnd til Íslensku
tónlistarverðlaunanna fyrir
túlkun sína á aðalhlutverkum Töfraflautunnar og Þóra
fyrir Mimi í La Bohème. „Það
er mikil tilhlökkun að takast á
við þetta verkefni,“ segir Þóra
og Garðar er sama sinnis.
Tónleikarnir eru samstarfsverkefni Íslensku óperunnar
og Hörpu. Undirleikari á þeim
er Steinunn Birna Ragnars- SÖNGFUGLARNIR Þóra og Garðar í góðum gír.
dóttir píanóleikari.
- gun
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HLUTI AF SAUMAKLÚBBNUM Hér situr Daði gegnt þeim Jóni Axel Björnssyni listmálara og Aðalsteini Ingólfssyni listfræðingi.
MINNINGAR
SJÓÐUR

JPJ

Styrkur til
tónlistarnáms

Minningarsjóður um Jean Pierre Jacquillat, fyrrum
aðalstjórnanda Sinfóníuhljómsveitar Íslands, mun á þessu
ári veita efnilegum tónlistarmanni styrk til til framhaldsnáms erlendis á skólaárinu 2013-2014.
Veittur er einn styrkur að upphæð 750.000 kr.
Umsóknir, með upplýsingum um námsferil
og framtíðaráform, sendist fyrir 15. maí nk.
til formanns sjóðsins:
Halldór Friðrik Þorsteinsson
Grænuhlíð 19
105 Reykjavík
Umsóknum fylgi hljóðritanir, raddskrár frumsaminna
verka eða önnur gögn sem sýna hæfni umsækjenda.

Til sölu 4 sumarhús
fullbúin með húsgögnum, heitum
potti. Enn fremur
er til sölu tjaldstæði í
Skorradal með tjaldstæðum fyrir tjöld og
hjólhýsi. Tjaldstæðinu
fylgir þjónustuhús og
rafmagnstengingar um
svæðið.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vonandi nógu sjóaður
Daði Guðbjörnsson listmálari sýnir nú í fyrsta sinn á Mokka þótt hann sitji þar
til borðs á hverjum degi með öðrum séníum. Þar með rætist gamall draumur.
„Ég er alltaf á Mokka í hádeginu.
Það er hópur karla sem hittist þar –
góður saumaklúbbur. Við saumum
kannski ekki mikið nema þá hver
að öðrum. Þarna eru þrír frambjóðendur til Alþingis, Aðalsteinn listfræðingur og alls konar séní. Einn
er Jónas Viðar, myndlistarmaður að
norðan. „Við erum alltaf að reyna að
gera hann að Sunnlendingi en það
gengur illa, hann hefur svo einbeittan brotavilja.“
Daði hefur aldrei sýnt áður á
Mokka þó hann sé þar kostgangari.
„Ég ætlaði að sýna þar þegar ég var
16 ára en Hringur Jóhannesson listmálari bað mig að bíða aðeins með
það. Nú er hann því miður farinn
og ég næ ekki sambandi við hann
en vona að ég sé orðinn nógu sjóaður.“ Hann kveðst alltaf vera að.
„Eins og Tolli segir þá er þetta eins
og á Vestfjarðatogurunum, ef stætt
er á dekki þá hanga menn uppi. Ég
er samt ekki alveg eins harður og
Tolli.“
Sýningin heitir Eins og myndirnar á Mokka. Titillinn er sóttur í dægurlagatexta eftir Ragnar
Jóhannesson. Myndirnar eru allar
olíumálverk unnin á síðustu árum,
að sögn Daða. „Ég geri í því að hafa
ekkert þema í þessari sýningu heldur eru verkin sitt úr hverri áttinni.
Ég var með sýningu á Kjarvalsstöðum fyrir rúmu ári. Hún var hugsuð

LIST Eitt verka Daða á sýningunni á Mokka.

sem heild. Nú hvíli ég mig á öllu
svoleiðis og er mjög frjálslegur. En
þessi verk eru frekar lítil, búin að
vera lengi í vinnslu og eru kannski
svolítið fáguð, ég veit það ekki. Þau
þola að minnsta kosti nálægð og
passa vel á kaffihúsi.“ En eru þau
til sölu?
„Ef einhver á pening í kreppunni. Ég hef alltaf verið að selja
venjulegu fólki, komst aldrei inn á
útrásarvíkingamarkaðinn og í hina
háu prísa.“

Daði kveðst hafa byrjað sem
unglingur að mála en ekki gert
ráð fyrir því þá að verða atvinnumálari mest alla ævina. „Ég hef
lifað af listinni frá því ég var í
skóla. Reyndar kenndi ég dálítið
með framan af en síðari árin hef
ég ekki unnið aðra vinnu. Ég er
heldur ekki með stóra fjölskyldu
og á skilningsríka konu, sem
gerir þetta allt miklu auðveldara.“
gun@frettabladid.is

Tjaldstæðið og sumarhúsin eru á 7 ha eignarlandi.
Upplagt tækifæri fyrir stór fyrirtæki eða starfsmannafélög til að hlúa
að starfsmönnum eða félögum allt árið um kring.
Tilboð óskast í eignina eignarskipti möguleg.

Uppl. veitir Kristberg
í síma 892-1931

Hafðu samband

K
KRISTBERG
SNJÓLFSSON
ON Sölufulltrúi
Sími: 892 1931 – kristberg@landmark.is
S

HÁDEGISTÓNLEIKAR

Í NORÐURLJÓSUM, HÖRPU
ÞRIÐJUDAGINN 26. MARS KL.12:15
ELSA WAAGE, MEZZOSÓPRAN
ANTONÍA HEVESI, PÍANÓ
FLYTJA

WESENDONCK SÖNGVANA
EFTIR RICHARD WAGNER
OG MATHILDE WESENDONCK
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DÓMAR 16.03.2012 ➜ 22.03.2012

Viðurkenning

TÓNLEIKAR

★★★★★

Öldrunarráðs Íslands 2013

Útgáfutónleikar Pale Green
Ghost

Árlega veitir Öldrunarráð Íslands sérstaka viðurkenningu
til einstaklings, stofnunar eða félagasamtaka sem þykja
hafa unnið einstakt starf tengt málefnum aldraðra.

★★

Hér með óskar Öldrunarráð eftir tilnefningum til
viðurkenningar Öldrunarráðs Íslands. Öllum er heimilit
að senda inn tilnefningar.
Frestur til að senda inn tilnefningar er til og með
8. apríl 2013 og skulu tilnefningar sendar til Öldrunarráðs
Íslands, Hrafnistu við Laugarás, 104 Reykjavík eða á
netfangið margret.gudmundsdottir@hrafnista.is

John Grant
Frábærir útgáfutónleikar, með þéttri
hljómsveit og ótrúlega einlægum og
góðum söngvara.

- kh

Kammermúsíkklúbburinn
Verk eftir Mist Þorkelsdóttur, Weber
og Beethoven.
Nýtt verk eftir Mist Þorkelsdóttur var
fallegt, kvintett eftir Weber var áheyrilegur en rislítill og Beethoven var ekki
- js
góður.
TÖLVULEIKIR
TÓNLIST

★★★
Amok
Atoms for Peace
Ferskir og flottir taktar frá Thom Yorke
en lagasmíðarnar mættu vera sterkari. - tj

BÆKUR

★★★★

★★★

Tomb Raider

Geim

Square Enix
Nýi Tomb Raider-leikurinn nær að blása
nýju lífi í leikjaseríuna með miklum
hasar, skemmtilegum þrautum og
- bþj
fallegri framsetningu.

Anders de la Motte/Þýðing: Jón
Daníelsson
Hressileg, spennandi og skemmtileg
saga sem gefur ferska innsýn í heim
- fsb
snjallsímakynslóðarinnar.

Sitji Guðs englar eftir Guðrúnu Helgadóttur
BÓKIN SEM
BREYTTI
LÍFI MÍNU

Klais á ný
ORGELHÁTÍÐ Í TILEFNI AF
ENDURNÝJUN KLAISORGELSINS
24. MARS SUNNUDAGUR KL. 17
Mattias Wager organisti við Storkyrkan í
Stokkhólmi leikur orgelverk sem sýna alla
litadýrð Klaisorgelsins og leikur einnig af
fingrum fram.
Miðaverð 2500 kr.

Bryndís Ísfold
Hlöðversdóttir
almannatengill

Þegar ég var barn gaf amma mín
mér bækurnar Sitji Guðs englar,
Saman í hring og Sænginni yfir
minni eftir Guðrúnu Helgadóttir,
þrjú jól í röð. Við amma lásum
þær svo saman og höfðum báðar
mjög gaman af. Það var ekki fyrr
en löngu seinna þegar ég las þær
aftur sem ég áttaði mig á hvers
vegna amma, sem alin var upp
á stríðsárunum í Reykjavík, grét
og hló á stöðum í bókunum sem
mér þóttu þá ekkert markverðir. Í gegnum
bækurnar áttum við svo löng samtöl um líf
hennar sem barn og áhrif stríðsins á hana. Í
menntaskóla las ég, eins og flestir, Sjálfstætt
fólk sem hafði sterk áhrif á mig. Sögu-

25. MARS MÁNUDAGUR KL. 20
Orgeltónleikar í dymbilviku – VIA DOLOROSA
Mattias Wager organisti við Storkyrkan í
Stokkhólmi leikur hið stórbrotna verk
„Le chemin de la croix” ( píslarganga Krists) op. 29 eftir
Marcel Dupré, 14 hugleiðingar byggðar á textum eftir
Paul Claudel.

persónur þeirrar bókar finnst mér
birtast okkur daglega, ekki síst í
opinberri umræðu. Halldór Laxness
nær að fanga í bókinni viðhorf sem
við sem þjóð erum enn að kljást við
í dag. Ein þeirra bóka sem sat lengi
í mér er Blinda eftir José Saramago
sem lýsir því á mjög sannfærandi
hátt hvernig mannskepnan getur
orðið villimannsleg á örskotsstundu þegar virkilega reynir á
hana. Síðustu ár hef ég sótt meira
í ævisögur og er helst minnisstæð ævisaga
Isabel Allende sem er dásamleg. Þá fannst
mér ævisaga Madeleine Albright virkilega
áhugaverð og einnig ævisaga Gunnars
Thoroddsen.

THE VOICE

Miðaverð 2000 kr.

LISTVIÐBURÐIR Á BÆNADÖGUM
28. MARS SKÍRDAGUR KL. 17
Söngvahátíð barnanna
100 barna kór ásamt Lögreglukór Reykjavíkur og
jazzsveit flytja nýja kirkjusöngva með sveiflu.
Stjórnandi Tómas Guðni Eggertsson.
Ókeypis aðgangur

29. MARS FÖSTUD. LANGI KL. 13-18
PASSÍUSÁLMALESTUR Í HALLGRÍMSKIRKJU.
Lesarar: Auður Eir Vilhjálmsdóttir, Gunnar
Stefánsson, Hjörtur Pálsson, Margrét Eggertsdóttir,
Pétur Gunnarsson, Silja Aðalsteinsdóttir, Svanhildur
Óskarsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir, Þorleifur
Hauksson og Þorsteinn frá Hamri. Umsjón: Ævar
Kjartansson og Þórunn Sigurðardóttir. Orgelleikur.
Ókeypis aðgangur

29. MARS FÖSTUDAGURINN LANGI KL. 21
O CRUX - TÓNLEIKAR SCHOLA CANTORUM
flutt verður áhrifamikil föstutónlist m.a. Stabat mater
fyrir 8 radda kór og einleiksselló eftir Knut Nystedt
og Miserere eftir Allegri. Inga Rós Ingólfsdóttir selló,
stjórnandi Hörður Áskelsson.

On Stage App

Philips AEA7000

The Voice

Miðaverð 3000 kr.

Miðasala í Hallgrímskirkju s. 510 1000 og við innganginn.

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 31. STARFSÁR
hallgrimskirkja.is - listvinafelag.is

Save the Children á Íslandi

• 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

Hannað fyrir

VERÐ

39.995

FRÁBÆRT VERÐ

ht.is
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

Birt með fyrirvara um villur í texta og/eða myndabrengl

FLOTT TÆKI Á
FRÁBÆRU VERÐI
T
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ur?
lötusnúð
 Ertu pfyrir byrjendur
 Flott ck DJ stjórnborðhjól
 2-de næm snúnings ngar
 Þrýsti ggðir hljóðútga ng
 Innby ix og monitori
fyrir m

24.999
SAMSUNG 32“
LED EH5005
 Full HD LED
 DVB-T2 móttakari
 USB Movie
 Game Mode
 Glæsileg hönnun

SAMSUNG 13.3”
535U3C–A07

139.900

 13.3” LED Non–Gloss skjár
 AMD DualCore A6–4455M örgjörvi
 AMD Radeon HD7500G skjástýring
 500GB harður diskur
 6GB vinnsluminni
 1.3 Megapixel vefmyndavél
 Windows 8 64–bita stýrikerfið
 Þyngd: 1,52 kg

SAMSUNG NX1000 HYBRID
MYNDAVÉL + GALAXY TAB2
SPJALDTÖLVA

119.900

39.999

9.999

 30W hágæða hljómtæki
 2-way Bass-Reflex hátalarar
 94mm bassi
 50mm Soft Dome Tweeter
 iPod/iPhone dokka
 Spilar beint af USB
 Fjarstýring og iPad standur fylgir
 Til í svörtu, hvítu og brúnu

HERCULES HDP DJ
M40.1 HEYRNARTÓL
 Fyrir DJ áhugamanninn
 Hægt að snúa skálum og
hlusta bara öðrum megin
 Frábær fyrir þá sem eru að
byrja í DJ pælingum

ALVÖ
GRÆJRU
UR

VEHO MUVI HD 1080P
SPORTMYNDAVÉL

 Fullkomin myndavél í sportið
 Getur tekið upp í Full HD
 Góður 1.5“ skjár
 Rafhlaða endist í 3 tíma upptöku
 Tekur allt að 32GB minniskort

OLYMPUS VH-210
MYNDAVÉL

 14 MP
 3“ skjár
 5x aðdráttur
 10x stafrænn aðdráttur
 80–1600 ISO
 Tekur upp video í 720p HD með hljóði
 Kemur í 6 litum = svartur, hvítur, grænn,
appelsínugulur, fjólublár og rauður

FYLGIR MEÐ

 Fjarstýring, taska, sportfestingar,
hjálmfesting og margt fleira
 Fjöldi aukahluta fáanlegur

BT Skeifan · BT Glerártorg · Sími 550 4444 · www.bt.is

www.godverk.is

 720p upptaka
 30 rammar á sekúndu
 Mjúkt sílikon
 Auðvelt að stilla upp
 Tekur ljósmyndir í 5MP
 Kemur í 6 litum

17.999

PIONEER CM31
HLJÓMTÆKI

33.999
HERCULES HD TWIST
VEFMYNDAVÉL

179.900

 15.6” LED Non–Gloss skjár
 Intel i5–3210M örgjörvi
 AMD HD7730M 2GB skjástýring
 750GB harður diskur
 6GB vinnsluminni
 1.3 Megapixel vefmyndavél
 Windows 8 64–bita stýrikerfið
 Þyngd: 2,33 kg

 Alvöru hybrid myndavél og spjaldtölva
saman í flottum pakka
 20.3MP myndflaga
 3“ VGA skjár
 20–50mm linsa fylgir
 Tekur allar linsur með NX Mount
 Samsung flash fylgir
 ISO 100–12800
 Hraði 30–1/4000
 Þráðlaust net
 Full HD video upptaka

7.999

SAMSUNG 15.6”
350V5C–T01

NÝJAR
VÖRUR

20

AF ÖLLUM VÖRUM

TIL PÁSKA

Gerum hús að heimili
TEKK COMPANY og HABITAT | Kauptúni | Sími 564 4400 | Opið mánudaga-laugardaga kl. 11-18 og sunnudaga kl. 13-18
www.habitat.is | Vefverslun á www.tekk.is

20

AF ÖLLUM VÖRUM

TIL PÁSKA

PÁSKASERVÍETTUR
OG SKRAUT

20

AF ÖLLUM VÖRUM

TIL PÁSKA

Velkomin í breytta og enn betri verslun í Kauptúni
20% afsláttur af öllum vörum fram að páskum

NÝJAR
VÖRUR
Í BETRI
BÚÐ
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LOUIS
VUITTON
ALEXANDER
WANG

MARC
JACOBS

RALPH
LAUREN

Svarthvíta hetjan mín
Álfrún
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

Þegar hönnuðir heimsins spáðu fyrir um hvað skyldi hanga í fataskápunum
komandi vor og sumar vakti athygli hvað litirnir svartur og hvítur voru áberandi. Það hefur verið hefð fyrir því að tískupallar sumartískunnar séu bæði
litaglaðir og bjartir en breyting varð á því í ár. Skákmunstrið sem sást hjá
Louis Vuitton er ein af tískubólunum í ár og á eflaust eftir að vekja lukku
með hækkandi sól.

MICHAEL
KORS

MARC
JACOBS

3.1 PHILLIP LIM

LOUIS VUITTON
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Barcelona
1. maí – 4 nætur
Frá aðeins 84.900

Netver
erð
ð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli með morgunverði.
Hotel Catalonia Atenas ***+ 1. maí í 4 nætur.

Sevilla
25. apríl – 4 nætur
Frá aðeins 94.500
Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli með morgunverði.
Tryp Macarena **** í 4 nætur.

Undrabarn til Íslands
Blúsarinn Lucky Peterson spilar á Blúshátíð í Reykjavík ásamt eiginkonu sinni.
Hjónin Lucky og Tamara Peterson verða, ásamt gítarleikaranum
Guitar Shorty, aðalgestir á tíundu
Blúshátíð í Reykjavík sem hefst
í dag og stendur yfir til fimmtudags.
Hjónin hafa verið á tónleikaferð
um Sviss og að sögn Lucky hefur
hún gengið vel. Aðspurður segir
hann gott að vinna með eiginkonu
sinni en fjögur ár eru liðin síðan
þau gáfu út plötuna Darling Forever.
„Við semjum nýtt efni saman
á hverjum degi og erum að ljúka
við nýja plötu sem kemur vonandi
út eftir nokkra mánuði,“ segir
hann. „Okkar kemur oftast mjög
vel saman, enda er hún sálufélagi
minn og vinur.“
Lucky fæddist í Buffalo í New
York-fylki árið 1964, sonur James
Peterson sem rak blúsklúbb. Lucky
ólst því upp innan um aðra tónlistarmenn og var duglegur að læra af
þeim. Hann var sannkallað undrabarn í tónlist því aðeins fimm
ára kunni hann að spila á píanó
og gítar. Blúsarinn Willie Dixon
kom auga á hæfileika stráksins og
hlóðritaði með honum efni. Fyrr
en varði var hann fenginn til að
spila í The Tonight Show, The Ed
Sullivan Show og What‘s My Line?
Milljónir manna sáu Lucky litla
flytja 1-2-3-4 sem var endursamið
lag James Brown, Please, Please,
Please frá 1956.
Lucky segir þessa frægð aldrei

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
LAUGARDAGUR 23. MARS 2013

Sýningar
15.00 Sýningin Tilraun til að beisla
ljósið opnar í Hafnarborg.

Prag

Kvikmyndir
16.00 Íslensk kvikmyndahelgi verður
haldin í Háskólabíói. Myndirnar Skýjahöllin, ‘79 af stöðinni, Húsið og Hrafninn flýgur verða sýndar í dag. Aðgangur
er ókeypis á allar myndirnar.

Tónlist

25. apríl – 4 nætur
1. maí – 4 nætur. Fá sæti laus.
Frá aðeins 79.900

ENNEMM / SIA
S • NM53283
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Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli með morgunverði í 4 nætur á
Parkhotel ****, 25. apríl í 4 nætur.

23. mars 2013 LAUGARDAGUR

17.00 Sinfóníuhljómsveit unga fólksins
heldur tónleika í Langholtskirkju.
21.00 Hljómsveitirnar Oyama og Nolo
spila á nýrri tónleikaröð á Stúdentakjallaranum. Röðin er samstarsverkefni
Kjallarans, gogoyoko.com, Polar Beer og
Nova. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Rockabillyband Reykjavíkur
mætir á Bar 11 og spilar fyrir viðstadda. Áður en hljómsveitin stígur á
svið þeytir Rockabillykóngurinn Smutty
Smiff skífum. Aðgangur er ókeypis.
21.30 Snorri Helgason kemur fram á
tónleikaröðinni Mölin á Malarkaffi á
Drangarnesi. Honum til aðstoðar verður
hólmvíski dúettinn Andri og Jón ásamt
Borko. Aðgangseyrir er kr. 2.000.

Ég trúi á Guð.
Hann stendur á bak við
þetta allt saman.
Lucky Peterson

SPILAR Á BLÚSHÁTÍÐ

Lucky Peterson spilar á
Blúshátíð í Reykjavík
ásamt eiginkonu sinni
Tamöru.

hafa stigið sér til
höfuðs. „Faðir minn
rak klúbb og bauð þangað tónlistarmönnum á borð
við Buddy Guy, þannig að
þetta var ekkert svo erfitt,“
segir hann. Annar þekktur
22.00 Hljómsveitin Valdimar heldur
tónleika á Græna hattinum á Akureyri.
Miðaverð er kr. 2.500.
23.00 Þrjár plötusnældur taka höndum
saman um hágæða techno. DJ Yamaho,
DJ Vicky og DJ Lovísa þeyta skífum á
StelpuMúzík, líklegast því fyrsta sinnar
tegundar á Íslandi. Aðgangseyrir er kr.
500.
23.00 Magnús Einarsson og félagar
leika tónlist úr ýmsum áttum á Ob-LaDí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangseyrir
er kr. 1.000.
SUNNUDAGUR 24. MARS 2013

Félagsvist
14.00 Félagsvist verður spiluð í
Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir eru
velkomnir.

Hátíðir
11.00 Listasafn Reykjavíkur býður til
afmælishátíðar á Kjarvalsstöðum í tilefni þess að 40 ár séu liðin frá opnun
safnsins þar. Formleg hátíðarhöld
hefjast klukkan 14 og aðgangur er
ókeypis.

Sýningarspjall
13.00 Björn Finnsson tekur á móti
gestum og segir áhugasömum frá
leyndardómum origami í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. Spjallið er í
tengslum við sýningu hjónana Dave og
Assiu Brill, Origami - brot í brot.

Kvikmyndir

Róm
1. maí – 4 nætur. Örfá sæti laus.
Frá aðeins 124.900
Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli með morg
rgun
unvverði.
ð
Hotel Galles ***+, 1. maí í 4 nætur.

22.00 Sálin hans Jóns míns heldur 25
ára afmælistónleika í Vodafonehöllinni.
22.00 K.K. og Maggi Eiríks skemmta
á Café Rosenberg. Aðgangseyrir er kr.
2.000.

15.00 Rússneska kvikmyndin Níunda
undirfylkið (9 rota) verður sýnd í MÍR
salnum, Hverfisgötu 105. Þar segir
frá undirfylki í sovéska hernum sem
sent var til Afganistans árið 1988 en
liðssveitina skipuðu ungir og óreyndir
piltar. Enskur texti er á myndinni og
aðgangur er ókeypis.
16.00 Íslensk kvikmyndahelgi verður
haldin í Háskólabíói. Myndirnar Rokk í
Reykjavík, Bíódagar og Englar alheimsins verða sýndar í dag. Aðgangur er
ókeypis á allar myndirnar.

blúsari, Little Milton, var fastagestur í klúbbnum og var hann í
miklu uppáhaldi hjá Lucky.
Blúsarinn hefur á ferli sínum
gefið út meira en tuttugu sólóplötur og spilað undir hjá fjölmörgum tónlistarmönnum. Nýlega
hljóðritaði Lucky eigin útgáfu af
lagi Ray Lamontagne, Trouble.
Spurður hvort hann hlusti mikið á
nýja tónlist, segist hann aðallega
hlusta á gospel. Það kemur ekki
á óvart enda spilar hann mikið í
kirkjunni í heimaborg sinni Dallas. „Ég trúi á Guð. Hann stendur á
bak við þetta allt saman.“
Lucky er duglegur við að
fara á tónleikaferðalög. Hann
viðurkennir að vera stundum
þreyttur á öllum þeytingnum. „Ég á börn og vil eyða
tíma með þeim. En svona
er þetta bara.“ Tónleikar
Lucky og Tamöru verða
þriðjudaginn 26. mars
á Hilton Reykjavík
Nordica. „Þetta verða
mjög góðir tónleikar,“
fullyrðir Lucky og
hvetur íslenska blúsáhugamenn til að láta
sjá sig.
freyr@frettabladid.is

Uppákomur
20.00 Tómasarmessa verður haldin í
Breiðholtskirkju. Sérstakt þema messinar að þessu sinni er Hver er hann?
Tómasarmessur einkennast af fjölbreytilegum söng og tónlist.

Tónlist
17.00 Kammerhópurinn ReykjavíkBarokk, Marta Guðrún Halldórsdóttir
sópran og Jóhanna Halldórsdóttir flytja
hið sígilda verk Stabat Mater á tónleikum í Fella og Hólakirkju. Almennt
miðaverð er kr. 2.000 en kr. 1.000 fyrir
nemendur og eldri borgara. Enginn posi
er á staðnum.
17.00 Haldnir verða orgeltónleikar í
Hallgrímskirkju í tilefni þess að nýbúið
er að hreinsa og betrumbæta orgelið.
Mattias Wager, dómorganisti í Stokkhólmi, leikur fjölbreytta efnisskrá þar
sem litadýrð orgelsins fær að njóta sín.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og
kynnir lög af hljómplötum á Ob-La-DíOb-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangur er
ókeypis.
19.00 Barómeter verður spilaður í
Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir eru
velkomnir.
20.00 Dömukórinn Graduale Nobili
verður með tónleika í Langholtskirkju.
Tónleikarnir verða á páskalegum nótum
og mörg verkin til heiðurs Maríu mey,
en boðunardagur Maríu var síðastliðinn
sunnudag. Miðaverð er kr. 2.000 en
kr. 1.000 fyrir námsmenn og meðlimi
Listafélags Langholtskirkju.
20.30 Hljómsveitin Nóra blæs til
útgáfutónleika í Tjarnarbíói í tilefni
annarar breiðskífu sinnar, Himinbrim.
Tónlistarmaðurinn Jara sér um upphitun. Miðaverð er kr. 1.900.

Leiðsögn
14.00 Halldór Björn Runólfsson, safnstjóri og sýningarstjóri sýninganna
Gamlar gersemar og Erlendir áhrifavaldar, verður með leiðsögn um þær
sýningar á Listasafni Íslands.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er hægt að
skrá þá inni á visir.is.

Ljubljana
1. maí – 4 nætur. 5 sæti laus.
Frá aðeins 99.000
Netverð á mann,, m.
m.vv. g
giisttingu í tvíbýli með morgunverði.
Hote
tell Pa
Park
rk ****
**, 1. maí í 4 nætur.

Skógar
garhlí
hlí›
› 18
18 • Sími 595 1000 • www.heimsf
sferd
erdir
erd
ir.iis
ir
is
Eingöngu selt á hársnyrtistofum

FERMINGARGJÖFIN
FÆST Í INTERSPORT
11.990
99.990

9.990

FULLT VERÐ: 12.490

ORBEA DAKAR DISC

MCKIINLEY MIDNI
MIDNIG
GHT SUN

MC
CKINLEY DIS
DISC
COVERY

26” fjallahjól með diskabremsum og framdempara. Litur: Svart.

28 lítra dagspoki.

30 lítra dagspoki.

52.990

4.490

SCARPA LADAKH /HEKLA
Slitsterkir gönguskór úr leðri, stífur VIBRAM sóli
gefur gott grip
grip, GORETE
GORETEX
X vatnsvörn
vatnsvörn.
Herra og dömustærðir. Litur: Brúnir.

19.990

11.990

POLAR FT7
SJÓ
ÓNAUKI
Nettur göngusjónauki, stækkun 10x25.

Armbandsúr
úr og Wear
WearL
Link+ sendir,
sendir
tilvalið fyrir þá sem vilja vita hvort þeir séu
að auka brennslu og form. Litur: Svart.

MCKINLEY
Y DALTON TREK
TR
Svefnpoki
vefnpoki, þyngd 1390 g,
g fylling 620 g,
g
þægindamörk +6. Litir: Rauður, fjólublár.

INDUM / SÍMI 585 7260 / LINDIR@INTERSPORT.IS / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 11 - 19. L
LAU. 11 - 18. SUN. 12 - 18.

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA
A / SÍMI 585 7220 / BILDSHOFDI@INTERSPORT.IS / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 19. L
LAU. 10 - 18. SUN. 12 - 18.

INTERSPORT AKUREYRI / SÍMI 460 4890 / AKUREYRI@INTERSPORT.IS / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. L
LAU. 10 - 16.
INTERSPORT SELFOSSI / SÍMI 480 4611 / SELFOSS@INTERSPORT.IS / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. L
LAU. 10 - 16.

VAXTALAUST LÁN Í ALLT AÐ 12 MÁNUÐI.*
* Korthaﬁ greiðir 3,5% lántökugjald.
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Reyndu að fá PJ Harvey

Alþingisbandið

Dave Grohl, höfuðpaur Foo Fighters, reyndi
að fá bresku tónlistarkonuna PJ Harvey til
að koma fram með eftirlifandi meðlimum
Nirvana á tónleikum í London.
„Fyrir tónleikana í London vorum við að
velta fyrir okkur tónlistarfólki til að bjóða að
koma fram með okkur, því Stevie Nicks og John
Fogerty komust ekki. Einhverjum datt í hug
að fá PJ Harvey til að taka Nirvana-lag
með okkur. Kurt dýrkaði hana og við
dýrkum hana,“ segir Grohl og bætir við
að ætlunin hafi verið að söngkonan tæki
lagið Milk It af In Utero, þriðju plötu
Nirvana. Harvey átti þó ekki heimangengt og því varð ekkert úr samstarfinu.

Hera Björk
18. sæti Bjartrar framtíðar í
Suðurkjördæmi

Egill Ólafsson
Stuðmenn
2. sæti Lýðræðisvaktarinnar í
Reykjavíkurkjördæmi suður

Mugison
16. sæti Bjartrar framtíðar í
Norðvesturkjördæmi

Gylfi Ægisson
Heiðurssæti Hægri grænna
í Norðvesturkjördæmi

Heimir Eyvindarson
Á móti sól
3. sæti Bjartrar framtíðar í
Suðurkjördæmi

Björn Kristinsson
Borkó
21. sæti Bjartar framtíðar í
Norðvesturkjördæmi

Einar Örn Benediktsson Ghostigital
21. sæti Bjartrar framtíðar
í Reykjavíkurkjördæmi
norður

Guðmundur
Steingrímsson
Skárren ekkert
1. sæti Bjartrar framtíðar í
Suðvesturkjördæmi.

PJ HARVEY Breska söngkonan var
í miklu uppáhaldi hjá Kurt Cobain.

Hvað er CISV?
CISV (Children International Summer
Villages) er alþjóðleg friðarsamtök
óháð stjórnmálum og trúarbrögðum.
Samtökin voru stofnum af
barnasálfræðingnum Dr. Doris Allen
eftir seinni heimsstyrjöldina. Hugmynd
Doris Allen var sú að börn frá ólíkum
löndum kæmu saman, lærðu að lifa
saman á grundvelli umburðarlyndis og
jafnréttis, lærðu að hugsa og draga
ályktanir í anda alþjóðavitundar og
vinna þannig að friði í heiminum.

Einstakt tækifæri fyrir ævintýragjörn
ungmenni frá 11–18 ára.
Cisv heldur yﬁr 50 sumarbúðir á hverju ári og í hverjum
búðum erum þátttakendur frá 16 þjóðum.
Ennþá er laust í eftirfarandi búðir:
Sumarbúðir fyrir 11 ára:
• Ísland – 21. júní – 18. júlí – laust fyrir stelpu

Alþingisbandið gæti
slegið rækilega í gegn
Hvaða tónlistarmenn gætu haldið uppi stuðinu á Alþingi í Alþingisbandinu?

Youth meeting:
• Pólland – 5. júlí – 19. júlí – laust fyrir 14 – 15 ára stráka
Jc fyrir 16 – 17 ára:
• Ísland – 21. júní – 18. júlí – laust fyrir strák
• Filippseyjar – Queson city – 21. júní – 18. júlí – laust fyrir strák
Námstefnubúðir (seminar) fyrir 17 – 18 ára.
• Kanada – London – 8. júlí – 28. júlí – laust fyrir strák og stelpu

Nánari upplýsingar gefur Ásta í síma 861 1122 eða á
cisv@cisv.is www.cisv.is

Ert þú 21 árs eða eldri?
Viltu taka þátt í spennandi verkefni í sumar?
Hefur þú gaman af því að vinna með börnum og unglingum?
CISV á Íslandi (Alþjóðlegar sumarbúðir barna) leitar að sjálfboðaliðum til
að taka þátt í því frábæra starﬁ sem fer fram á sumrin.
Við erum að senda börn/unglinga í alþjóðlegar sumarbúðir og tökum þátt í
unglingaskiptum. Nú leitum við að einstaklingum sem eru 21 árs eða eldri
til að fara með þessum hópum í búðir. Ennþá eru nokkur pláss laus. Þessar
búðir eru bæði hérlendis og erlendis.
Fararstjórar bera engann kostnað við ferð í sumarbúðir.

Fyrir nánari upplýsingar um fararstjóra haﬁð samband við
Arnór Fannar sími: 822 1319 á fararstjori@cisv.is

Tón l ista r men n er u ma rg i r
hverjir ansi pólitískir og hafa
sterkar skoðanir á því hvað
má betur fara í samfélaginu.
Góð dæmi um þetta eru Bubbi
Morthens og Hörður Torfason,
auk þess sem Árni Johnsen
hefur verið þingmaður og tónlistarmaður í fjölda ára. Úti
í heimi eru Bob Dyla n og
John Lennon þekkt dæmi um
tónlistar menn sem hafa látið til
sín taka á pólitíska sviðinu.
Nú styttist óðum í alþingiskosningar og sjaldan eða aldrei
hafa jafnmargir tónlistarmenn
verið í framboði. Flestir eru þeir á
lista Bjartar framtíðar, sem býður
fram í fyrsta sinn.
Auðveldlega væri hægt að setja
saman öfluga hljómsveit úr þessum tónlistarmönnum og jafnvel tvær. Alþingisbandið yrði að
mestu skipað söngvurum og gæti
auðveldlega slegið í gegn. Allir
meðlimir rokksveitarinnar Ham
eru einnig í framboði fyrir Bjarta
framtíð og gætu hljómsveitirnar tvær því mögulega skipst á að
halda uppi stuðinu á Alþingi og
brjóta í leiðinni upp hinar hefðbundnu og oft og tíðum þurru
stjórnmálaumræður.

/tIiQVWUHLWX
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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 27. mars.
Eftir 27. mars kostar heilsudvölin 121.900 kr.
Aukadagur fyrir þá sem vilja lengja dvölina er 9.900 kr. pr. sólarhring

1iQDULXSSOìVLQJDUtVtPDRJiYHIVtêXQQLZZZKQOILLV

Ham á Alþingi?

Arnar
Ómarsson
trommari
20. sæti í
Reykjavíkurkjördæmi
suður

Sigurður
Björn
Blöndal
bassaleikari
7. sæti í
Reykjavíkurkjördæmi
norður

Sigurjón
Kjartansson
söngvari og
gítarleikari
10. sæti í
Suðvesturkjördæmi

APP VIKUNNAR
Episodes
Þetta app er nauðsynlegt fyrir þá
sem horfa á erlenda sjónvarpsþætti á internetinu. Í þessu appi
getur þú stillt upp þinni eigin
sjónvarpsdagskrá og látið símann
þinn eða spjaldtölvuna minna
þig á þegar nýjustu þættirnir í
uppáhaldsþáttaröðunum þínum
eru sýndir. Appið er erlent svo
ekki er að finna íslenskt sjónvarpsefni í því, sem er vissulega
synd. Fréttablaðið hvetur íslenska
app-áhugamenn um að koma
svona appi fyrir íslenskt sjónvarp
á koppinn.
Episodes býður þér líka upp á
að lesa um hverja þáttaröð svo
það er jafnvel hægt að finna sér
eitthvað nýtt og spennandi til að
byrjað að horfa á í Episodes, og
uppgötva nýjar perlur.
Skýringar:

EHUXPiE\UJêiHLJLQKHLOVX

App fyrir Apple-tæki
App fyrir Android-tæki

App fyrir Windows

Óttarr
Proppé
söngvari
2. sæti í
Norðvesturkjördæmi

Flosi
Þorgeirsson
gítarleikari
15. sæti í
Norðausturkjördæmi
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ÓTRÚLEGT ÚRVAL AF

PÁSKAEGGJUM
Í ICELAND

LÓA HLÍN HJÁLMTÝSDÓTTIR „Ég

myndi velja mér vatnsdælu því hún
kostar næstum því nákvæmlega það
sama og allur fermingarpeningurinn
sem ég fékk,“ segir söngkona hljómsveitarinnar FM Belfast.

HALLDÓRA GEIRHARÐSDÓTTIR „Ég
fermdist ekki því ég trúði ekki á Guð
þegar ég var þrettán ára. Ég fór frekar í
heimsókn til bróður míns í Kanada og
er ánægð með mig að pósa fyrir framan
Niagara-fossana á myndinni. Ef ég væri
að fermast í dag myndi ég pottþétt
biðja gestina um að slá saman í Sannar
gjafir og gefa mér marga fótbolta og
margar vatnsdælur,“ segir leikkonan.

ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON „Ég
hefði sjálfsagt valið að fá reiðhjólið. Ég
hjólaði um allt á þessum tíma svo ég
hefði getað myndað svona tengsl þarna
á milli. Ég hef alltaf verið voða mikið
fyrir svona hugrenningartengsl. Reiðhjól
hér og reiðhjól þar, reiðhjól alls staðar,“
segir leikarinn síkáti.

af mér. Ég er sorgarmegin núna.
Ég vildi óska þess að ég hefði haft
valkostinn um Sannar gjafir þegar ég
fermdist. Allar Sönnu gjafirnar geta gert
kraftaverk og breyta óendanlega miklu í
lífi barna út um allan heim. Að minnsta
kosti breyta þær mun meiru en Discmyndavélin sem ég fékk í fermingargjöf,
sem tók afleitar myndir og var ónýt
eftir nokkra mánuði,“ segir maðurinn á
bak við Frímann í Sigtinu.

Myndu vilja Sannar
gjaﬁr í fermingargjöf
Færst hefur í aukana að fermingarbörn setji Sannar gjaﬁr UNICEF á óskalistann.
Fermingartímabilið er nú hafið og
unglingar í óða önn að setja saman
óskalistana sína. Á undanförnum
árum hefur það færst í aukana
að þar sé að finna sannar gjafir

UNICEF, Barnahjálpar Sameinuðu
þjóðanna, sem stuðla að betra lífi
fyrir börn sem minna mega sín.
Þeim Þorsteini Guðmundssyni,
Halldóru Geirharðs og Lóu Hlín

þykir miður að ekki hafi verið
hægt að kaupa Sannar gjafir þegar
þau fermdust, því þau hefðu klárlega valið sér nokkrar á sinn óskalista.
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Hinn illi Gru hyggur á heimsyfirráð með því að stela
tunglinu! Pétur Jóhann fer á kostum í talsetningunni á
þessari frábæru teiknimynd.

FR
Í S UM
JÓ SÝ
NV N
AR ING
PI
Hvað gerist þegar íslenskur fjölskyldufaðir selur
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Þú hefur það gott um páskana með Stöð 2.
Við bjóðum upp á kvikmyndirnar sem eru
hreinasta sælgæti, hlaðborð af frábærum
þáttum og fjölbreytt bland í poka fyrir
börnin. Vertu með það besta um páskana.
Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar
og Netfrelsi fyrir 265 krónur á dag

Vertu með Stöð 2.

FÖSTUDAGURINN LANGI

FÍTON / SÍA

PIRATES OF THE
CARIBBEAN 4

Jack Sparrow, Svartskeggur og allir hinir sjóræningjarnir
snúa aftur í æsispennandi leit að eilífri æsku.

LAUGARDAGINN

THE CHRONICLES
OF NARNIA 3

Þriðja myndin um ævintýrin í undralandinu Narníu, þar
sem drekar, dvergar og fleiri furðuverur koma við sögu.

SKÍRDAGUR

JOURNEY 2

Frábær ævintýramynd með Dwayne Johnson
og Michael Caine sem gerist á týndri eyju í
Kyrrahafinu.

LAUGARDAGURINN

RED

Bruce Willis, Morgan Freeman og Helen Mirren leika
leyniþjónustumenn á eftirlaunum sem þurfa að taka
fram byssurnar á ný.

Fáðu þér áskrift | 512 5100 | stod2.is | Verslanir Vodafone | Verslanir og þjónustuver Símans 800 7000
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R

Endurgerð íslensku myndarinnar Reykjavík Rotterdam
með Mark Wahlberg. Spennutryllir úr smiðju Baltasars
Kormáks.

SKÍRDAGUR

Baráttan við glæpakónginn Professor Moriarty berst um
alla Evrópu
p í æsispennandi
p
en skemmtilegum eltingaleik.
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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.

SUNNUDAGUR

Þriðja serían um hið magnaða valdatafl í Westeros. Þættirnir
verða sýndir samdægurs á Íslandi og í Bandaríkjunum.

PÁSKADAGUR
Á

SAILCLOTH
SUNNUDAGUR

Verðlaunastuttmynd Elfars Aðalsteinssonar
með John Hurt í aðalhlutverki.

FÖSTUDAGURINN LANGI

CARS 2

SUNNUDAGUR

Reykspólandi skemmtileg teiknimynd fyrir
alla fjölskylduna. Nú er komið að kappakstri
aldarinnar!

PÁSKADAGUR

AFMÆLISTÓNLEIKAR
SIGGU BEINTEINS
Sigga fagnaði 30 ára söngafmæli með stórhljómsveit,
Björgvini Halldórssyni, Grétari Örvarssyni og fleiri
frábærum gestum.
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58 dagar í aðalkeppni Eurovision í Malmö

„Eistneska leiðin“ í tísku í ár
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Mál málanna
Í þessum fyrsta pistli er rétt
að skoða mál málanna, að
framlag okkar Íslendinga
skuli í fyrsta skipti í 16 ár
vera á ÍSLENSKU. Þessi
ákvörðun Péturs, Ögga og
Eyþórs virðist ætla að falla
ágætlega í kramið hjá landanum, þó kannski hafi ekki
margir verið svo spenntir
yfir tíðindunum að þeir hafi
stokkið upp úr sætinu af
gleði - eins og undirrituð.
Ég átti gott samtal við
nokkra erlenda Eurovision-sérfræðinga strax
eftir að Eyþór Ingi hafði
verið krýndur sigurvegari
Söngvakeppninnar 2013.

AKUREYRI
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hátíð allra landsmanna,
Eurovision, óðfluga. Með
þessum pistlum, sem munu
birtast reglulega fram að
keppni, ætla ég að reyna að
aðstoða lesendur við að átta
sig á því sem helst þarf að
fylgjast með í keppninni, því
sem helst þarf að óttast og
þar fram eftir götunum. Við
það ætla ég að reyna að nýta
strangt Eurovision-uppeldi
mitt og bilaðan áhuga á
keppninni.

skvísu á sviðið – með úfið
hár, berfætt og í víðum
tættum kjól. Lagið er hið
ágætasta og spáð góðu gengi
en kjánaleg stæling Emmelie de Forest á Loreen er þó
ekki upp á marga fiska.

Þeir voru sammála um
að laginu ætti að halda á
íslensku því þannig gæti
það orðið „Kuula“ þessa árs.
Kuula er heitið á framlagi
Eista í keppninni í fyrra,
sungið af ofurkrúttinu Ott
Lepland. Lagið var sungið
á eistnesku og enginn hafði
nokkra hugmynd um hvað
Ott var að fara. Einfaldleikinn, einlægnin og heillandi
melódían skiluðu honum þó
sjötta sætinu. Ég tók undir
þetta sjónarmið nýju vina
minna en taldi þó litlar líkur
á að svo færi. Það er ekki oft
sem ég gleðst yfir að hafa
rangt fyrir mér.
Fylgjum tískustraumnum
Þó ég sé stórkostlega ánægð
með það að við skyldum
velja að fara „eistnesku
leiðina“ í ár þá er ég ekki
nógu ánægð með það hversu
margir kusu að gera slíkt
hið sama. Eistar mæta sjálfir með svipaða uppskrift og í
fyrra, auk þess sem Ísraelar,
Ítalar, Króatar, Kýpverjar,
Spánverjar og San Marínóbúar eru allir með róleg lög
á móðurmálinu. Enn fleiri
þjóðir eru svo með hressari lög á eigin
tungu. Dem!
Á meðan
við berjumst við
fjölda þjóða
um að verða
næsti Ott þá eru Danir þeir
einu sem eru nógu stórhuga til að reyna við sigurvegarann frá því í fyrra.
Þeir skella náttúrulegri

Skandinavískan óvinsæl
Frá því að reglum Eurovision var breytt (enn ein
sinni) árið 1998 og allir
máttu syngja á tungumáli
að eigin vali hefur farið
lítið fyrir skandinavísku i
keppninni. Norðmenn sendu
lag á sinni móðurtungu árið
2006 (við dræmar viðtökur)
og er það þar með upp
talið. Ég á líf er því
annað lagið í 16
ár sem er flutt
á skandinavísku. Hvað
er það?

KOM AF STAÐ
TÍSKUBYLGJU

Spurning hvort að
Eyþór Ingi nái
sama árangri
og Eistinn Ott
Lepland í fyrra.
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Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.  AV

ýÀ
8, 10.20
SNITCH
4
THE CROODS 3D - ÍSL TAL
2
THE CROODS 2D - ÍSL TAL
THE CROODS 3D - ENS TAL
8 - ÓTEXTUÐ
BROKEN CITY
8, 10.15
IDENTITY THIEF
10
OZ GREAT AND POWERFUL 3D 2, 5
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 2D/3D 2, 4, 6 / 6

ÍSLENSK KVIKMYNDAHEGI (FRÍTT INN)
(L) LAU: 18:00
MAGNÚS

DEEP RED

(18)

SUN: 20:00 (SVARTIR SUNNUDADAGAR)

BARBARA

(12)

(12)

(12)

LAU: 18:00 (ÞÝSKIR KVIKMYNDADAGAR)
LAU: 20:00 (ÞÝSKIR KVIKMYNDADAGAR)

NÓI ALBÍNÓI

KILL ME

SÓDÓMA REYKJAVÍK

(12)

LAU: 20:00
LAU: 22:00

HÓTEL LUX

(12)

SUN: 18:00 (ÞÝSKIR KVIKMYNDADAGAR)

JÓN ODDUR OG JÓN BJARNI

(L)

SUN: 15:00

CRACKS IN THE SHELL

(12)

SUN: 20:00 (ÞÝSKIR KVIKMYNDADAGAR)

DUGGUHOLUFÓLKIÐ

(L)

SUN: 15:00

THE HUNT (JAGTEN)

(12) LAU: 17:50, 20:00, 22:00 | SUN: 17:50, 22:10

BJARNFREÐARSON

(12)

SUN: 18:00

KON-TIKI

(12)

BÖRN NÁTTÚRUNNAR

(12)

SUN: 20:00

INGALÓ

(L)

SUN: 22:00

LAU: 22:10 | SUN: 22:00

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn
SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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er kominn tími á

eina kalda?

Léttmjólk
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SPORT
ÚRSLIT

KASAKSTAN - ÞÝSKALAND

VALDIR LEIKIR ÚR UNDANK. HM

0-1 Bastian Schweinsteiger (20.), 0-2 Mario
Götze (22.), 0-3 Thomas Müller (74.)

SAN MARÍNÓ - ENGLAND

AUSTURRÍKI - FÆREYJAR

0-8

0-1 Sjálfsmark (12.), 0-2 Alex OxladeChamberlain (28.), 0-3 Jermain Defoe (35.), 0-4
Ashley Young (39.), 0-5 Frank Lampard (42.), 0-6
Wayne Rooney (54.), 0-7 Daniel Sturridge (70.),
0-8 Defoe (77.).

1-0 Philipp Hosiner (8.), 2-0 Philipp Hosiner
(20.), 3-0 Andreas Ivanschitz (28.).

TÉKKLAND - DANMÖRK

KRÓATÍA - SERBÍA

0-3

0-1 Andreas Cornelius (57.), 0-2 Simon Kjær
(67.), 0-3 Niki Zimling (82.)

ÍSRAEL - PORTÚGAL

SVÍÞJÓÐ - ÍRLAND
SPÁNN - FINNLAND

0-3

3-0

0-0
1-1

1-0 Sergio Ramos (49.), 1-1 Teemu Pukki (79.)

2-0

BOSNÍA - GRIKKLAND

0-1 Bruno Alves (2.), 1-1 Tomer Hemad (24.), 2-1
Eden Ben Basat (40.), 3-1 Rami Gershon (70.),
3-2 Hélder Postiga (72.), 3-3 Fábio Coentrão
(90.+3)

3-0

Edin Džeko 2 (29., 52.), Vedad Ibisevic (36.).

HOLLAND - EISTLAND
1-0 Rafael van der Vaart (47.), 2-0 Robin van
Persie (72.), 3-0 Ruben Schaken (84.)

Það tók Eið Smára Guðjohnsen aðeins tvær mínútur að leggja upp mark.
FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen

1-0 Mario Mandžukić (23.), 2-0 Ivica Olić (37.).

3-3

Getur orðið besta landslið Íslands

3-0

var í hlutverki varamanns gegn
Slóveníu í gær en hann hafði
mikil áhrif á leikinn. Stuttu eftir
að hann kom inn á lagði hann
upp sigurmarkið fyrir Gylfa Þór
Sigurðsson.
Til stóð að Eiður kæmi fyrr inn
á en hann gerði, en jöfnunarmark
Gylfa breytti því. „Ég sagði nú
við Lars að við hefðum unnið
stærra hefði ég byrjað,“ sagði

Eiður í léttum dúr. „En það er oft
í svona leikjum að ef maður hitar
ekki vel upp getur maður staðið á
öndinni eftir tvær mínútur. Það
var gaman að koma inn og taka
þátt í sigurmarkinu.“
Eiður hefur spilað lengi með
landsliðinu og með mörgum
leikmönnum í gegnum tíðina. „Ég
vil kannski ekki vanmeta aðra
leikmenn sem við höfum átt en ég
tel að þessi hópur leikmanna sem

við eigum nú sé jafnasti hópur
sem við höfum átt. Við eigum
nánast heila kynslóð af hágæða
knattspyrnumönnum og erum
með nokkra menn sem geta gert
gæfumuninn,“ sagði Eiður.
„Ég vil ekki segja að þetta sé
besta lið sem Ísland hefur átt en
þetta getur klárlega orðið það,“
sagði Eiður Smári, sem lék sinn
sjötugasta landsleik í Ljubljana í
gærkvöldi.
- esá

Fermingarleikur
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TVÖ STÓRKOSTLEG MÖRK Gylfi Þór Sigurðsson hefur skorað sigurmarkið í síðustu tveimur útileikjum íslenska liðsins en hér
fagnar hann öðru marka sinna í gær ásamt landsliðsfyirliðanum Aroni Einari Gunnarssyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Galdramaðurinn Gylﬁ
Gylﬁ Þór Sigurðsson var hetja Íslands er hann skoraði bæði mörkin í 2-1 útisigri
í Slóveníu í gær. Með sigrinum komst Ísland upp í annað sæti riðilsins.

HM 2014
Í BRASILÍU

Eiríkur Stefán Ásgeirsson
eirikur@frettabladid.is skrifar frá Ljubljana.

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson
töfraði fram tvö glæsileg mörk
sem dugðu til að tryggja Íslandi
2-1 sigur á Slóveníu í Ljubljana
í gær. Það var reyndar fátt sem
benti til sigurs eftir slakan fyrri
hálfleik en Íslandi spilaði vel úr
sínu í þeim síðari.
Milivoje Novakovic færði
sér hik í íslensku vörninni í nyt
þegar hann kom heimamönnum
yfir í gær en Gylfi jafnaði metin
með stórglæsilegri aukaspyrnu
snemma í síðari hálfleik og innsiglaði svo sigurinn á 78. mínútu
eftir góðan undirbúnings varamannsins Eiðs Smára Guðjohnsen.
„Þetta var góð tilfinning, sérstaklega eftir slappan leik af okkar
hálfu. Við náðum aldrei boltanum

niður og að komast í þann venjulega
gír sem við viljum vera í. En þetta
var erfiður leikur og sérstaklega
gott að hafa unnið hann á útivelli,“
sagði Gylfi, sem neitar því ekki að
aukaspyrnumarkið hafi verið eitt
hans besta á ferlinum til þessa.
„Þetta var frekar langt frá og
gaman að sjá hann í skeytunum.
Kolli var eitthvað að gera sig líklegan til að taka spyrnuna en það
kom ekki til greina,“ sagði hann
brosandi.
„Það var svo jafnvel enn sætara
að skora síðara markið og halda
forystunni til loka. Við vörðumst
allir vel síðustu 15-20 mínúturnar og Hannes tók 5-6 erfiða bolta.
Hann á mikið hrós skilið, eins og
allir í liðinu.“
Lars Lagerbäck var ekki ánægður með frammistöðu Íslands í fyrri
hálfleik. Hann ákvað að breyta til
með því að setja Jóhann Berg Guðmundsson inn á fyrir Alfreð Finnbogason og setja Gylfa Þór fremstan með Kolbeini. Enda hafði lítið

Frammistaða íslensku strákanna í gær

Fermingarleikur
&DϵϱϳΘ<ƌŝŶŐůƵŶŶĂƌ

8 - Hannes Þór Halldórsson markvörður: Steig vart feilspor og var bestur þegar mest á reyndi.

SLLÓVENA - ÍSLAND

Mörk: 1-0 Milivoje Novakovic (34.), 1-1 Gylfi Þór
Sigurðsson (55.), 1-2 Gylfi Þór (78.)

5 - Sölvi Geir Ottesen miðvörður: Það sást greinilega að Sölvi Geir er ekki í góðri leikæfingu.

7 - Aron Einar Gunnarsson tengiliður: Gerði margt gott í leiknum og stóð sig mjög vel.

EĞƞĂŶŐ

7 - Emil Hallfreðsson tengiliður: Kaflaskipt. Margt gott en tók stundum nokkrar slæmar ákvarðanir.
9 - Gylfi Þór Sigurðsson, vinstri kantur: Tvö frábær mörk, sérstaklega aukaspyrnumarkið. Það var í
heimsklassa.

'^DƐşŵŝ

6 - Kolbeinn Sigþórsson framherji: Týndur í fyrri hálfleik og klikkaði á dauðafæri í síðari.
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7 - Ragnar Sigurðsson miðvörður: Góður. Er að festa sig betur í sessi með hverjum landsleiknum.

6 - Birkir Bjarnason, hægri kantur: Gerði minna en oft áður en margt mikilvægt, eins og að fiska
aukaspyrnuna í fyrra markinu.
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ÚRSLIT

6 - Birkir Már Sævarsson, hægri bakvörður: Lenti í alls kyns vandræðum í leiknum en slapp fyrir horn.

6 - Ari Freyr Skúlason, vinstri bakvörður: Tók stundum óþarfa sénsa miðað við mann í hans stöðu en
komst vel frá þessu.

EĂĨŶ

komið út úr Gylfa á kantinum, eins
og fleirum í íslenska liðinu.
„Gylfi er sífellt á hreyfingu og
ég vildi fá hann framar á völlinn og betur inn í leikinn,“ sagði
Lagerbäck. „Jóhann hafði líka
staðið sig vel gegn Rússlandi enda
með mikinn hraða og er öflugur í
návígjum. Þetta tvær breytingar
gengu eftir.“
Hann hrósaði svo öllu liðinu
fyrir viðsnúninginn í seinni hálfleik. „Allt liðið sýndi annað og
betra viðhorf í seinni hálfleik og
það skipti mestu. Svo erum við
með leikmann eins og Gylfa sem
skoraði tvö frábær mörk. Það er
alltaf hægt að vinna leiki með
slíka leikmenn.“
Ísland komst mjög vel frá leiknum í gær, sérstaklega miðað við
slakan fyrri hálfleik. Það gerir
sigurinn enn sætari fyrir vikið.
Ísland er nú í lykilstöðu í riðlinum og með þessu áframhaldi eru
spennandi tímar í vændum fyrir
íslenska knattspyrnuáhugamenn.

5 - Alfreð Finnbogason framherji: Var ekkert verri en aðrir í fyrri hálfleik. Það þurfti breytingu og
honum var fórnað.
7 - Jóhann Berg Guðmundsson, varamaður fyrir Alfreð á 46. mín.: Kom inn með ógnun af kantinum.
Varðist líka vel.
- Eiður Smári Guðjohnsen varamaður fyrir Emil á 76. mín.: Spilaði ekki nóg til að fá einkunn en var
frábær. Lagði upp sigurmarkið.
- Helgi Valur Daníelsson varamaður fyrir Kolbein á 90. +3 mín.: Spilaði ekki nóg.

1-2

Tölfræðin í leiknum: Skot (á mark): 15-6 (6-3),
Varin skot: Handanovic 1 - Hannes 5, Horn: 11-2,
Aukaspyrnur fengnar: 14-13, Rangstöður: 1-0
Lið Íslands: Hannes Þór Halldórsson - Birkir Már
Sævarsson, Ragnar Sigurðsson, Sölvi Geir Ottesen,
Ari Freyr Skúlason - Birkir Bjarnason, Aron Einar
Gunnarsson, Emil Hallfreðsson (76., Eiður Smári
Guðjohnson), Gylfi Þór Sigurðsson - Kolbeinn
Sigþórsson (90., Helgi Valur Daníelsson ), Alfreð
Finnbogason (46., Jóhann Berg Guðmundsson).
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HJÁ BARNADÓMNEFND DV*

Góueggin eru einstaklega
bragðgóð og stútfull af nammi.
* Í bragðprófun sem DV lét gera og birti miðvikudaginn 20. mars
kom Lakkrísegg frá Góu best út hjá dómnefnd barnanna.
Hefðbundna Góueggið og Hrauneggið komu einnig mjög vel
út með einkunnir eins og „hræðilega gott“ og „geggjað“.

ÓDÝRUSTU
ÓDÝR
RUSTU EGGIN Á MARKAÐNUM
MARKAÐN
ERU FRAMLEIDD AF GÓU.
G
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Tók metið af liðsfélaga sínum
KR-ingurinn Martin Hermannsson varð á ﬁmmtudagskvöldið yngsti leikmaðurinn í sögu úrslitakeppninnar í körfubolta til að rjúfa 30
stiga múrinn. Hann bætti sex ára met liðsfélaga síns, Brynjars Þórs Björnssonar, þegar hann skoraði 33 stig í sigri á Þór í Þorlákshöfn.
KÖRFUBOLTI Körfuboltaspekingar hafa
verið uppteknir af því að lofa þá Elvar Má
Friðriksson og Kristófer Acox að undanförnu og ekki að ástæðulausu, enda báðir
mikil efni og báðir í úrvalsliði seinni
umferðar Dominos-deildar karla. Martin
Hermannsson, jafnaldri Elvars og liðsfélagi
Kristófers hjá KR, minnti hinsvegar verulega á sig í fyrsta leik KR í úrslitakeppninni
sem fram fór í Þorlákshöfn í fyrrakvöld.
Martin fór þá á kostum í 38 stiga sigri
KR, 121-83, og í lok leiksins var hann búinn
að endurskrifa metabók úrslitakeppni
úrvalsdeildar karla. Martin sem verður ekki
19 ára fyrr en í september bætti nefnilega
sex ára met Brynjars Þórs Björnssonar og
er nú yngsti leikmaðurinn sem hefur náð að
skora 30 stig í einum leik í úrslitakeppni.
Brynjar Þór setti gamla metið í þriðja leik
KR og Snæfells í undanúrslitum úrslitakeppninnar 2007. Brynjar bætti þá einnig
sex ára met en Njarðvíkingurinn Logi
Gunnarsson braut 30 stiga múrinn í tvígang
með sjö daga millibili í lokaúrslitunum á
móti Tindastól í apríl 2001. Logi varð þá
fyrsti táningurinn til að skora yfir 30 stig í
úrslitakeppninni á Íslandi.
Martin byrjaði reyndar leikinn á
bekknum en kom inn á fyrir einmitt Brynjar
Þór eftir rúmar fjórar mínútur. Hann var
kominn með 9 stig við lok fyrsta leikhluta
og var með 19 stig í hálfleik. Martin var
ekki hættur því hann bætti við 14 stigum
og 5 stoðsendingum í seinni hálfleiknum og
komst í 30 stigin þegar tæpar þrjár mínútur
voru eftir. Martin nýtti alls 13 af 18 skotum
sínum í leiknum (72 prósent) þar af 4 af 5
þriggja stiga skotum sínum.
KR-ingar geta tryggt sér sæti í
undanúrslitunum með sigri á Þór í DHLhöllinni á sunnudagskvöldið og Stjörnumenn
eru í sömu stöðu þegar þeir heimsækja
Keflvíkinga.
ooj@frettabladid.is

YNGSTI LEIKMAÐURINN TIL AÐ SKORA YFIR 30 STIG Í EINUM LEIK Í ÚRSLITAKEPPNI
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LOGI GUNNARSSON,
NJARÐVÍK

5

HJÖRTUR HARÐARSON, GRINDAVÍK

19 ára, 7 mánaða og 5 daga

37 stig á móti Tindastól í
lokaúrsltum 10. apríl 2001

21 ára, 11 mánaða og 22 daga

37 stig á móti Njarðvík í
lokaúrslitum 7. apríl 1994

2

BRYNJAR ÞÓR
BJÖRNSSON, KR

4

LOGI GUNNARSSON,
NJARÐVÍK

18 ára, 8 mánaða og 20 daga

31 stig á móti Snæfelli í
undanúrslitum 31. mars 2007

19 ára, 7 mánaða og 12 daga

36 stig á móti Tindastól í
lokaúrsltum 17. apríl 2001

1

MARTIN
HERMANNSSON, KR
18 ára, 6 mánaða og 5 daga

33 stig á móti Þór
Þorlákshöfn í 8 liða
úrsltum 21. mars 2013
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SUNNUDAGSKVÖLD KL. 18:55

STÓRU MÁLIN

Stóru málin fjalla um það sem er efst á baugi fyrir kosningarnar í vor. Í fyrsta þættinum
beinist athyglin að stöðu skuldugustu heimilanna. Rætt er við yfirveðsetta fjölskyldu
á Völlunum og ósáttan fjölskylduföður á Akureyri.
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NÝTTU ÞÉR NETFRE
ELSI
OG MISSTU EKKI AFF NEINU
U!
Með Netfrelsi Stöððvar 2 getur þú séð upppáhalds þáttinn þinn í tölvunni, snnjallsímanuum
eða spjaldtölvunni hvar og hvennær sem er.
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DAGSKRÁ
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FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 Fréttir
07.03 Morgunandakt 07.25 Leynifélagið 08.00
Morgunfréttir 08.05 Á tónsviðinu: Leiksýning í
Rósenborgargarði IV 09.00 Fréttir 09.03 Íslensk
menning 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15
Girni, grúsk og gloríur 11.00 Guðsþjónusta í
Ástjarnarkirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00
Útvarpsleikhúsið: Djúpið 14.00 Víðsjá 15.00
Orð um bækur 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Úr
tónlistarlífinu 17.25 Kveikjan 18.00 Kvöldfréttir
18.17 Skýrsla til Greco 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

Gebourey Sidibe
„Þegar ég var 14 eða 15 ára leit ég
allt öðruvísi á sjálfa mig og var
öfundsjúk út í líﬁð sem ég hafði
spunnið upp í huga mér. Ég
braust undan þeirri óhamingju
og ákvað að verða ánægð með
sjálfa mig, sama hvernig ég liti út
og hvað öðru fólki fyndist.“

> Stöð 2 kl. 18.55
Stóru málin
Lóa Pind Aldísardóttir hefur umsjón með þættinum
Stóru málin sem hefja göngu sína á Stöð 2 í kvöld.
Þar verður fjallað um það sem er efst á baugi
fyrir kosningarnar í vor. Í fyrsta þættinum beinist
athyglin að stöðu skuldugustu heimilanna. Rætt er
við yﬁrveðsetta fjölskyldu á Völlunum og ósáttan
fjölskylduföður á Akureyri.

Leikkonan passar ekki beint í fyrirframsteypt mót Hollywood-leikkvenna en það
virðist ekki angra hana mikið. Hún fer með
aðalhlutverkið í Óskarsverðlaunamyndinni
Precious sem sýnd er á Stöð 2 Bíó í kvöld
klukkan 22.

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

07.30 Formúla 1: Malasía BEINT

17.00 Simpson-fjölskyldan (2:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.45 Gettu betur (7:7) (Úrslita-

12.00 Spaugstofan (19:22)

10.10 Meistaradeild Evrópu í hand-

17.20 Íslenski listinn Þórunn Antonía

11.05 Dr. Phil

þátturinn) (e)
12.15 Meistaradeildin í hestaíþróttum 2013 (7:10) (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Bikarúrslit í blaki BEINT frá
úrslitaleikjum kvenna og karla.
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Poppý kisuló
17.40 Teitur
17.51 Skotta Skrímsli
17.56 Hrúturinn Hreinn
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (12:12)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Höllin (5:10) (Borgen) Danskur
myndaflokkur um valdataflið í dönskum
stjórnmálum. Helstu persónur eru Birgitte Nyborg, fyrsta konan á forsætisráðherrastól, fjölmiðlafulltrúinn Kasper
Juul, og sjónvarpsfréttakonan Katrine
Fønsmark.
21.15 Ferðalok (3:6) (Landnám Auðar
djúpúðgu) Heimildaþáttaröð um Íslendingasögurnar og sannleiksgildi þeirra frá
sjónarhóli fornleifafræði og bókmennta.
Að þessu sinni er sagt frá landnámi
Auðar djúpúðgu. Framleiðandi: Vesturport. Textað á síðu 888 í Textavarpi.
21.45 Sunnudagsbíó - Fast land
undir fótum (Terraferma) Fjölskylda á
Sikiley bregst við hópi innflytjenda með
sínum hætti. Ítölsk verðlaunamynd frá
2011.
23.15 Silfur Egils (e)
00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.30 Nágrannar

bolta: Flensburg - Gorenje Velenje
11.30 Formúla 1: Malasía
14.10 The Swing Í þessum þætti er rennt
yfir golfsveifluna eins og hún leggur sig.
14.40 Meistarad. Evrópu: Barcelona
- Milan
16.20 Þorsteinn J. og gestir
16.55 Meistaradeild í handbolta:
Füchse Berlin - Atletico Madrid BEINT
18.30 Meistaradeild Evrópu í handbolta: Kiel - Medvedi BEINT
20.10 Formúla 1: Malasía
22.50 Meistarad. Evrópu í handbolta:
Füchse Berlin - Atletico Madrid
00.15 Meistaradeild Evrópu í handbolta: Kiel - Medvedi

Magnúsdóttir kynnir tíu vinsælustu lög
vikunnar ásamt einu vænlegu til vinsælda.
17.45 Sjáðu
18.10 American Dad (12:16) Stan
Smith er útsendari CIA og er því alltaf til
taks í baráttunni gegn ógnum heimsins.
18.35 Game Tíví Farið yfir allt það nýjasta úr tækni-og tölvuleikjaheiminum.
19.00 Friends (24:24)
19.25 Simpson-fjölskyldan (12:22)
19.50 The Carrie Diaries Í þessum
glænýju þáttum er fylgst með Carrie
Bradshaw, sem áhorfendur þekkja úr
þáttaröðinni Sex and the City.
20.35 I Hate My Teenage Daughter
(12:13) Bandarísk gamansería um tvær
vinkonur sem komast að því að dætur
þeirra eru orðnar alveg eins og stelpurnar sem gerður líf þeirra óbærilegt í
menntaskóla.
20.55 Eastwick (11:13) Skemmtileg
og spennandi þáttaröð um þrjár konur í
bænum Eastwick.
21.40 Funny or Die (9:12) Sprenghlægilegir sketsaþættir frá Will Arnett og
HBO byggðir á efni á samnefndri heimasíðu sem grínmeistarinn Will Ferrell
heldur úti ásamt félaga sínum.
22.10 2+6 (3:8) Ögrandi, fræðandi og
áhugaverður þáttur þar sem ungt fólk
kynnir sér ýmsa þætti kynlífs á Íslandi.
22.35 American Dad (12:16)
23.00 The Carrie Diaries
23.45 I Hate My Teenage Daughter
(12:13)
00.05 Eastwick (11:13) S
00.45 Funny or Die (9:12)
01.15 2+6 (3:8)
01.40 Tónlistarmyndbönd

13.20 Dynasty (7:22)

15.25 Love Happens
17.10 Gray Matters
18.45 Gulliver‘s Travels
20.10 Love Happens
22.00 Precious
23.55 A Little Trip to Heaven
01.25 Precious
03.20 Get Him to the Greek

ÚTVARP

FM 88,5
88,5 XA-Radíó
XA-Radíó
FM 90,1
90,1 Rás
Rás 22

15.00 Týnda kynslóðin (27:34)
15.25 2 Broke Girls (15:24)
15.50 How I Met Your Mother (14:24)
16.15 Kalli Berndsen - í nýju ljósi (1:8)
16.45 Spurningabomban (14:21)
17.35 60 mínútur
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Stóru málin
19.35 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll heldur áfram mannlífsrannsóknum sínum,
tekur hús á áhugaverðu fólki og kynnist
því eins og honum einum er lagið.
20.10 Mr Selfridge (3:10) Stórgóð bresk
þáttaröð sem segir frá róstursömum
tímum í Bretlandi þegar verslunarhættir
almennings voru að taka stakkaskiptum.
21.00 The Mentalist (17:22) 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.
21.50 The Following (9:15) Magnaður
spennuþáttur með Kevin Bacon í hlutverki
fyrrverandi alríkislögreglumanns sem er
kallaður aftur til starfa þegar hættulegur
raðmorðingi nær að flýja úr fangelsi.
22.35 60 mínútur Glænýr þáttur í virtustu og vinsælustu fréttaskýringaþáttaröð í heimi þar sem reyndustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu málefni líðandi stundar og taka
einstök viðtöl við heimsþekkt fólk.
23.20 Panorama: Billionaires
Behaving Badly Breskur fréttaþáttur
um breska fyrirtækið Glencore sem er
stórtækt á koparmarkaði og eigendurnir hafa stórgrætt eftir að fyrirtækið var
sett á markað.
23.50 Covert Affairs (14:16)
00.35 Boss (8:8)
01.35 The Listener (4:13)
02.15 Boardwalk Empire (4:12)
03.10 Deal
04.35 Numbers (4:16)
05.20 Sjálfstætt fólk
05.55 Fréttir

FM 90,9
90,9 Gullbylgjan
Gullbylgjan
FM 93,5
93,5 Rás
Rás 11

14.00 PL Classic Matches: Liverpool

- Man Utd, 99/00
14.30 PL Classic Matches: Everton Leeds, 1999
15.00 Season Highlights 2002/2003
15.55 Premier League World
16.25 Arsenal - Southampton
18.05 Fulham - Tottenham
19.50 Maradona 2 Besti knattspyrnumaður fyrr og siðar.
20.15 Season Highlights 2003/2004
21.10 PL Classic Matches: Newcastle
- Sheffield Wednesday
21.40 PL Classic Matches. Tottenham - Southampton, 1999
22.10 QPR - Liverpool

14.05 Top Chef (15:15)
14.50 Once Upon a Time (12:22)
15.35 The Bachelorette (7:10)
17.05 An Idiot Abroad (4:8)
17.55 Vegas (9:21)
18.45 Blue Bloods (4:22) Vinsælir

bandarískir þættir um líf Reaganfjölskyldunnar í New York þar sem
fjölskylduböndum er komið á glæpamenn borgarinnar sem aldrei sefur.
19.35 Judging Amy (6:24)
20.20 Top Gear USA (5:16)
21.10 Law & Order: Criminal Intent
(5:8) Bandarískir spennuþættir sem
fjalla um störf rannsóknarlögreglu og
saksóknara í New York.
22.00 The Walking Dead (8:16)
Óhugnanlegasta þáttaröð sjónvarpssögunnar og vinsælasti þátturinn í
áskriftarsjónvarpi vestanhafs.
22.50 Lost Girl (1:22) Ævintýralegir
þættir um stúlkuna Bo sem reynir að ná
stjórn á yfirnáttúrulegum kröftum sínum,
aðstoða þá sem eru hjálparþurfi og komast að hinu sanna um uppruna sinn.
23.40 Elementary (11:24)
00.25 Hæ Gosi (8:8)
01.05 Excused
01.30 The Walking Dead (8:16)
02.20 Lost Girl (1:22)
03.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 06.45 Arnold Palmer
Invitational 2013 (3:4) 11.45 Golfing World
12.35 Arnold Palmer Invitational 2013 (3:4)
16.05 Inside the PGA Tour (12:47) 16.30 Arnold
Palmer Invitational 2013 (4:4) 22.00 Golfing
World 22.50 Champions Tour - Highlights (4:25)
23.45 ESPN America

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.25 Strumparnir
07.50 Waybuloo

18.20 Doctors (122:175)

08.10 Hundagengið

19.00 Ellen (110:170)

08.55 Leðurblökumaðurinn

19.40 Viltu vinna milljón?

09.40 Skógardýrið Húgó

20.25 Krøniken (8:22)

10.05 Dóra könnuður

21.25 Ørnen (8:24)

10.55 Svampur Sveinsson

22.25 Game of Thrones (5:10) (6:10)

11.40 Doddi litli og Eyrnastór

00.15 Viltu vinna milljón?

12.00 Rasmus Klumpur og félagar

00.55 Krøniken (8:22)

12.10 Ævintýri Tinna

01.55 Ørnen (8:24)

13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

02.55 Tónlistarmyndbönd Popptíví

FM 95,7
95,7 FM957
FM957
FM 96,3
96,3 FM
FM Suðurland
Suðurland

FM 96,7
96,7 Létt
Létt Bylgjan
Bylgjan
FM 97,7
97,7 X-ið
X-ið

FM 98,9
98,9 Bylgjan
Bylgjan
FM 99,4
99,4 Útvarp
Útvarp Saga
Saga

14.00 Bubbi og Lobbi 14.30 Allt um golf 15.00
Frumkvöðlar 15.30 Suðurnesjamagasín. 16.00
Hrafnaþing 17.00 Framboðsþáttur 17.30
Framboðsþáttur 18.00 Sigmundur Davíð 18.30
Tölvur tækni og vísindi 19.00 Fiskikóngurinn
19.30 Á ferð og flugi 20.00 Átthagaviska 21.00
Auðlindakista 21.30 Siggi Stormur og helgarveðrið 22.00 Hrafnaþing 23.00 Hrafnaþing
23.30 Hrafnaþing

FM 100,5
100,5 Kaninn
Kaninn
FM 102,9
102,9 Lindin
Lindin
FM 102,2
102,2 Útvarp
Útvarp Latibær
Latibær FM 105,5
105,5 Útvarp
Útvarp Boðun
Boðun

ÞÍN STUND – ÞINN STAÐUR
NA

R B E ST U

ST

U

ÞÍ

IR

10%

ND

IR

14.00 Gulliver‘s Travels

14.15 American Idol (21:37)

FYR

12.25 Gray Matters

13.50 Nágrannar

KYNNINGAR
AFSLÁTTUR

TIMEOUT borð
Litir: eik, svört eik og hnota

Fullt verð 89.990

TIMEOUT stóll
Hægindastóll fullt verð 299.990
Skemill fullt verð 79.990
Til í mörgum útfærslum og litum.
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Styrkir úr lista- og menningarsjóði Kópavogsbæjar voru veittir við hátíðlega
athöfn í Gerðarsafni fimmtudaginn 21. mars. Styrkirnir voru veittir til margvíslegra verkefna sem efla og auðga blómlegt lista- og menningarlíf bæjarins.
Björn Thoroddsen tónlistarmaður hlaut hæstan styrk, en Björn hefur árlega haldið jazz- og
blúshátíð í Salnum. Tónlistarhátíð unga fólksins sem haldin hefur verið í bænum undanfarin
sumur hlaut einnig veglegan styrk sem og Töfrahurðin, afar vinsæl og fjölbreytt tónlistarfræðsla fyrir leik- og grunnskólabörn.
Af öðrum verkefnum má nefna danssmiðju, hádegistónleika, örnefna- og kennimerkjaskráningu, sögu hernámsáranna, uppsetningu leiksýningar, gerð kvikmyndar og tónleika. Auk þess
voru afhentir rekstrarstyrkir til Kvennakórs Kópavogs, Karlakórs Kópavogs, Myndlistarfélags
Kópavogs, Sögufélags Kópavogs og Ritlistarhóps Kópavogs.
Auglýst er eftir styrkjum einu sinni á ári en auk þess eru veittir svokallaðir skyndistyrkir vegna
tilfallandi verkefna. Hátt í fjörutíu styrkir voru veittir á síðasta ári.

kopavogur.is
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FM 92,4/93,5

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
LINDA ÁSGEIRSDÓTTIR, LEIKKONA

> Stöð 2 kl. 20.35
Real Steel
Hugh Jackman leikur aðalhlutverkið í
myndinni Real Steel sem
sýnd verður á Stöð 2 í kvöld.
Sagan gerist í náinni framtíð
þar sem nýjasta sportið er
að láta vélmenni berjast
í hringnum. Jackman
leikur fyrrverandi
boxara sem reynir að
komast inn í þennan
nýja bransa um leið
og hann ﬁnnur út úr
ﬂóknum einkamálum.

RÚV KL. 20.00

STÖÐ 2 KL. 18.55

STÖÐ 2 KL. 19.20

1

HEIMSÓKN Ég
er rosalega skotin
í þessum þáttum.
Það er svo gaman
að fara í heimsókn
til fólks sem maður
þekkir og þekkir ekki.

2

3

Horﬁr á allt
íslenskt.
Mér ﬁnnst íslenskt
sjónvarpsefni alltaf svo
frábært að ég reyni að
horfa sem mest á það.
GETTUR BETUR

Ég ætla að fylgjast
með úrslitaþættinum og styð þá að
sjálfsögðu minn gamla
skóla MR.

SPAUGSTOFAN

Maður verður
auðvitað að fylgjast með gömlu vinum
sínum, en ég tók nú
þátt í þeim þáttum í
einn vetur.

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir 07.03 Útvarpsperlur: Í fáum
dráttum - Stefán Jónsson fréttamaður 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:
Macbeth 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10
Orð kvöldsins 22.15 Fyrr og nú 23.15 Stefnumót
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar

07.00 Barnatími Stöðvar 2

07.50 Formúla 1: Malasía - Tímataka

17.00 Simpson-fjölskyldan (1:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.25 Stephen Fry: Græjukarl–

12.00 Bold and the Beautiful

BEINT

17.25 Íslenski listinn

10.35 Dr. Phil

Hreysti og fegurð (5:6) (e)
10.50 Útsvar (Ísafjarðarbær - Reykjavík) (e)
11.55 Landinn (e)
12.25 Kiljan (e)
13.20 Landsleikur í handbolta BEINT
frá leik kvennaliða Íslands og Svíþjóðar.
15.10 Dýra líf - Saga af ljóni– Saga
af ljóni (2:5) (e)
16.05 Djöflaeyjan (27:30) (e)
16.45 Ljóskastarinn (e)
17.00 Að duga eða drepast (e)
17.45 Leonardo
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Hrúturinn Hreinn
19.50 Hraðfréttir
20.00 Gettu betur Úrslitaþátturinn í
Spurningakeppni framhaldsskólanna.
21.25 Rómartöfrar (When in Rome)
New York-búinn Beth er óheppin í
ástum. Meðal leikenda eru Kirsten Bell,
Josh Duhamel og Anjelica Huston.
23.00 Lestarránið (The Taking of Pelham 1 2 3) Vopnaðir menn ræna jarðlest á Manhattan og krefjast lausnargjalds fyrir farþegana. Meðal leikenda
eru Denzel Washington, John Travolta og
James Gandolfini.
00.50 Fundið fé (Snabba Cash) Mynd
byggð á sögu eftir Jens Lapidus um
ungan mann sem gerist vikapiltur
kókaínsala. Atriði í myndinni eru ekki
við hæfi barna.
02.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

13.20 Bold and the Beautiful

09.30 Veitt með vinum: Miðfjarðará

17.50 Holidate (10:10) Raunveruleika-

12.05 Dynasty (6:22)

13.45 American Idol (20:37)

10.00 Meistaradeild Evrópu í hand-

þættir um konur í ástarleit. Tvær mismunandi konur hafa vistskipti í hverjum
þætti og flytja í borg hinnar um stund.
18.35 Sjáðu
19.00 Friends (23:24)
19.25 Simpson-fjölskyldan (11:22)
19.50 Smallville (13:22) Áttunda þáttaröðin um ofurmennið Superman á unglingsárum. Clark Kent heldur áfram að
berjast við ill öfl sem ógna honum og
framtíð heimsins.
20.35 The Lying Game (6:20) Dramatískir spennuþættir frá höfundi Pretty
Little Liars, og fjalla um eineggja tvíburasystur sem voru aðskildar við fæðingu.
21.20 Holidate (10:10) Raunveruleikaþættir um konur í ástarleit. Tvær mismunandi konur hafa vistskipti í hverjum þætti og flytja í borg hinnar um
stund. Þar kanna þær markaðinn og fara
á nokkur stefnumót. Finni þær álitlegan
herra bjóða þær honum svo með sér
aftur til sinnar heimaborgar í lok þáttar.
22.05 Arrow (10:23) 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.
22.50 Smallville (13:22)
23.30 The Lying Game (6:20)
00.10 Holidate (10:10)
00.55 Arrow (10:23)
01.40 Tónlistarmyndbönd

12.50 7th Heaven (12:23)

11.45 Just Wright
13.25 Búi og Símon
14.55 Percy Jackson and The

Olympians: The Lightning Thief
16.50 Just Wright
18.30 Búi og Símon
20.00 Percy Jackson and The
Olympians: The Lightning Thief
22.00 The Pelican Brief
00.20 Savage Grace
01.55 The Transporter
03.25 The Pelican Brief

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

15.10 Modern Family (15:24)
15.35 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll heldur

áfram mannlífsrannsóknum sínum.
16.10 ET Weekend
16.55 Íslenski listinn Söngdívan Þórunn Antonía Magnúsdóttir kynnir tíu
vinsælustu lög vikunnar.
17.25 Game Tíví Fræðandi þáttur um
allt það nýjasta úr tækni-og tölvuleikjaheiminum.
17.50 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það heitasta í bíóheiminum.
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Heimsókn Sindri Sindrason
heimsækir sannkallaða fagurkera.
19.10 Lottó
19.20 Spaugstofan (19:22) Spéfuglarnir Karl Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson,
Siggi Sigurjónsson og Örn Árnason fara
nú yfir atburði liðinnar viku.
19.45 Wipeout Stórskemmtilegur
skemmtiþáttur þar sem buslugangurinn
er gjörsamlega botnlaus og glíman við
rauðu boltana aldrei fyndnari.
20.35 Real Steel Spennandi mynd með
Hugh Jackman en hún gerist í náinni
framtíð þar sem nýjasta sportið er að
láta vélmenni berjast í hringnum. Hugh
leikur fyrrum boxara sem reynir að komast inn í þennan nýja bransa um leið og
hann finnur út úr flóknum einkamálum.
22.40 Extremely Loud & Incredibly
Close Einkar áhrifamikil mynd sem tilnefnd var til Óskarsverðlauna. Eftir
föðurmissi finnur ungur og uppfinningasamur drengur dularfullan lykil sem
faðir hans átti og telur að með því að
finna skrána sem hann gengur að muni
hann finna þau svöri sem hann leitar að.
00.50 Green Zone Hörkuspennandi
mynd með Matt Damon, Jason Isaacs og
Greg Kinnear í aðalhlutverkum og fjallar
um hermann sem leitar gereyðingarvopna á miklu hættusvæði.
02.40 Stoned Áhugaverð kvikmynd um
ævi og dularfullan dauðdaga Brian Jones
úr The Rolling Stones.
04.20 Wipeout
05.05 Spaugstofan (19:22)
05.30 Fréttir
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

bolta: Hamburg - Celje Lasko
11.30 Formúla 1: Malasía - Tímataka
13.10 Meistarad. Evrópu: fréttaþáttur
13.40 The Short Game Golfþáttur um
leyndarmál „stutta spilsins“.
14.00 Meistaradeild Evrópu: Man.
Utd. - Real Madrid
15.40 Þorsteinn J. og gestir
16.10 Meistarad. Evrópu í handbolta:
Flensburg - Gorenje Velenje BEINT
17.50 Dominos deildin: Stjarnan Keflavík
19.35 Formúla 1: Malasía - Tímataka
21.20 Cage Contender XVI Útsending
frá bardagakvöldi í blönduðum bardagalistum þar sem Árni Ísaksson er meðal
keppenda.
23.15 Meistaradeild Evrópu í handbolta: Flensburg - Gorenje Velenje

12.20 Arsenal - Tottenham
14.05 Season Highlights 2000/2001
15.00 Premier League World
15.30 Premier League Review Show
16.25 Liverpool - Fulham
18.05 Norwich - Man. City
19.50 Maradona 1 Þættir um bestu

knattspyrnumenn fyrr og síðar.
20.15 Season Highlights 2001/2002
21.10 Chelsea - Aston Villa
22.50 Wigan - Man. Utd

18.20 Doctors (121:175)

07.25 Strumparnir

19.00 Ellen (109:170)

07.50 Waybuloo

19.40 Tekinn 2 (11:14)

08.10 Hundagengið

20.10 Dagvaktin

08.55 Leðurblökumaðurinn

20.45 Pressa (6:6)

09.40 Skógardýrið Húgó

21.30 NCIS (24:24)

10.05 Dóra könnuður

22.15 Game of Thrones (3:10) (4:10)

10.55 Svampur Sveinsson

00.10 Tekinn 2 (11:14)

11.40 Doddi litli og Eyrnastór

00.40 Dagvaktin

12.00 Rasmus Klumpur og félagar

01.15 Pressa (6:6)

12.10 Ævintýri Tinna

02.00 NCIS (24:24)

13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

02.45 Tónlistarmyndbönd Popptíví

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

Í FRÉTTABLAÐINU
Það er hvergi betri staður fyrir fjölpóst en inni í Fréttablaðinu.
60% landsmanna skoða fjölpóst. Auglýsingaefnið lendir á
eldhúsborðinu þegar blaðið er opnað!

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma
512 5448 eða í tölvupóstfangi orn@365.is
Útvegum einnig hagstæð verð í prentun.
nn.is

rkisme

e
www.m

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

14.45 Hotel Hell (4:6)
15.35 Happy Endings (21:22)
16.00 Parks & Recreation (19:22)
16.25 The Good Wife (15:22)
17.15 The Biggest Loser (12:14)
18.45 HA? (11:12)
19.45 The Bachelorette (7:10) Prag
er næsti viðkomustaður Emily og vonbiðla hennar.
21.15 Once Upon a Time (12:22) Einn
vinsælasti þáttur síðasta árs snýr aftur.
22.00 Beauty and the Beast (7:22)
Bandarísk þáttaröð þar sem þetta sígilda
ævintýri er fært í nýjan búningi.
22.45 Monster in Law Bandarísk kvikmynd með Jennifer Lopez og Jane
Fonda í aðalhlutverkum. Charlotte hefur
loks fundið draumaprinsinn eftir refilstigu einhleypunnar.
00.30 Hollywood Singing and Dancing Heimildamynd um gullöldina í
Hollywood, þegar Fred Astaire og Julie
Andrews dönsuðu um stræti og torg.
02.15 Green Room With Paul
Provenza (4:8)
02.45 XIII (9:13)
03.30 Excused
03.55 Beauty and the Beast (7:22)
04.40 Pepsi MAX tónlist

17.00 Hrafnaþing 17.30 Hrafnaþing 18.00
Hrafnaþing 19.00 Hrafnaþing 19.30 Hrafnaþing
20.00 Hrafnaþing 21.00 Framboðsþáttur 21.30
Framboðsþáttur 22.00 Sigmundur Davíð 22.30
Tölvur tækni og vísindi 23.00 Fiskikóngurinn
23.30 Á ferð og flugi 00.00 Átthagaviska

FM 100,5 Kaninn
FM 102,9 Lindin
FM 102,2 Útvarp Latibær FM 105,5 Útvarp Boðun

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

75% íbúa höfuðborgarsvæðisins lesa
Fréttablaðið daglega.

14.00 Judging Amy (5:24)

06.00 ESPN America 07.05 Arnold Palmer
Invitational 2013 (2:4) 10.05 Golfing World 10.55
Inside the PGA Tour (12:47) 11.20 Arnold Palmer
Invitational 2013 (2:4) 14.20 Ryder Cup Official
Film 2006 15.35 PGA Tour - Highlights (11:45)
16.30 Arnold Palmer Invitational 2013 (3:4) 22.00
Golfing World 22.50 The Open Championship
Official Film 2012 (1:1) 23.50 ESPN America

07.00 Áfram Diego, áfram!

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

13.35 Family Guy (12:16)
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KR-ingar þvo bíla

Vilja sjá Ladda á æfingu

Tónskáld í Ástralíu

Knattspyrnulið KR í karlaknattspyrnunni er í apríl á leið til Spánar í
æfingaferð. Til að létta undir með félaginu hafa liðsmenn að undanförnu
staðið fyrir fjáröflun vegna ferðarinnar sem segja má að nái hámarki í
dag. Þá mun KR-liðið nefnilega sölsa
undir sig bílaþvottastöðina Löður við
Fiskislóð og þvo bíla áhugasamra
gegn greiðslu. Ekki fer miklum
sögum af þvottahæfileikum
Bjarna Guðjónssonar,
Kjartans Henry Finnbogasonar og félaga í
KR en séu þér í líkingu
við knattspyrnuhæfileikana geta bíleigendur í Vesturbænum
átt von á góðu.

Mikill spenningur er fyrir einleiknum
Laddi lengir lífið sem þeir Karl Ágúst
Úlfsson og Sigurður Sigurjónsson
standa að í samvinnu við Ladda.
Miðar á allar þær sýningar sem voru
áætlaðar í apríl seldust upp á hálftíma.
Á fésbókarsíðu Ladda var fólk beðið
um að gefa sig fram ef það hefði
áhuga á að sitja rennsli á sýningunni
svo grínistinn gæti æft sig með fólki
í salnum. Viðbrögðin hafa
verið framar vonum því
vel á annað þúsund
manns hafa óskað
eftir því að komast á
æfinguna.
- fb

Tónskáldið Anna Þorvaldsdóttir, sem
hlaut tveggja milljóna styrk frá Kraumi
tónlistarsjóði á fimmtudag, gat ekki
verið viðstödd athöfnina þar sem
hún er stödd í Melbourne í Ástralíu.
og leggur drög að samstarfi með
tónlistarfólki þaðan. Fjölmörg önnur
verkefni eru í farvatninu hjá Önnu.
Hún er að semja verk fyrir bandaríska
tónlistarhópinn ICE Ensemble sem
verður frumflutt í New
York í desember. Einnig
er hún að ljúka við
tvö önnur tónverk.
Styrkurinn frá Kraumi
verður svo notaður til
að hljóðrita tónverk fyrir
útgáfu næstu plötu
Önnu og til að kynna
hana erlendis.
- fb

„Ég hef verið að gera
þetta svo mikið undanfarið að ég hef eiginlega misst sjónar á tilganginum. Meira að
segja ég þarf að taka
pásu á sjálfum mér og
get ímyndað mér að
áhorfendur þurfi þess
líka.“
LEIKARINN RYAN GOSLING
SEGIST ÆTLA Í SMÁ FRÍ FRÁ
LEIKNUM Í NÝJU VIÐTALI VIÐ
HUFFINGTON POST.

Fyrsta leikritið
frumsýnt í Skotlandi
Það er nóg um að vera hjá Sólveigu Jónsdóttur. Hún hefur nýlokið við að skrifa
sitt fyrsta leikverk, The Sea Between Us, fyrir skoskan leikhóp, en leikritið
verður frumsýnt þar í landi í júní. Einnig er hún að keppast við að skrifa sína
aðra skáldsögu og fylgjast með útgáfu Kortérs í Þýskalandi.

Vorferð til Mið-Evrópu
Um ferðina:

228.300 KR.-

Í þessari fallegu og rómantísku
vorferð sem hefst um hvítasunnuna
Mjög mikið innifalið
er dvalið á undurfögrum stöðum
á mann miðað við 2 fullorðna í tvíbýli. í Austurríki og Þýskalandi og ferðast,
Gist er í Tírol frá 18.-21.maí,
fræðst og rölt um í mestu makindum.
við Bodenvatn 21.-24.maí og í
Fararstjóri: Ása María Valdimarsdóttir.
München 24.-26.maí.

LÁGMÚLI 4 108 RVK | S. 585 4000 | URVALUTSYN.IS
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Rauðsprettuﬂök
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Þorskgúllas

- Karríkókós sósa
- Sinneps og
Graslaukssósa

Þorskﬂök m/roði

590 kr.kg

Þorskbitar

roðlausir beinlausir . . .1190 kr.kg

Rauðsprettuﬂök

roðlaus beinlaus . . . . . .1190 kr.kg

Þorskhnakkar . . . .1190 kr.kg
Skata

................

790

- Toscanasósa
- Hunangs og
Sinnepssósa



kr.kg

Opið laugardag
10–15

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

FYRSTA LEIKRITIÐ Sólveig Jónsdóttir skrifaði sitt fyrsta leikrit fyrir skoskan

leikhóp, en verkið verður sett á fjalirnar í Skotlandi í júní.

suma af íslensku lókal bröndurunum sem eru í bókinni. Það er mjög
gaman að fylgjast með þessu og
spennandi hvernig viðtökurnar
verða. Ég held að planið sé að hún
komi út þar í byrjun árs 2014.“
Önnur bók Sólveigar verður

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ekkert lík Kortéri, sem er flokkuð
sem skvísubók fyrir fullorðna, en
hún verður söguleg skáldsaga og á
að koma út næsta vor. „Það fer mér
best að gefa út bækur á vorin held
ég, sá árstími er góður fyrir mig.“
alfrun@frettabladid.is

Stór Humar
NUNJ

Fiskfars . . . . . . . . . . . . .

NUNJ



- Humarsósa

„Það er mjög gaman að fá spreyta
sig á leikritaskrifum enda alveg
glænýtt form fyrir mig,“ segir rithöfundurinn Sólveig Jónsdóttir,
sem frumsýnir sitt fyrsta leikrit í
Skotlandi í sumar.
Sólveig gaf út sína fyrstu skáldsögu, Kortér, í fyrravor en leikritið
skrifaði hún fyrir skoskan leikhóp.
Leikstjórinn er vinur hennar frá
því hún dvaldi við nám í Skotlandi
fyrir nokkrum árum síðan. „Hann
hafði samband við mig í haust og
bað mig um að skrifa leikrit fyrir
þau en leikhópurinn setti upp
Djúpið eftir Jón Atla Jónasson í
fyrra. Við skiptumst svo á skoðunum um efnistökin en vorum nokkurn veginn á sömu blaðsíðunni.“
Leikritið nefnist The Sea
Between Us og er dramatískt verk
sem gerist í smábæ fyrir vestan
þar sem kynslóðir bæjarins takast á. „Spurningin, sem er velt
upp í leikritinu, er hvort halda
eigi tryggð við heimahagana eða
flytjast brott til að elta draumana.
Þetta er mikil samtöl og það var
smá áskorun að búa til skemmtilegt flæði í þeim,“ segir Sólveig
sem getur vel hugsað sér að skrifa
leikrit aftur, kannski á íslensku
næst. „Þetta var mjög gaman og
ég mundi gjarnan vilja fara út á
frumsýninguna í júní enda hef ég
sterkar taugar til Skotlands.“
Sólveig hefur í nógu að snúast þessa dagana. Samhliða fullu
starfi sínu sem kynningarfulltrúi
UNICEF er hún að skrifa sína
aðra bók og fylgja eftir þýðingu
Kortérs í Þýskalandi. „Rétturinn
var seldur til Þýskalands í desember og ég hef verið í sambandi við
þýðandann en hún var meðal annars í vandræðum með að yfirfæra

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

BESTU BROTIN
ÚR ÞÁTTUM
BYLGJUNNAR
- oft á dag

Á samning hjá norska þjóðleikhúsinu
Ívar Örn leikur í uppsetningu norska Þjóðleikhússins á Ronju ræningjadóttur.
„Ég er bara í skýjunum með þetta, frábært að fá
svona tækifæri á silfurfati,“ segir leikarinn Ívar
Örn Sverrisson en hann skrifaði undir samning við
norska Þjóðleikhúsið í gær.
Ívar mun taka þátt í uppsetningu leikhússins á
barnaleikritinu Ronju ræningjadóttur sem verður
frumsýnt í haust. Leikstjórinn er Cecilie Mosli en
Ívar hefur áður unnið með henni. „Þetta kom nokkuð fljótt upp en það var haft samband við mig í síðustu viku og ég spurður hvort ég væri laus næsta
haust. Svo var mér bara boðið hlutverk án þess að
fara í prufur eða neitt sem var góð tilbreyting,“
segir Ívar, sem hefur farið í ófáar prufurnar síðan
hann flutti út til Noregs fyrir tæpum þremur árum.
„Mér datt ekki einu sinni í hug að sækja um hjá
Þjóðleikhúsinu þegar ég flutti hingað fyrst svo það
að fá samning fyrirhafnarlaust er alger draumur.“
Uppsetningin á að vera stór og mikil með bæði
söng og sjónrænum fimleikaatriðum. Ívar grunar
að vegna bakgrunns síns í fýsísku leikhúsi og dansi
hafi hann fengið hlutverkið en hann veit ekki enn
nákvæmlega hvaða hlutverk hann fær. Spurður

Í SKÝJUNUM Ívar Örn Sverrisson skrifaði undir samning við
norska þjóðleikhúsið í gær og tekur þátt í uppsetningu þess á
Ronju Ræningjadóttur næsta haust.

hvort hann sé búinn að ná góðum tökum á syngjandi
norskunni svarar Ívar hlæjandi. „Ég vona að ég sé
farinn að hljóma allt í lagi, ég er allavega farinn að
fá hlutverk á norsku svo það boðar gott.“
- áp

ENGINN ER BETRI

STARLUX
HEILSURÚM

120 x 200 cm
Verð: 93.250.-

140 x 200 cm
Verð: 103.120.-

Mjög
M
jög st
sterkt
terkkt og vand
vandað
dað
ð gormak
gormakerfi
kerffi

Stífir kantar tryggja stærri svefnflöt

Má snúa, tveir svefnfletir gefa tvöfalt betri endingu

Á hverri dýnu eru tveir misstífir svefnfletir

Þykkt efnismikið bólsturlag á sfvefnflötum gefur meiri

Mjög vandaður og sterkbyggður undirdívan klæddur

þægindi og endingu.

svörtu eða hvítu leðurlíki og áföstum fótum í sama lit

SATIN
TIN SÆ
SÆNGURVER
ÆNGURVE
GURVE
ER
Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar.
*Þar af lántökugjald 3.25% og þóknun sem nemur 340 kr. á hverja greiðslu.

90 x 200 cm
Verð: 74.480.-

Satin
S
atiin sængurver
sæn
ngur
g rver
Frá Fussenegger
Mikið úrval

oð
Tilboð
Tilbo
Verð frá:

14.630.-

DÚNSÆNG/HEILSUKODDI

Heilsukoddi

Dúnsæng

Tilboð

Tilboð

10.960.-

21.520.-

Verð áður: 13.700.-

Verð áður: 26.900.-

10.000.- kr. vöruúttekt fylgir keyptu fermingarrúmi

VAXTALAUSAR GREIÐSLUR Í 12 MÁNUÐI*
> Mörkinni 4 > 108 Reykjavík > Sími: 533 3500
> Hofsbót 4 > 600 Akureyri > Sími: 462 3504
> www.lystadun.is

HRÚGÖLD
HRÚG
G Ö LD

Hrúgöld

Margir litir
Flott gjöf í unglinga
herbergið

b ð
Tilb
Tilboð
19.920.Verð áður: 24.900.-

Margt smátt ...
fylgir blaðinu
nu
í dag!

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
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RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

NÆRMYND

Snævar Darri
Ingólfsson
leikari
UNNUSTA Michelle Darlene.
Þau eiga von á sínu fyrsta barni.
FORELDRAR Ingólfur Sigurðsson
og María Erla Másdóttir.
SYSTKINI Ingólfur Már Ingólfsson
og Kara Ingólfsdóttir.
Darri býr í Bandaríkjunum og starfar þar
við leiklist. Hann mun á næstunni takast á
við nokkuð stórt hlutverk í áttundu seríu
sjónvarpsþáttanna Dexter, en talið er að
hann muni leika forngripasala sem verður
kærasti nágranna Dexters.

Við Darri höfum þekkst frá eins árs aldri
og fiktuðum við ýmislegt í æsku; flugelda,
túttubyssur og fleira. Darri hefur elju og
metnað til að láta hluti gerast og taka þá
skrefinu lengra en margir aðrir. Það
gilti líka um tónlist. Ég var
búinn að læra á gítar í þrjú
ár en þegar hann byrjaði að
spila varð hann betri en ég á
einum degi.
Bergsteinn Þorsteinsson, húsasmiður og
æskuvinur
Ég fór að hafa áhuga á þessum frænda
mínum þegar hann fór að hafa áhuga á
leiklist, hef fylgst með honum og reynt
að vera honum innan handar alla tíð.
Þetta er harður heimur sem hann er í en
hann er metnaðarfullur og fullur af orku.
Svo kynntist hann yndislegri
konu og nú eiga þau von
á barni svo það er mikill
spenningur.
Herdís Þorvaldsdóttir, leikkona og
ömmusystir
Ég var búinn að vera einkabarn í sex ár
þegar Darri kom til sögunnar, síbrosandi
og kátur, og tók alla athyglina. Ég var ekkert alveg að kaupa hann í byrjun, fannst
hann svolítið eins og kúkurinn í lauginni.
Hann erfði allt önnur gen en ég. Ég var
alltaf að smíða en hann var í
listunum og vissi ekki hvernig hamar átti að snúa. Svo
urðum við mjög góðir vinir.
Ingólfur Már, húsasmiður,
lögreglumaður og eldri
bróðir
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

