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HULDA SÝNIR Í NEW YORK
Hulda fékk litla gula myndavél
frá ömmu og hefur myndað
síðan. 74
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Stefán Karl leikur Trölla
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Ingvar E. Sigurðsson er leikari sem margir vilja hafa í sínu liði. Hann var dreginn
á svið í Borgarnesi tvítugur að aldri og segist alltaf hafa verið prúður drengur. 26
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Hausverkur Ekki þjást
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UM 90% NÁ ÍSLENSKUPRÓFI 4
Yfir 500 útlendingar gengust undir íslenskupróf í fyrra til þess að öðlast ríkisborgararétt.

ÍHUGAR LÖGBANN 8
Íbúi segir byggingu stúdentaíbúða við
Brautarholt stefna í stórslys.

FIMM Í FRÉTTUM KRAFTAR, FEGURÐ OG HROKI
Hin fílhrausta Margrét Edda Gnarr,
dóttir borgarstjórans, er nýbakaður
heimsmeistari í módelfitness. Í viðtali við
Lífið í gær sagðist hún vita að pabbi væri
stoltur af henni, eins og mamma hennar.

Andri Guðmundsson, forstjóri HF verðbréfa og
fyrrverandi hljómborðsleikari í Írafári, varpaði
sprengju inn í fjármálaheiminn í vikunni þegar
hann sakaði fjármálamenn um hroka og óeðlilegt vinnulag í tengslum við hlutafjárútboð.

Björn Bragi Arnarsson, sjónvarpsmaður ársins 2012, hefur tekið að sér
nýtt og vandasamt hlutverk; að vera
spyrill í Gettu betur. Hann fetar þar
með í fótspor Hemma Gunn, Stefáns
Jóns Hafstein, Loga Bergmanns Eiðssonar, Evu Maríu Jónsdóttur og fleiri.

Tanja Ýr Ástþórsdóttir er ungfrú Ísland árið
2013 og sú fyrsta frá árinu 2011. Tanja hefur
áhuga á öllu mögulegu, en er þó sérstaklega
hrifin af kvikmyndinni Monsters
Inc. og bókaflokknum um
Harry Potter.

LÍFI HLEYPT Í MIÐBÆINN 12
Mikil áform eru uppi á Akranesi um að
styrkja miðbæinn til að hleypa í
hann auknu lífi.

„Fólk prófar þetta kannski og gerir aftur örsjaldan, yﬁr
einhvern tíma, en ﬂestir virðast vaxa frá þessu. Þetta
virðist detta út úr lífsstíl fólks með aukinni ábyrgð.“ 16
Helgi Gunnlaugsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands,
segir nýja könnun Landlæknisembættisins um neyslu
kannabisefna renna stoðum undir sínar eigin rannsóknir.

SKOÐUN 18➜20

➜ Jónína Leósdóttir hefur undanfarið setið við skriftir eins og
oft áður. Í þetta sinnið skrifaði hún heila bók um samband sitt við
Jóhönnu Sigurðardóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, sem bera
mun titilinn „Við Jóhanna“ og kemur út í næsta mánuði.

ERLEND FJÁRFESTING OG MARKMIÐ Í
ALÞJÓÐASAMSTARFI 18
Þorsteinn Pálsson um erlendar fjárfestingar.

UM FLÍSINA OG BJÁLKANN 20
Jón Baldvin Hannibalsson um fjórða valdið, dómsvaldið og
siðareglur blaðamanna.

ÖFLUG ÍSLENSK VERSLUN 20
Sigurjón Örn Þórsson um verslun á Íslandi og hamlandi lög og
reglur.

HELGIN 22➜44
ELSTA SVEITIN SEM EKKI HEFUR MEIKAÐ ÞAÐ 22
Hinir ástsælu Spaðar fagna þrjátíu ára afmæli sveitarinnar með nýrri plötu og
tónleikum.

ER ALDREI AÐ LEIKA SAMA LEIKINN 26

Rafmagnsbilun ruglar
tímaskyn Húsvíkinga
Klukkur á Norðausturlandi hafa gengið úr takt frá því um síðustu helgi. Sveitarstjóri Norðurþings hefur velt fyrir sér svarinu við ráðgátunni, sem er að finna í Laxárvirkjun. Hún hefur dreift rafmagni á óreglulegri tíðni í kjölfar óveðursskemmda.

Stórleikarinn Ingvar E. Sigurðsson hafði litla trú á sér í upphaﬁ.

ORKUMÁL „Við komum allavega

LESENDUR VÖLDU BESTU
MYNDINA 30

ekki of seint,“ segir Bergur Elías
Ágústsson, sveitarstjóri í Norðurþingi, þar sem allar rafknúnar
klukkur tóku upp á því að flýta sér
eftir óveðrið á sunnudaginn var.
Umræður hafa sprottið um málið
á m i l l i Hús víkinga á Facebook, þar sem
allir hafa sömu
sögu að segja;
útvarpsvekjarar
og ra fmag ns klukkur á eldavélum og ofnum
BERGUR ELÍAS
hafi flýtt sér um
ÁGÚSTSSON
nokkrar mínútur
á sólarhring – allt frá sjö og upp í
tuttugu.
„Ég hef tekið eftir þessu sjálfur
síðustu daga og einmitt verið að
velta því fyrir mér hvað veldur,“
segir Bergur Elías. „En við höfum
svo sem ekki litið á þetta sem stórkostlegt vandamál.“
Skýringuna má hins vegar rekja
til óveðursins um liðna helgi, sem
olli bilun í dreifikerfi Landsnets,
líklega uppi á Vaðlaheiði. Þetta
segir Úlfar Vilhjálmsson, rafvirki
í Laxárvirkjun.
Úlfar segir að eftir bilunina
í línunni á heiðinni hafi Laxárvirkjun þurft að sjá drjúgum hluta
Norðausturlands fyrir rafmagni,
allt frá Bakkafirði og vestur í
Fnjóskadal.
Við það geti tíðnin á rafkerfinu
raskast, sem erfitt sé að halda jafnstöðugri og gert er á dreifikerfi
Landsnets. „Rafmagnsklukkur sem
eru tengdar við 240 voltin stýrast
af tíðninni, ganga eftir fimmtíu
riðum, en tíðnin hefur verið heldur há hjá okkur,“ útskýrir Úlfar.

Náttúra er þemað í fyrstu ljósmyndasamkeppni
Fréttablaðsins.

ILMUR BRENNANDI PRESTA 40
Illugi Jökulsson varð steinhissa þegar hann
gluggaði í nýja bók um endalok fornaldar og
ógnarlega atburði á Arabíuskaga.

MYNDI ALLS EKKI VILJA FÆÐAST
STÓR OG MINNKA 44
Hin níu ára gamla Andrea Marín Magnúsdóttir
leikur hlutverk í leikritinu Óvitar eftir Guðrúnu
Helgadóttur.

MENNING 56➜74
HALDA DANSLEIK Í
MINNINGU VINA 59
Fimm æskuvinkonur standa fyrir styrktardansleik í minningu tveggja vina er létust
úr krabbameini.

ÍSLENSK STUTTMYND SLÆR Í
GEGN 74
Stuttmyndin Cold Turkey eftir Fannar
Þór Arnarsson hefur verið valin inn á um
ﬁmmtíu kvikmyndahátíðir um allan heim.

SPORT 66
OFURSUNNUDAGUR Á ENGLANDI
Nágrannarnir Manchester City og Manchester
United berjast um borgina á sunnudaginn.
Íslendingaslagur í Wales.

HVERJIR FARA UPP?
Háspenna lífshætta í 1. deild karla.

LAXÁRVIRKJUN „Þetta gerist sem betur fer sjaldan,“ segir rafvirkinn Úlfar Vilhjálmsson, sem hefur unnið í Laxárvirkjun í sautján ár.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
þetta kemur fyrir en gerist þó sem
betur fer sjaldan, að sögn Úlfars.
Hann segir engan tækjabúnað í
hættu vegna þessa og að þetta hafi
í raun engin áhrif á neitt annað en
rafmagnsknúnar klukkur.
„Þetta gerir það bara að verkum
að fólk kemur aðeins of snemma í
vinnu, sem gerir ekkert til. Menn
vakna aðeins fyrr á morgnana
– þeir hafa bara gott af því,“
segir Úlfar.
Að sögn Úlfars stóð til
að fara upp á Vaðlaheiði
í gærkvöldi og freista
þess að laga bilunina.

Menn vakna aðeins
fyrr á morgnana – þeir
hafa bara gott af því.
Úlfar Vilhjálmsson
rafvirki í Laxárvirkjun

stigur@frettabladid.is

VEKJARAKLUKKA Húsvíkingar hafa margir hverjir
vaknað nokkrum mínútum fyrr en
venjulega undanfarna viku.

Foreldrar telja að skólastjórnendur víki sér undan ábyrgð í eineltismáli:

Kennari sakaður um einelti
SKÓLAMÁL Margoft hefur verið kvartað yfir einum kennara í Vestur-

bæjarskóla vegna eineltis í garð nemenda, að því er fram kom í fréttum
Stöðvar tvö í gær.
Foreldrar barna í bekk á miðstigi hafa ákveðið að tilkynna einelti
kennarans til viðeigandi yfirvalda. Jafnframt vilja þeir að rannsókn
fari fram á því hvort skólastjórnendur hafi brugðist skyldum sínum. Foreldrarnir telja að skólayfirvöld hafi tekið málstað kennarans og hefðu
átt að víkja honum frá störfum á meðan á rannsókn málsins stendur.
Foreldrarnir komu saman til fundar í vikunni og í fundargerð segir
að í ljós hafi komið að ekki var um einangrað ofbeldi gagnvart einum
nemenda að ræða heldur hafi aðrir nemendur verið beittir ofbeldi og
þeir niðurlægðir. Þá kemur fram að kennarinn hafi verið látinn hætta
að kenna viðkomandi bekk en fari nú á milli bekkja og kenni tungumál.
Fréttastofa Stöðvar 2 reyndi án árangurs að ná tali af skólastjórnendum Vesturbæjarskóla og kennaranum sem um ræðir. Samband náðist við
Halldóru Gunnarsdóttur, framkvæmdastýru Barnaverndar Reykjavíkur,
sem kvaðst kannast við málið.
- jme

EINELTI Foreldrar barna í Vesturbæjar-

skóla telja að kennari við skólann hafi
lagt börn í einelti. Þeir vilja opinbera
rannsókn á málinu.

Mikilvæg
viðurkenning fyrir
vistvæn skref
Landsbankinn fær viðurkenningu

Vistvæn samgöngustefna

Kolefnislosun minnkar

15%

370
SAMGÖNGUSAMNINGAR

Landsbankinn fær samgönguviðurkenningu Reykjavíkurborgar í ár fyrir
að hvetja til vistvænna samgangna.

Hundruð starfsmanna hafa skrifað undir
samgöngusamning og nota strætó, hjóla
eða ganga til vinnu ﬂesta daga.

Endurnýjaður og visthæfari bílaﬂoti
minnkaði kolefnislosun vegna aksturs á
vegum bankans um 15% á síðasta ári.

Samgönguviðurkenning Reykjavíkurborgar er mikilvæg
viðurkenning á þeim skrefum sem Landsbankinn hefur
stigið í átt að vistvænni samgöngum. Hún kemur ekki síst
til vegna góðrar þátttöku starfsfólks. Fjöldi starfsmanna
gengur nú eða hjólar til vinnu ﬂesta daga og kolefnislosun
vegna bíla í eigu bankans fer hratt minnkandi.
Hundruð starfsmanna hafa skrifað undir sa
amgöngusamning
og fá endurgreiðslur vegna vistvænna samga
angna.

Landsbankinn ætlar sér veigamikið hlutverk í uppbygg
gingu
velferðar
l
til framtíðar í íslensku
samfélagi
m
og tekur þátt í margvíslegu samstarﬁ á sviðii samfélagsábyrgðar. Nánar má lesa
um stefnu bankans í sam
mfélagsskýrslu sem kom út árið 2012 og
var samin samkvæmt við
ðmiðum
Global Reporting Initiatiive (GRI).

Með því að ákveða að fara a.m.k. 60%
ferða sinna til og frá vinnu með öðrum
hætti en einkabíl geta starfsmenn Landsbankans fengið endurgreiðslur vegna
útlagðs kostnaðar. Samgöngusamningur
Landsbankans er aðeins einn liður í
þeirri stefnu bankans að hafa frumkvæði
að því að gera starfsemi sína vistvænni.
Bankinn kolefnisjafnar auk þess samgöngur á sínum vegum, hefur stóraukið
hlutfall visthæfra bíla, lágmarkað notkun
nagladekkja og ha frumkvæði að innleiðingu ﬂýtibílaþjónustu í samstarﬁ við
ﬂeiri aðila.

Landsbankinn

landsbankinn.is

Hagþróun

Landsbankinn er
til fyrirmyndar
Umhverﬁsvernd

Samfélagsþróun

Samfélagsábyrgð er ætlað að hafa
áhrif á alla starfsemi bankans.

410 4000

4
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ÓHÖPP

þar sem fíkniefnaakstur kom við sögu voru
skráð hjá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu á
fyrstu átta mánuðum
ársins. Meðaltal síðustu
ára er fjörutíu óhöpp.

200.000

Varðskipið Þór hefur verið

80 DAGA
á sjó það sem af er árinu.

66% ÍSLENDINGA

66%

eiga snjallsíma. Þetta kom
fram í könnun MMR á farsímamarkaðnum á Íslandi.

18% lægri laun eru hjá ríkinu en á
almennum vinnumarkaði. Þetta kom
fram í tilkynningu um nýja launakönnun SFR, Stéttarfélags ríkisstarfsmanna
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

%
8
1

1.500
EINTÖK

KRÓNUR
er upphæðin sem 24 ára gamall karlmaður sveik út úr ﬁmm einstaklingum
á vefsíðunni bland.is

10% SMÁBARNA er með erlent
móðurmál. Frá aldamótum hefur fjöldi
leikskólabarna með erlent ríkisfang
sjöfaldast.

af tölvuleiknum Grand
Theft Auto seldust í
forsölu hér á landi.

Nær 90% ná íslenskuprófi
til að fá ríkisborgararétt
Í RÁÐHÚSINU Fulltrúar frá Hjartanu
í Vatnsmýri afhentu borgaryfirvöldum
undirskriftalistann í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tóku við undirskriftalistum:

Áskorun um
völlinn skilað

Yfir 500 útlendingar gengust undir íslenskupróf í fyrra til þess að öðlast ríkisborgararétt. Skilyrði um íslenskukunnáttu voru sett í lög árið 2009. Engin takmörk eru fyrir því hversu oft prófið er tekið, en umsókn þeirra
sem falla er sett í bið en er ekki synjað. Flestir þeirra sem tekið hafa prófið komu frá Filippseyjum og Póllandi.
SAMFÉLAG 508 einstakling-

REYKJAVÍK Samtökin Hjartað í
Vatnsmýri afhentu í gær Jóni
Gnarr borgarstjóra fjölmennustu
áskorun til stjórnvalda frá upphafi. 69.000 manns skrifuðu undir
áskorunina þar sem Reykjavíkurborg og Alþingi eru hvött til að
tryggja að flugstarfsemi verði
áfram rekin í Vatnsmýri.
Borgarstjóri sagði eftir afhendinguna að allar athugasemdir við
nýtt aðalskipulag Reykjavíkur
færu í ákveðið vinnsluferli þar
sem tillit yrði tekið til þeirra.
Hann taldi líklegt að sú vinna
ætti ekki að taka langan tíma og
sagði að öllum athugasemdum
yrði svarað að henni lokinni. - hg

BORGARSTJÓRN

Fyrirspurn um fyrirspurnir
Fulltrúi Vinstri grænna í borgarráði
hefur, í ljósi fjölda fyrirspurna og tillagna sem ítrekaðar eru í borgarráði,
óskað eftir yfirliti yfir fyrirspurnir og
tillögur VG á kjörtímabilinu sem ekki
hafa hlotið afgreiðslu eða svör.

LEIÐRÉTT
Ranglega sagði á forsíðu blaðsins í
gær að Icelandic Group væri á meðal
eigenda Icelandic Tourism Fund, nýs
sjóðs sem fjárfestir í afþreyingartengdri ferðaþjónustu. Hið rétta er að
það er Icelandair Group sem er meðal
eigendenna, eins og sagði réttilega inni
í blaðinu.

að gera þá kröfu til
ar þreyttu í fyrra íslenskuumsækjanda að hann þurfi
próf fyrir umsækjendur
að taka próf. Það getur
meðal annars átt við ef
um íslenskan ríkisborgararétt. Einstaklingum sem
umsækjandi hefur náð 65
taka prófið hefur fjölgað að
ára aldri og átt lögheimili
nýju eftir samdrátt í kjölhér á landi síðustu sjö ár
áður en umsókn er lögð
far hrunsins. Engin takfram, eða ef umsækjandi
mörk eru fyrir því hversu AUÐUR AÐALoft þreyta má prófið sem STEINSDÓTTIR er í íslenskum grunnskóla
er bæði munnlegt og skrifeða undir grunnskólaaldri.
legt. Gjald fyrir þátttöku í prófi
Skilyrði um íslenskukunnáttu
nú í desember er sjö þúsund krónþótti mikilvægt, ekki bara til þess
ur.
að útlendingar gætu sinnt skyldHlutfall þeirra sem standast
um sínum í íslensku samfélagi,
prófið hefur lækkað frá 2009
heldur einnig gætt réttinda sinna.
þegar próftaka hófst, úr 92,9 pró„Þeir sem hafa fallið á íslenskusentum í 81,4 árið 2012. Meðalprófi fá bréf um að umsókn sé sett
talið undanfarin fjögur ár meðal
í bið þar til frekari upplýsingar berast um próftöku. Umsókn
þeirra 1.835 sem þreytt hafa prófhefur ekki verið synjað af þeim
ið er 86,7 prósent, að því er kemur
sökum. Einstaka umsækjendur
fram í skýrslu Námsmatsstofnunar sem sér um framkvæmd prófhafa óskað eftir afgreiðslu þingsanna.
ins þar sem þessu skilyrði er ekki
„Þeir sem ná ekki prófinu geta
fullnægt,“ segir í skriflegu svari
skráð sig í próf að nýju en prófin
frá innanríkisráðuneytinu um
eru haldin tvisvar á ári. Ef þeim
hvort fall á íslenskuprófinu hafi
sem þreyta prófin gengur illa í
komið í veg fyrir að íslenskur
tvö til þrjú skipti kunna þeir að
ríkisborgararéttur sé veittur.
þurfa sérúrræði. Skólagöngu viðLangflestir þeirra sem tekið
komandi í föðurlandinu hefur
hafa prófið voru frá Filippseyjum
mögulega verið ábótavant vegna
og Póllandi. Karlar frá Suðausturstríðs eða stéttaskiptingar. Aðrir
Asíu voru líklegri en konurnar til
þættir geta einnig skipt máli,“
að falla á prófinu. Marktækur
segir Auður Aðalsteinsdóttir,
munur kom ekki fram í öðrum
deildarsérfræðingur hjá Námsheimshlutum, að því er kemur
fram í skýrslu Námsmatsstofnmatsstofnun.
Reglugerð um íslenskupróf
unar.
fyrir umsækjendur um íslenskÁrlega er 400 til 500 einstakan ríkisborgararétt tók gildi 1.
lingum veittur íslenskur ríkisjanúar 2009. Undanþágur eru
borgararéttur.
veittar ef telja verður ósanngjarnt
ibs@frettabladid.is

Á NÁMSKEIÐI Fjöldi útlendinga sækir námskeið í íslensku hjá Mími.
MYND/MÍMIR SÍMENNTUN

Hluti úr íslenskuprófi fyrir útlendinga
María er frá Spáni. Hún á heima á Íslandi. Hún er búin að vera á Íslandi
í tólf ár. María á íslenskan mann sem heitir Finnur. Þau eiga þrjú börn.
Dóttir þeirra heitir Soffía og er tíu ára.
Synir þeirra heita Tómas, átta ára og Jón, sex ára.
María er að vinna. Hún er að vinna á heimili fyrir gamalt fólk. María
vinnur kvöldvaktir. Hún þarf að vakna klukkan hálf sjö. María vekur börnin
sín klukkan sjö og gefur þeim morgunmat.
Hún fer í vinnuna klukkan þrjú. Hún vinnur stundum um helgar. Hún
hefur stundum frí virka daga. Í gær var sunnudagur. María var að vinna.
Hún á frí í dag, mánudag. Núna er klukkan 10 og María er úti að ganga.
Hún ætlar að versla seinna í dag í Smáralind. Hún ætlar að fara á bíó í
kvöld með Finni, manni sínum. María saknar Spánar en finnst ágætt að
vera á Íslandi.
1. Hvaðan er María?
2. Hvað eru strákarnir hennar Maríu gamlir?
3. Hvar vinnur María?
4. Hvað ætlar María að gera í kvöld?

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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– GÓÐUR Á BRAUÐ –
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Á morgun
Fer að rigna undir kvöld S-til.

m/s

3°

11°

6

5°

5°

m/s

9°
6

4°

2

m/s

m/s

11°

8°

9°

FÍNT Í DAG Í dag eru horfur á björtu veðri sunnan- og austantil en annars fremur
skýjað og skúrir á stöku stað. Á morgun verður úrkomulítið fram eftir degi en síðan
gengur úrkomusvæði yfir landið og útlit er fyrir vætu í öllum landshlutum á mánudag.
Alicante 27°
Aþena 27°
Basel
23°

Berlín
16°
Billund
17°
Frankfurt 19°

Friedrichshafen 19°
16°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 16°

Las Palmas 26°
London
21°
Mallorca
27°

New York 23°
Orlando 31°
Ósló
17°

París
22°
San Francisco 18°
Stokkhólmur 17°

7°
Mánudagur
3-13 m/s, hvassast SA-til.
Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

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

GOTT AÐ VITA!
NÁMSKEIÐ OG FYRIRLESTRAR Á VEGUM ST.RV. OG SFR

HAUST 2013

VERSLAÐ Á NETINU
Tími: 30. sept., kl. 17.00–19.00.
Lengd: 2 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Sigurjón Jónsson.
ENSKA – TIL AÐ NOTA Í STARFI
Dagsetning: 3., 10., 17., 24. og 31. okt.,
kl. 18.15–20.15.
Lengd: 10 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð
Leiðbeinandi: Erlendína Kristjánsdóttir
JÓGA – BYRJENDANÁMSKEIÐ
Í KUNDALINI JÓGA
Dagsetning: 7., 14., 21., 28. okt., 4. og 11. nóv.,
kl. 20.30–22.00.
Lengd: 9 klst.
Staður: Borgartúni 3, 4. hæð í jógasal Ljósheima.
Leiðbeinandi: Jóhanna Þórdórsdóttir, kundalini
jógakennari.
HEKLNÁMSKEIÐ – BJÖLLUR FYRIR
SERÍU
Dagsetning: 7. okt. og 5. nóv., kl. 18.00–20.00.
Lengd: 4 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Guðrún Valgerður Bóasdóttir
HEKLNÁMSKEIÐ – HJÖRTU
Dagsetning: 8. okt. og 6. nóv., kl. 18.00–20.00.
Lengd: 4 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Guðrún Valgerður Bóasdóttir
VEISTU HVAÐ SNJALLSÍMI
GETUR VERIÐ SNJALL:
ANDROID-IPHONE
Dagsetning: 14. okt., kl. 17.30–20.30.
Lengd: 3 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð
Leiðbeinandi: Sigurjón Jónsson
SKRIÐSUNDNÁMSKEIÐ
– LÆRÐU RÉTTU TÖKIN
Dagsetning: 15., 17., 22,. 24., 29., 31. okt.
5. og 7. nóv., kl. 19.20–20.10
Lengd: 8 klst.
Staður: Sundlaug Vesturbæjar
Leiðbeinandi: Halldór Kristiansen
HJÓLAÐ Í DAGLEGA LÍFINU
– VIÐGERÐIR OG VIÐHALD
Dagsetning: 21. okt., kl. 17.00-21.00.
Lengd: 4 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi : Hjólafærni á Íslandi

St.Rv. og SFR bjóða sameiginlega upp á
námskeið og fyrirlestra fyrir félagsmenn nú
á vorönn. Fræðslunefndir félaganna hafa
sett niður dagskrána. Stefnan er að bjóða
upp á fjölbreytta fræðslu, bæði stutta og
lengri, á mismunandi tíma svo flestir finni
eitthvað við sitt hæfi. Lágmarksfjöldi

þátttakenda á hvert námskeið er 12 en
hámarksfjöldi mismunandi eftir námskeiðum. Því er öruggast fyrir áhugasama
að skrá sig sem fyrst.

BETRI TÍMASTJÓRNUN
OG MARKMIÐASETNING
Dagsetning: 28. okt., kl. 18.30-21.30.
Lengd: 3 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Ingrid Kuhlman, þjálfari og ráðgjafi
hjá Þekkingamiðlun ehf.

HÁDEGISFYRIRLESTRAR

PRJÓNANÁMSKEIÐ
– LÆRÐU AÐ PRJÓNA LOPAPEYSU
Dagsetning: 29. okt., 5., 12., 19. og 26. nóv.,
kl. 17.00–20.00
Lengd: 15 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Hulda Hákonardóttir

SKRÁNING HEFST KL. 10
MÁNUDAGINN 23. SEPTEMBER.

JAFNLAUNAVOTTUN
– HVAÐ ÞARF TIL AÐ FÁ
SLÍKAN STIMPIL?
Dagsetning: 24. okt., kl. 12.00–13.00
Lengd: 1 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð
Leiðbeinendur: Magnús Guðmundsson
og Jensína Valdimarsdóttir
JAFNRÉTTI OG BANN VIÐ MISMUNUN
Dagsetning: 13. nóv., kl. 12.00–13.00
Lengd: 1 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð
Leiðbeinandi: Margrét Steinarsdóttir

SJÁLFSSTYRKING – HVORT ÉG GET?
EKKI MÁLIÐ!
Dagsetning: 7., 11. og 14. nóv., kl. 18.30–21.30
Lengd: 9 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð
Leiðbeinandi: Hallfríður Þórarinsdóttir

MENIGA HEIMILISBÓKHALD
Dagsetning: 26. nóv., kl. 12.00–13.00
Lengd: 1 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð
Leiðbeinandi: Viggó Ásgeirsson

HÆTTUM AÐ TELJA HITAEININGAR
– BORÐUM MAT OG NJÓTUM LÍFSINS
Í STAÐINN
Dagsetning: 12. nóv., kl. 18.00–19.30
Lengd: 1,5 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð
Leiðbeinandi: Steinar Aðalbjörnsson

NÁMSKEIÐ Á SAUÐÁRKRÓKI

UPPLIFUNARGANGA
– BORGARBÓKASAFN REYKJAVÍKUR
Dagsetning: 5. nóv., kl. 17.00–18.30
Lengd: 1,5 klst.
Staður: Borgarbókasafn Reykjavíkur,
Tryggvagötu 15.

NÁMSKEIÐ Á AKRANESI

SPARNAÐUR OG HAGSÝNI
Dagsetning: 13. nóv., kl. 17.00–18.30
Lengd: 1,5 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð
Leiðbeinandi: Lára Ómarsdóttir

VERSLAÐ Á NETINU
Dagsetning: 13. nóv., kl. 17.30–19.30
Lengd: 2 klst.
Staður: Grundaskóli.
Leiðbeinandi: Sigurjón Jónsson

KONFEKTNÁMSKEIÐ
Dagsetning: 18. nóv., kl. 17.00–20:30
Lengd: 3,5 klst.
Staður: Heimilisfræðistofa Laugarnesskóla
Leiðbeinandi: Guðmundur Finnbogason

ENSKA
Þetta námskeið verður auglýst síðar.

MEÐVIRKNI ER EKKI HVAÐ VIÐ
GERUM, HELDUR HVERS VEGNA
VIÐ GERUM ÞAÐ
Dagsetning: 20. nóv., kl. 17.00–18.30
Lengd: 1,5 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð
Leiðbeinandi: Einar Gylfi Jónsson, sálfræðingur

Skráning og nánari upplýsingar á vefsíðu eða skrifstofum félaganna:
• SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu • www.sfr.is • sími 525 8340
• Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar (St.Rv.) • www.strv.is • sími 525 8330

SAUMANÁMSKEIð
Dagsetning: 5. og 6. okt., kl. 9.00–1500.
Lengd: 1,5 klst.
Staður: Farskóli Norðulands vestra á Sauðárkróki
Leiðbeinandi: Kristín Þöll Þórsdóttir klæðskeri

SPARNAÐUR OG HAGSÝNI
Dagsetning: 29. okt., kl. 17.30-19.
Lengd: 1,5 klst.
Staður: Suðurgötu
Leiðbeinandi: Lára Ómarsdóttir

Einnig verður boðið upp á námskeið
á Akureyri og verða þau auglýst síðar.
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Formaður hagræðingarhóps ríkisstjórnarinnar um niðurskurðarhugmyndir:

OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16

Landbúnaður ekki undanskilinn
EFNAHAGSMÁL „Það liggur allt
undir í starfi þessa hóps og þar
skiptir engu hvort um er að ræða
landbúnað, listir, utanríkismál
eða annað.“ Þetta segir Ásmundur
Einar Daðason, alþingismaður og
formaður niðurskurðarhóps ríkisstjórnarinnar, spurður hvort hópurinn hafi rætt að draga úr ríkisstyrkjum til landbúnaðar til að
hagræða í rekstri ríkisins.
Ný skýrsla Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD, um
ríkisaðstoð fyrir landbúnað, sýnir

SPARNEYTNIR
OG TRAUSTIR
Gerðu örugg bílakaup – veldu Subaru

að um 47 prósent af heildartekjum
íslensks landbúnaðar árið 2012
voru tilkomin vegna ríkisstyrkja.
Árið 2011 voru ríkisstyrkirnir 44
prósent af heildartekjunum.
Ísland er í fimmta sæti á lista
OECD yfir þau lönd sem greiða
hæsta hlutfall ríkisstyrkja til landbúnaðar. Einungis Noregur, Sviss,
Japan og Suður-Kórea greiða
hærri styrki. Önnur lönd greiða
minna en 23 prósent af heildartekjum atvinnugreinarinnar.

Í FIMMTA SÆTI Hlutfall ríkisstyrkja af
heildartekjum íslensks landbúnaðar
hækkaði um þrjú prósent milli ára.

- hg

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Óljóst hversu margar
fjölskyldur leigja

NÝR DÍSIL
SJÁLFSKIPTUR

Formaður félags leigumiðlara telur að fleiri séu á leigumarkaði en gögn gefi til
kynna. Tæplega tíu þúsundum leigusamninga var þinglýst á síðasta ári en þeim
hefur fjölgað um helming frá árinu 2005. Stjórnmálamenn segja neyðarástand ríkja.
SAMFÉLAGSMÁL „Ég held að íbúð-

irnar séu frekar nærri 40 þúsundum,“ segir Svanur Guðmundsson,
formaður Félags leigumiðlara, en
lítið er vitað um raunveru legan
fjölda þeirra sem leigja húsnæði
hér á landi. Samkvæmt hagtíð indum Hagstofu
Íslands um verðlag og neyslu á
á r u num 2 0 0 9 2011 er talið að
leigjendur séu
27% af heimSVANUR
ilum landsins,
GUÐMUNDSSON sem talið er að
séu rétt tæplega 124 þúsund hér á
landi. Það eru því 33 þúsund heimili.
Um 73% landsmanna búa í eigin
húsnæði samkvæmt sömu tölum
Hagstofunnar.
Á síðasta ári var 9.149 leigusamningum þinglýst hjá Þjóðskrá
Íslands. Það er því ljóst að lítill
hluti leigjenda þinglýsir leigusamningum. Ástæðurnar fyrir
því eru margvíslegar. Í samantekt Neytendasamtakanna um
málið kemur fram að ekki er skylt
að láta þinglýsa leigusamningum
og helstu réttaráhrifin af þinglýsingu eru þau að viðkomandi leigjandi getur þá átt rétt á húsaleigubótum. Raunar er ekki þörf á að
þinglýsa samningum um leigu
íbúða í eigu sveitarfélaga til að
öðlast rétt til húsaleigubóta.
Hins vegar skerðast húsaleigubætur í hlutfalli við tekjur og
eignir leigjenda og þar með má
telja að hvati leigutaka til að láta
þinglýsa samningi fari í einhverjum tilvikum fyrir lítið.
Leigusamningum hefur snarfjölgað eftir hrun. Þannig eru
leigusamningar í dag um tíu

Subaru Outback 2.0TD, sjálfskiptur, dísil
Verð: 6.990.000 kr.

6,4 l / 100 km
í blönduðum akstri

Subaru Forester PREMIUM, sjálfskiptur
Verð: 5.790.000 kr.

6,5 l / 100 km
í blönduðum akstri

HÚSNÆÐI Hagstofan telur leigjendur 27% heimila landsins.

þúsund en þeir voru rúmlega sjö
þúsund árið 2008. Árið 2005 voru
þeir fimm þúsund.
„Það er ljóst að leigumarkaðurinn er mun umfangsmeiri nú
en fyrir hrun,“ segir Svanur.
Til vitnis um alvarlega stöðu á
leigumörkuðum hafa þingmenn
Samfylkingar innar lagt fram
frumvarp um bráðaaðgerðir til
þess að bregðast við því sem
þeir kalla neyðarástand á leigumarkaði. Svo hafa komið upp
alvarleg tilfelli þar sem fjölskyldur búa í ólöglegu húsnæði víða á
höfuðborgarsvæðinu.
Svanur segir að hann telji að
fjöldi leigjenda, sé tekið mið af

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

73%
landsmanna búa í eigin
húsnæði samkvæmt
tölum Hagstofunnar.
stærð fjölskyldna, slagi hátt upp
í hundrað þúsund manns.
Neytendasamtökin halda úti
sérstakri aðstoð fyrir leigjendur
íbúðarhúsnæðis. Á síðasta ári höfðu
tæplega 1.500 manns samband við
leigjendaaðstoðina en helstu spurningar sneru að viðhaldi og ástandi
eignar og svo uppsögn á leigusamningi.
valur@frettabladid.is

Samantekt Fjármálaeftirlitsins um ársreikninga viðskiptabankanna:

Starfsmönnum banka fjölgað
VIÐSKIPTI Tæplega þrettán hundruð manns störfuðu

Subaru XV 2.0i, sjálfskiptur
Verð: 5.390.000 kr.

6,6 l / 100 km

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
GE bílar / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622
Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkst. Austurlands / Egilsst. / 470 5070
IB ehf. / Selfossi / 480 8080

E N N E M M / S Í A / N M 5 87 1 1

í blönduðum akstri

hjá Landsbankanum á síðasta ári samkvæmt heildarniðurstöðu ársreikninga fyrir árið 2012 og Fjármálaeftirlitið tók saman og birti á vef sínum í vikunni.
Þar kemur fram að á síðasta ári hafi 1.283 starfsmenn unnið hjá Landsbankanum, sem er sami fjöldi
og starfaði hjá bankanum árið 2011. Starfsmannafjöldi hefur ekki verið jafn mikill frá árinu 2007 samkvæmt sömu heildarniðurstöðum sem FME tekur
saman árlega.
Þá störfuðu 1.119 manns hjá Íslandsbanka á síðasta
ári. Er það einnig mesti fjöldi sem hefur unnið hjá
bankanum frá hruni. Ástæðan fyrir fjölgun starfsmanna hjá viðskiptabönkunum er meðal annars sú
að þeir hafa tekið yfir fjármálastofnanir síðustu ár.
Meðal annars tók Íslandsbanki yfir Byr árið 2011.
Þá tók Landsbankinn yfir SpKef sama ár auk fleiri
stofnana. Þannig jókst starfsmannafjöldi bankans
töluvert. Samanlagður hagnaður viðskiptabankanna
þriggja var 66 milljarðar króna.
- vg

LANDSBANKINN Tæplega 1.300 manns unnu hjá Landsbankanum á síðasta ári. Það er sami fjöldi og árið 2011.
Starfsfólki bankanna hefur fjölgað, meðal annars þar sem
bankarnir hafa tekið yfir fjármálastofnanir síðustu ár.

HEIMSMETHAFAR Í
HAGKAUP SMÁRALIND
Sprengju-Kata

Einar Mikael

Dan Meyer

Töframaður,
fyrsti íslendingurinn sem
kemst í Ripley´s bókina

35-faldur heimsmeistari,
heimsmethaﬁ og
sverðgleypir

Á morgun sunnudag munu Dan Meyer, Sprengju-Kata og
Einar Mikael mæta í Hagkaup Smáralind, árita bókina og
bregða á leik. Bókin verður á sérstöku kynningarverði og hægt
verður að skoða muni Ripley´s. Gamanið hefst kl. 14:00.
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Sjáðu muni Ripley´s!
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Erlendir afbrotamenn:

Fáir sendir
heim í fangelsi
NOREGUR 1.266 útlendingar sitja
í fangelsi í Noregi, eða þriðjungur allra fanga, og fer þeim
fjölgandi. Í fyrra voru 48 útlendingar sendir úr landi til þess að
afplána fangelsisdóm í heimalandi sínu. Alls hefur 171 verið
sendur í fangelsi erlendis á
undanförnum fjórum árum.
Dæmdir afbrotamenn áfrýja í
mörgum tilfellum ákvörðun um
afplánun utan Noregs.
Á fréttavef Aftenposten er haft
eftir Kristin Bergersen, ráðuneytisstjóra í dómsmálaráðuneytinu, að hún sé ekki óánægð
með tölurnar. Bendir hún á að
tveir fangar hafi í fyrra verið
sendir frá Danmörku til afplánunar erlendis.
- ibs

Samkeppniseftirlitið:

Rannsókn hefst
á sorphirðu
DÓMSMÁL Samkeppniseftirlitið
telur vísbendingar um að í
sveitarfélögum á áhrifasvæði
Sorpu sé sorphirða og ráðstöfun
endurvinnsluefnis framkvæmd á
samkeppnishamlandi hátt. Rannsókn á málinu er hafin.
Það var Gámaþjónustan sem
kvartaði undan framkvæmd innleiðingar sveitarfélaganna og
Sorpu á endurvinnslutunnum
fyrir pappír og pappa, svokölluðum blátunnum. Fólki væri gert
skylt að skipta við Sorpu og ekki
kynntur sá möguleiki að skipta
við önnur sorphirðufyrirtæki.
- gar

Segir stefna í stórslys vegna
byggingar stúdentaíbúða
Íbúi segir byggingu stúdentaíbúða við Brautarholt stefna í stórslys vegna fárra bílastæða sem eru áætluð við
íbúðirnar. Framkvæmdastjóri auglýsingastofu í hverfinu tekur í svipaðan streng og segir hverfið kolsprungið.
SKIPULAGSMÁL „Nú er það bara harkan sex,“

ÓSÁTTUR

segir Símon S. Wiium, íbúi í Ásholti í Reykjavík, en hann er einn af allnokkrum íbúum sem
hafa skilað inn athugasemdum vegna byggingar stúdentaíbúða á Rauðarárholti við Brautarholt, rétt fyrir ofan Hlemm. Skipulagsráð samþykkti málið úr nefnd síðasta miðvikudag.
„Þetta stefnir bara í stórslys,“ segir Símon,
sem hefur búið í hverfinu í
fimmtán ár. Hann gagnrýnir
fyrirhuguðu framkvæmdina
harðlega og hann er ekki sá
eini. Auk hans gerðu húsfélög
í hverfinu, íbúar og fyrirtæki
athugasemdir við byggingu
hússins.
Helsta bitbeinið er áætlaðMARÍA RUT
ur stæðafjöldi í hverfinu. Til
KRISTINSDÓTTIR
stendur að útbúa tuttugu stæði
í bílakjallara nýbyggingarinnar en alls verða 96
íbúðir í húsinu. Það gera fimm íbúðir á hvert
stæði. Einnig gera íbúar athugasemdir við hæð
byggingarinnar og óttast skugga myndun og
áhrif þess á íbúðaverð. „Þetta verður bara eins
og bryndreki í hverfinu,“ segir Símon áhyggjufullur.
Símon segir einsýnt að það verði fleiri stúdentar á bílum en borgaryfirvöld áætla. Hann
bendir jafnframt á að hótel sé í hverfinu og
umferð í kringum það þrengi þegar verulega
að íbúum í hverfinu. Það stefni því í ófremdarástand að hans mati. Símon segir íbúa margsinnis hafa komið sjónarmiðum sínum áleiðis, „en hrokinn er bara svo mikill,“ segir hann
harðorður í garð borgaryfirvalda.
Hann segir tíma sátta liðinn, nú íhugi hann
að taka til sinna ráðstafana. „Ég er að íhuga að

Símon S. Wiium
íhugar lögbann
á framkvæmdir
vegna byggingar námsmannaíbúða við
Rauðarárholt
í Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

fara fram á lögbann vegna framkvæmdarinnar, og skaðabótamál ef af verður,“ segir hann.
Auglýsingastofan Hvíta húsið er einnig í
hverfinu. Gísli S. Brynjólfsson, framkvæmdastjóri stofunnar, segir fyrirtækið hafa gagnrýnt áformin. „Hverfið er algjörlega kolsprungið og það fyrir löngu,“ segir hann, en
fyrirtækið óttast að engin stæði verði fyrir
starfsmenn fyrirtækisins, gangi áformin eftir,
hvað þá viðskiptavini.
María Rut Kristinsdóttir, formaður Stúdentaráðs, segist ekki vilja gera lítið úr áhyggjum
íbúa og fyrirtækja á svæðinu en bendir á að
sama tilhögun hafi verið varðandi stúdenta-

Ég er að íhuga að fara fram á
lögbann vegna framkvæmdarinnar, og
skaðabótamál ef af verður.
Símon S. Wiium,
íbúi í Ásholti í Reykjavík

íbúðir á Lindargötunni í miðbæ Reykjavíkur
varðandi stæði. Það hafi gefist vel. „Það er
bara þannig að meginþorri stúdenta er ekki
á einkabíl,“ útskýrir hún og segir ekki mikla
umferð fylgja stúdentum, sem nýti sér frekar
almenningssamgöngur og hjól.
valur@frettabladid.is
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Íslendingar vilja Fréttablaðið í snjalltækin sín:

28.000 með appið
FJÖLMIÐLAR Alls hafa 28.217 sótt Fréttablaðsappið í

snjalltæki sín frá því að því var hleypt af stokkunum
í sumar. Appið færir notendum Fréttablaðið á hverjum útgáfudegi. Það er hægt að sækja fyrir spjaldtölvur og snjallsíma, án endurgjalds, í smáforritaveitur fyrir Apple-tæki, Android eða Windows 8.
Mikael Torfason, aðalritstjóri 365, segir ánægjulegt að lesendur hafi tekið þessari nýjung svo vel.
„Í ljósi þess að almenningur sækir sínar fréttir
í auknum mæli í gegnum spjaldtölvur og farsíma
er mikilvægt að koma til móts við þær þarfir og
miðað við viðtökurnar virðist okkur hafa tekist það.“

Gæðaflísar á sanngjörnu verði

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is
Kletthálsi 7, Rvk - Reykjanesbæ - Akureyri - Vestmannaeyjum

UPPREISNARMENN Í ALEPPO Mikill ágreiningur er milli ólíkra hópa uppreisnar-

Staða mála
og væntanlegir
kjarasamningar
Fundaferð Rafiðnaðarsambands Íslands 2013

manna um markmið og leiðir.

Afhenda gögn
um efnavopn
Sýrlenska stjórnin byrjar afhendingu á gögnum um
efnavopn. Stjórnarandstæðingar óttast að stríðsmenn
tengdir al-Kaída grafi undan uppreisnarbaráttunni.
SÝRLAND, AP Efnavopnaeftirlit

Fundir í september 2013
Mánudagur 23. september
Sauðaárkrókur

kl. 12.00

Kaffi Krókur

Mánudagur 23. september
Akranes

kl. 17.00

Gamla kaupfélagið

Þriðjudagur 24. september
Reykjavík

kl. 12.00

Grand hótel

Fimmtudagur 26. september
Ísafjörður

kl. 12.00

Hótel Ísafjörður

Föstudagur 27. september
Selfoss

kl. 12.00

Hótel Selfoss

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS
Stórhöfða 31, sími: 580 5200, rafis.is

NORDICPHOTOS/AFP

Sameinuðu þjóðanna hefur fengið
í hendur yfirlýsingu frá Sýrlandsstjórn, þar sem gerð er grein fyrir
efnavopnum Sýrlands.
Michael Luhan, talsmaður
stofnunarinnar, segir að verið sé
að fara yfir upplýsingarnar sem
þar koma fram, en stofnunin muni
ekki greina frá innihaldi yfirlýsingarinnar í smáatriðum.
Þetta er með fyrstu skrefunum í
því að eyða efnavopnum Sýrlandsstjórnar, samkvæmt samkomulagi
við Rússland og Bandaríkin.
Þá sendu sýrlenskir stjórnarandstæðingar í gær frá sér yfirlýsingu,
þar sem herskáir hópar tengdir
hryðjuverkasamtökunum al-Kaída
eru sagðir grafa undan markmiðum uppreisnarinnar gegn Bashar
al Assad forseta.
Yfirlýsingin kemur frá Sýrlenska
þjóðarbandalaginu, en þau samtök
eru öflugust þeirra sem Vesturlönd
hafa lýst yfir stuðningi við.

Uppreisnarhóparnir í Sýrlandi skipta tugum og hafa ólík
markmið og beita ólíkum aðferðum. Yfirlýsingin frá Sýrlenska
þjóðarbandalaginu kemur eftir
að Frjálsi sýrlenski herinn,
önnur samtök uppreisnarmanna
sem Vesturlönd styðja, samdi á
fimmtudag um vopnahlé við ein
öflugustu samtök herskárra íslamista í Sýrlandi, en þau samtök nefnast Íslamskt ríki í Írak og Austurlöndum nær.
Í yfirlýsingunni er varað við
því að herskáir íslamistar séu
að styrkja stöðu sína, en það sé
almenningi í landinu afar hættulegt.
Sýrlendingar eru „hófsamir
og virða trúarlega og pólitíska
fjölhyggju en hafna blindri öfgastefnu,“ segir í yfirlýsingunni.
Borgarastyrjöldin í Sýrlandi
hefur kostað meira en hundrað
þúsund manns lífið.
gudsteinn@frettabladid.is

Fleiri þúsund börn ein á flótta
Fleiri þúsund sýrlensk börn hafa farið fylgdarlaus, ýmist ein síns liðs
eða nokkur saman, yfir landamærin frá Sýrlandi, á flótta undan borgarastyrjöldinni þar. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, UNICEF, hefur á skrá
nöfn 4.150 barna sem farið hafa yfir landamærin án fylgdar foreldra sinna
eða annarra fullorðinna ættingja. Talið er fullvíst að fjöldi þeirra sé mun
meiri í raun. Þessi börn eru afar berskjölduð og hafa orðið fyrir eða orðið
vitni að skelfilegu ofbeldi. UNICEF nefnir dæmi um ellefu ára stúlku, Aya
að nafni, sem hefst við í tjaldbúðum skammt frá landamærum Sýrlands og
Líbanons, ásamt sjö ára systur sinni og fjögurra ára gömlum bróður þeirra.
Hún skýrði starfsmönnum UNICEF frá því að hún hefði séð þegar faðir
þeirra var höggvinn í spað beint fyrir framan hana.
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80.000 kr.
Gjafabréf

$IFWSPMFU$BQUJWB]¨SHFS¥
4KÅMGTLJQUVS]EÐTFM] Verð kr. 4.990 þús. kr.

$IFWSPMFU$SV[F]¨SHFS¥
#FJOTLJQUVS]CFOTÐO] Verð 2.190 þús. kr.

$IFWSPMFU$BQUJWB]¨SHFS¥
4KÅMGTLJQUVS]EÐTFM] Verð kr. 5.490 þús. kr.

$IFWSPMFU$SV[F]¨SHFS¥
4KÅMGTLJQUVS]CFOTÐO Verð 2.490 þús. kr.

80.000 kr.
Gjafabréf

$IFWSPMFU4QBSL]¨SHFS¥
#FJOTLJQUVS]CFOTÐO] Verð 1.590 þús. kr.

4LP¥B¥V
ÛSWBMJ¥ÅCFOOJJT

80.000 kr.
Gjafabréf

80.000 kr.
Gjafabréf

$IFWSPMFU"WFP]¨SHFS¥
#FJOTLJQUVS]CFOTÐO] Verð 1.990 þús. kr

$IFWSPMFU0SMBOEP]¨SHFS¥
4KÅMGTLJQUVS]CFOTÐO] Verð 3.390 þús. kr.

$IFWSPMFU"WFP]¨SHFS¥
4KÅMGTLJQUVS]CFOTÐO] Verð 2.190 þús. kr

$IFWSPMFU0SMBOEP]¨SHFS¥
4KÅMGTLJQUVS]EÐTFM] Verð 3.890 þús. kr.

Við fjármögnum bílinn fyrir þig
Dæmi: $IFWSPMFU4QBSLLBVQWFS¥LS
*OOÅCPSHVO420.000 kr.
.ÅOB¥BSHSFJ¥TMB19.839 kr. ÐNÅOV¥J
t¨SMFHIMVUGBMMTUBMBLPTUOB¥BSÅCÐMBTBNOJOHJ 
t7FYUJSÅCÐMBTBNOJOHJ 

XXXMZLJMMJT
(KBGBCSÌGHJMEBWJ¥EFLLKBLBVQPHWJ¥LBVQÅESÅUUBSCFJTMJNF¥ÅTFUOJOHVIKÅ#ÐMBCÛ¥#FOOB

Bílabúð Benna Reykjavík
/PUB¥JSCÐMBSt#ÐMETI×G¥B
4ÐNJtOPUBEJS!CFOOJJT

Bílabúð Benna Reykjanesbær
/ßJSPHOPUB¥JSCÐMBSt/KBS¥BSCSBVU
4ÐNJtOPUBEJS!CFOOJJT

12 | FRÉTTIR |

21. september 2013 LAUGARDAGUR

Flugmenn áhyggjufullir:

Marki endalok
flugreksturs
SAMGÖNGUR Félag íslenskra flug-

manna (FÍA) lýsir yfir stuðningi
við hópinn „Hjartað Í Vatnsmýri“
sem afhenti borgarstjóra hátt í
sjötíu þúsund undirskriftir vegna
Reykjavíkurflugavallar í gær. Í
nýjasta fréttabréfi FÍA kemur
fram að sjónarmið félagsins sé
það að með fyrirhugaðri lokun
flugbrautar eða flugvallarins í
heild sinni tapist störf og starfsemi þeirra fyrirtækja er þar
starfa. Svo segir að bein afleiðing breytinganna marki endalok
flugreksturs í Reykjavík sem við
þekkjum í dag.
- vg

Einhæft atvinnuframboð:

Vill sprotafélög
á Skagaströnd
SVEITARSTJÓRNIR „Mín hugmynd

er sú að efnt verði til samkeppni
um sprotafyrirtæki á Skagaströnd,“ segir sveitarstjórnarfulltrúinn Jón Ólafur Sigurjónsson, sem vill efla atvinnulífið á
staðnum.
„Í ljósi þess að atvinnuframboð
á Skagaströnd er með einhæfasta
móti og fá störf í boði fyrir til
dæmis háskólamenntað fólk tel
ég nauðsynlegt að Sveitarfélagið
Skagaströnd komi að uppbyggingu aukins atvinnulífs á staðnum með einum eða öðrum hætti,“
segir Jón. „Einnig tel ég brýnt að
halda áfram því starfi að kynna
Skagaströnd sem ákjósanlegan
stað til þess að hefja fyrirtækjarekstur á.“
- gar

Uppstokkun á að hleypa
lífi í miðbæinn á Akranesi
Mikil áform eru nú uppi á Akranesi um að styrkja miðbæinn til að hleypa í hann auknu lífi og ýta undir ferðamennsku. Íbúðalánasjóður og Faxaflóahafnir selja eignir og lóð Sementsverksmiðju verður endurskipulögð.
SKIPULAGSMÁL „Hér eru óþrjót-

andi möguleikar fyrir framtakssama aðila,“ segir Regína
Ásvaldsdóttir bæjarstjóri um uppbyggingaráform í gamla bænum á
Akranesi.
Regína segir bæjaryfirvöld
og aðra hagsmunaaðila á Akranesi nú vinna markvisst að því
að snúa vörn í sókn í gamla miðbænum, meðal annars til að efla
ferðamennsku.
„Það eru fjölmargir vaxtarbroddar í bænum, til dæmis sem
tengjast vitunum á Breiðinni,
einnig í tengslum við Langasand,
golfvöllinn og í sjávartengdri
ferðamennsku eins og hvalaskoðun og sjóstangveiði. Það sem flestir ferðamenn eiga sameiginlegt er
að þeir sækjast í eldri hluta bæja
og borga og þar verðum við að
gera betur,“ segir bæjarstjórinn.
Regína segir mörg gömul og
virðuleg hús í miðbænum hafa
staðið auð um árabil og vera farin
að láta verulega á sjá. „Ástæðan
er sú að húsin, eða íbúðir í þeim,
eru í eigu lánastofnana og ekki
hefur verið unnt að leigja þau þótt
leiguhúsnæði hafi vantað á Akranesi, sökum ástands íbúðanna og
húsanna,“ segir hún.
Samkomulag hefur náðst við
Íbúðalánasjóð um sölu á fimmtán íbúðum í eldri hluta bæjarins.
Regína segir vonast til að væntan-

Ástæðan er sú að
húsin, eða íbúðir í þeim, eru
í eigu lánastofnana og ekki
hefur verið unnt að leigja
þau þótt leiguhúsnæði hafi
vantað á Akranesi.
Regína Ásvaldsdóttir
bæjarstjóri á Akranesi.

legir kaupendur geri íbúðirnar
upp til ábúðar eða leigu því mikill skortur sé á leiguhúsnæði.
Akraneskaupstaður keypti
gamla Landsbankahúsið við Akratorg sem stóð autt um árabil og
rak þar upplýsingamiðstöð ferðamanna í sumar. Framkvæmdir
við torgið eiga að verða liður í að
breyta ásýnd gamla miðbæjarins
og auka líf þar að nýju.
Þá hafa bæjaryfirvöld átt í
viðræðum við forsvarsmenn
Sementsverksmiðjunnar sem er
hætt framleiðslu. Verksmiðjan
nær yfir sex hektara og tengist útivistar svæðinu á Langasandi og Jaðarsbökkum og einnig
gamla miðbænum og Akratorginu.
Skipulag svæðisins verður rætt á
íbúafundi í nóvember. „Þar verður
ákveðnum skipulagshugmyndum
varpað fram sem fundarmenn
geta síðan spunnið út frá eða

REGÍNA ÁSVALDSDÓTTIR Bæjarstjórinn á Akranesi, sem hér stendur á Kirkjubraut við
Akratorg, segir auð hús í miðbænum hafa látið á sjá.
MYND/SÆDÍS ALEXÍA SIGURMUNDSDÓTTIR

komið með nýjar,“ segir Regína,
sem kveður flesta bæjarbúa hafa
skoðun á þessum reit.
Fram hefur komið í Fréttablaðinu að Faxaflóahafnir ætla
að selja Hafnarhúsið á Akranesi undir þeim formerkjum að
þar verði veitingasala eða önnur

starfsemi tengd ferðamennsku.
„Þá má nefna að nokkrir aðilar
hafa rætt við bæjaryfirvöld um að
starfrækja hótel á Akranesi en það
hefur lengi verið skortur á hóteli
sem er opið allt árið,“ segir bæjarstjórinn.
gar@frettabladid.is

www.volkswagen.is

Evrópu- og heimsmeistari

Velkomin í rey
nsluakstur í
H EKLU og hjá
umboðsmönn
um
um land allt

Volkswagen Golf var kosinn bíll ársins í Evrópu 2013 á
bílasýningunni í Genf og 66 bílablaðamenn hvaðanæva að
útnefndu hann bíl ársins í heiminum á bílasýningunni í New York.

Nýr Golf kostar frá

3.540.000 kr.
Golf Trendline, 1.4 TSI, beinskiptur, 122 hestöfl.

Volkswagen Golf eyðir aðeins frá 3,8 l/100 km

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði
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30-50%

ENN MEIRI

TUR!
AFSLÁT
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KKUN
VERÐLÆKK

TILBOilbÐo!ð

5
VERÐ ÁÐUR 15.99

Helgart

NÚ

10.995 kr.

þú sparar:

ERIKA

3 stk.

ENN MEIRI

KKUN
VERÐLÆKK

aðeins

999kr

0
VERÐ ÁÐUR 10.99

NÚ
Eldhúshnífar

6.990 kr.

þú sparar:

Litaðir 5 stk.

4.000 kr

2000874

KKUN
ERÐLÆ
MEIRI V
ING

MÁLN

25%

TUR!
AFSLÁT

Há
áþrýstidæla C105.6-5

105
5bar, 5m slanga
5bar
slanga. 440ltr/klst.
440ltr/klst
525
54249

ENN MEIRI

KKUN
VERÐLÆKK

ENN MEIRI

VERÐ ÁÐUR 9.995

NÚ

KKUN
VERÐLÆKK

7.496 kr.

þú sparar:

5
VERÐ ÁÐUR 11.99

2.499 kr

NÚ

9.595 kr.

þú sparar:

ÚTSALA ÚTSALA
kr.
NÚ 73.990

þú sparar:

KKUN
VERÐLÆKK

5
VERÐ ÁÐUR 13.99

18.910 kr

NÚ

9.795 kr.

þú sparar:

Polytex 10 ltr.

Þvottavél
ttavél Electrolux

Veggmálning innanhúss.

EWP1064TDW, 1000 snúninga, 6 kg.

7119970

1805656

FTÆKI
SMÁRA

20-25% ÚTSALA ÚTSALA
TUR!
AFSLÁT

VERÐ ÁÐUR 2.599

0
VERÐ ÁÐUR 10.90

NÚ

4.200 kr

Rafhlöðuborvél 12V

Ry
yksug
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aN
Nilf
ilfisk
isk Buddy
Buddy

ryk
ksugar blautt og þurrt, 15 ltr.

EPC12CAB 2 rafhlöður.

5254380

5245999
245999
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A
FATN

30-50%
TUR!
AFSLÁT

.
NÚ 1.990 kr

7.990 kr.

2.400 kr

ENN MEIRI

0
VERÐ ÁÐUR 92.90

ÚTSALA ÚTSALA

5.000 kr

ENN MEIRI

KKUN
VERÐLÆKK

0
VERÐ ÁÐUR 13.99

NÚ

6.000 kr.

990 kr
þú sparar: 7.
Hraðsuðukanna
ðukanna Russell Hobbs

Brauðrist Bomann

Vetrarúlpur True
rue North

Vönduð hraðsuðukanna, stál.

Tekur 2 sneiðar, hvít.

XS-2XL. Margir litir.

1829181

1840852

5871653/5871654
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5¬-¡1"/"3
50 stk.
aðeins

1.499kr

Lagerhreinsun markaður í Skútuvogi
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HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956
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CLEVELAN
VELAND
ND
ND
ǃ

 ǃX

ƿȝȜȤǀȤȤț
Stærð: 300X200/150
X200/1 H: 78 cm.
Fæst bæði
ði me
með bæði hægri og vinstri tungu.
Dökkgrátt
átt slitsterkt áklæði.
Einnig til í svörtu bonded leðri.
le
Fulltverð
erð 259.990 Tilboð
ð 219.990

LEVANTO
V
– HÆGIN
Æ NDA
A TÓLL
AS
MEÐ SKAMMELI
AM
M

GHOST
T – HÆG
ÆGINDASTÓ
ÓLL

HAV
HA
AVANA
A
– HÆG
ÆGIND
DASTÓLL
AS

ț

ȡȤǀȤȤț

ƿȜȞȤǀȤȤț
ƿȜȞȤǀȣțț

Svartt leeður.
Króm
mfæ
ætur.

Fjó
ólubllátt,
grrátt,
turkisb
turkis
blátt
og bleiku
ikur
á æði.i
áklæ

ƿȢȤǀȤȤț

Olívugrænt,
ugræn
grátt,, orange,
ljós
óst ákæði.
Havana
ana
hægindastólar
hæginda
stóla
fást einnig í
svörtu
tu leðri.

HAUSTLÍNAN 2013 FRÁ SÖDAHL KOMIN Í HÖLLINA

H Ú S G AG N A H Ö L L I N Ǧ
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ALLTAF KÁTT Í HÖLLINNI!

CLEVELAND
AND – TUNG
TUNGUSÓ
ÓFFI

ROLAND
D

Ȝ ȤǀȤȤț
ȜȤȤǀȤȤț

  ǃ
X

ƿȝȞȤǀȤȤț

Vandaður lyftistóll úr leðri.
Stærð: 83x75
H: 113 cm.

3ja sæta tungsófi. Slitsterkt dökkgrátt
rátt áklæði.
Stærð: 232x85/150 H: 80 cm.
Einnig til í svörtu leðri Fulltverð
verð 169.990
169.9 ĄƿȜȞȤǀȤȤț
ĄƿȜȞȤǀȤȤ

ƿȜȞȤǀȤȤț

Einnig til í svörtu
áklæði
ákl
læ á kr. 199.990
Tilboð 169.990

T KTU ÞÁTT
TA
ÁTT Í FACEBOO
O K-LEIKNU
UM OKKAR OG
ÞÚ GÆTI
GÆTIR UNNIÐ
IÐ FALLEGAN
AN PÚÐA

Komdu í Höllina
öllina eða heims
heimsóttu okkur á

husgagnahollin.is
G ȜǦO P I Ð

ȜțǢȜȣȜȜǂȜȡE I T T

– fyrir lifandi heimili –
S Í M A N Ú M E R ȠȠȣȜȜțț
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skattur.is
Til forráðamanna hlutafélaga,
einkahlutafélaga og annarra skattskyldra
lögaðila um skil á skattframtali 2013

KANNABISRÆKTUN Mikil umfjöllun um kannabisrækt og -neyslu ber frekar vitni
um góðan árangur lögreglu en að neysla sé að verða almennari.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hætta neyslu
Framtalsfrestur
félaga er liðinn með aldrinum
Minnt er á að í október fer fram álagning
opinberra gjalda lögaðila 2013 vegna rekstrarársins 2012.
Þrátt fyri
fyrir að framtalsfrestur sé
runninn út eru þau félög sem enn
eiga eftir að skila skattframtali 2013
ásamt árrsreikningi hvött til að gera
það hið allra fyrsta.
Skattfra
amtali á alltaf að skila,
jafnvel þó
þ að engin eiginleg
atvinnu
ustarfsemi eða rekstur
hafi verið til staðar hjá félaginu
á árinu 2012.
2
Félög eiiga jafnframt að skila
ársreikn
ningi til Ársreikningaskrár.
Hægt er að skila skattframtali
og ársreikningi rafrænt á
www.skattur.is.

442 1000
rsk@rsk.is

Þjónustuver 9:30-15:30

Nánari upplýsingar á www.rsk.is

Félagsfræðiprófessor segir nýja könnun Landlæknisembættisins renna stoðum undir rannsóknir sínar.
Reglubundin neysla kannabisefna sé óveruleg á Íslandi og að mestu bundin við yngri aldursflokka.
HEILBRIGÐISMÁL Reglubundi n
neysla kannabisefna á Íslandi er
óveruleg og að mestu leyti bundin
við yngri aldurshópa. Þetta segir
Helgi Gunnlaugsson, prófessor í
félagsfræði við Háskóla Íslands.
Neysla virðist
hverfa úr lífsstíl
fólks með aukinni ábyrgð. Helgi
bætir því við að
sínar rannsóknir
rími vel við niðurstöður könnunar sem gerð var
HELGI
fyrir LandlæknisGUNNLAUGSSON
embættið
og
Fréttablaðið sagði frá í gær.
Í nýju könnuninni kemur fram
að rúmur þriðjungur landsmanna á aldrinum 18 til 67 ára
hafi einhvern tíma á ævinni neytt
kannabisefna. Í nýjustu rannsókn
Helga sagðist hins vegar fjórðungur svarenda hafa neytt slíkra efna.
„Í báðum rannsóknum sjáum
við ákveðna fjölgun þeirra sem
hafa prófað kannabis,“ segir Helgi.
„Þeir hjá Landlækni fá hærri tölu
en ég en það gæti verið vanmat
hjá mér sem liggur í framkvæmd
kannana. Þegar við skoðum reglulega neytendur fæ ég mjög svipaða
niðurstöðu.“
Í samtali við Fréttablaðið í gær
sagði Sveinbjörn Kristjánsson, sérfræðingur hjá Landlæknisembættinu, að hópur reglubundinna neytenda væri þó ekki stór. Helgi segir
það einnig styðja sínar rannsóknir.
„Það sem þetta segir okkur í
raun er að þetta er jaðaratferli.
Þótt margir prófi, hvort sem er
af tilraunamennsku eða forvitni,

er regluleg kannabisneysla í samfélaginu í sjálfu sér óveruleg og
bundin við ákveðna hópa; mest
yngri aldurshópa, en mælist varla
á fullorðinsárum.“
Helgi segir að rannsóknirnar
sýni báðar fram á að reglubundin
neysla sé tímabundin.
„Fólk prófar þetta kannski og
gerir aftur örsjaldan, yfir einhvern tíma, en flestir virðast vaxa
frá þessu. Þetta virðist detta út úr
lífsstíl fólks með aukinni ábyrgð.“
Sveinbjörn sagði í blaðinu í gær
að umræðan um kannabisræktun
og -neyslu hér á landi síðustu misseri gæti gefið til kynna að neysla
væri mun almennari en hún í rauninni er.
Helgi tekur undir þau sjónarmið.
„Það er bara ekki svo. Í umræðunni
hefur mikið farið fyrir fréttum af
því að lögregla hafi fundið hundruð kannabisplantna. Af þessum
mælingum má kannski helst ráða
að lögreglan sé að standa sig afar
vel í þessum málum og hafi góða
yfirsýn yfir markaðinn.“
Í könnun Landlæknisembættisins var einnig spurt um afstöðu til
lögleiðingar kannabisefna. Niðurstöðurnar gefa til kynna að almenn
andstaða við lögleiðingu hafi dvínað frá síðustu könnun, árið 2003, úr
87% niður í 78%.
Helgi segir að þrátt fyrir þetta
sé enn mikil andstaða í samfélaginu við lögleiðingu.
„Það er enn mikil andstaða í
samfélaginu við lögleiðingu. Það
er líka ekki þannig að stjórnvöld
standi ein heldur nær þessi andstaða allt niður í grasrótina.“
thorgils@frettabladid.is

LYFTARARAFGEYMAR
BETRI ENDING MEÐ EXIDE

PIPAR\TBWA • SÍA • 131858

End
Endingargóðir
og sterkbyggðir rafgeymar fyrir ﬂestar
estar
gerðir lyftara. Veldu þaulreynda vöru frá gæðaframgerð
amleiðanda. Exide rafgeymarnir fást hjá Olís.
leið

Haﬁð samband við sérfræðinga Olís í síma 515 1257 eða kjartans@olis
kjartans@olis.is
is og fáið nánari upplýs
upplýsingar.
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Vinnuslys á Suðurnesjum:

Þrettán þúsund áhorfendur að meðaltali á íslenskar kvikmyndir í bíóhúsum á síðasta ári:

Varð fyrir lyftara og brotnaði

Ekki fleiri á íslenskar myndir í tíu ár

LÖGREGLUMÁL Maður bakkaði

MENNING „Þetta er gríðarlega ánægju-

lyftara á konu í vinnslusal fiskvinnslufyrirtækis á Suðurnesjum
á fimmtudag. Konan var að salta
þorsk í plastkör. Á meðan var
maðurinn að færa til kör til að
geta athafnað sig betur á lyftaranum en bakkaði þá á konuna.
Að sögn lögreglunnar á Suðurnesjum var konan flutt á slysadeild Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja. Hún reyndist vera
úlnliðsbrotin, auk þess sem hún
kenndi eymsla í fæti.
- jme

legt. Ég gerði mér ekki grein fyrir því
að þetta hefði verið svona gott,“ segir
Hrafnhildur Gunnarsdóttir, formaður
félags kvikmyndagerðarmanna. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar
var aðsókn á íslenskar kvikmyndir sú
besta árið 2012 í tíu ár.
Fjöldi áhorfenda á hverja íslenska
mynd sem sýnd var í kvikmyndahúsum á síðasta ári var ríflega 13.000.
Vinsælustu myndirnar voru Djúpið og
Svartur á leik. Samanlagt sáu 110 þúsund manns þessar tvær kvikmyndir.

Hrafnhildur segir að aðsóknin sé í
takt við tilfinningu kvikmyndagerðarmanna og ánægjulegt að fá tölur því
til staðfestingar. Fjalla var um aðsókn
á íslenskar kvikmyndir í Fréttatímanum síðasta föstudag. Þar kom
fram að útlitið væri ekki bjart fyrir
þetta ár en það sem af er þessu ári
hafa um 20 þúsund borgað sig inn á
íslenskar myndir. Þrátt fyrir velgengni íslenskra kvikmynda fækkar
gestum í kvikmyndahúsum almennt
og hefur aðsókn dregist saman frá
árinu 2009 um tólf af hundraði.
- vg

SVARTUR Á LEIK Vinsælasta
mynd síðasta árs fjallaði um
undirheima Reykjavíkur.

Samtök meðlagsgreiðenda:

Boða greiðsluhlé í desember
KJARAMÁL Stjórn Samtaka meðlagsgreiðenda hefur samþykkt að
boða til greiðsluhlés á meðlagsgreiðslum í desember.
Þetta kom fram í tilkynningu
sem samtökin sendu frá sér í gær.
Þar segir að samtökin hafi
óskað eftir samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga við
að koma á breytingum í viðskiptum stofnana sveitarfélaganna við
meðlagsgreiðendur. Því boði var
að sögn samtakanna hafnað einróma á stjórnarfundi Sambandsins.
- hg
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ÍSAFJÖRÐUR Deilt er um stjórnsýslu á

skólalóð.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hafna ásökun um klúður:

Kraftaverk gert
segir meirihluti
SVEITARSTJÓRNIR Meirihluti Sjálf-

stæðisflokks og Framsóknarflokks í bæjarstjórn Ísafjarðar
segist hafna „aðdróttunum fulltrúa Í-listans um að á Austurvegi hafi átt sér stað skipulagsklúður og að staðfest sé að ekki
hafi verið farið að lögum.“ Hratt
hafi þurft að bregðast við þegar í
ljós hafi komið að ekki yrði hægt
að opna leikskóladeild í húsnæði
Ísafjarðarbæjar á Hlíf. „Það var
gert og má telja að kraftaverk
hafi verið unnið þegar tókst að
opna meira en þrjátíu ný leikskólapláss með svo stuttum
aðdraganda.“
- gar

XƷƐƉĂƌĂƌϭϬ͘ϬϬϬŬƌ͘

ZǇŬƐƵŐĂ
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sŝŶŶƵƌĂĚşƵƐ͗ϭϬŵĞƚƌĂƌ͘
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dŝůďŽĝ͗
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hƉƉƊǀŽƩĂǀĠůĂƌ

hús ofan við höfnina.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Íbúasamtök mótmæla:

Hugsa mest um
hag áfengissala
SKIPULAGSMÁL „Með þessari til-

lögu er hagsmuna íbúa ekki gætt
en hagsmunir áfengissala augljóslega hafðir í huga,“ segir
stjórn Íbúasamtaka Miðborgar,
sem mótmælir rýmkun fyrir
rekstur veitingastaða í kynntu
Aðalskipulagi Reykjavíkur til
ársins 2030.
Þá er mótmælt heimild fyrir
fimm hæða byggingar með
strandlengjunni norðanverðri í
miðborginni og enn hærri byggingar meðfram samgönguásum
og strandlengju í norðri. „Slíkar byggingar rýra gæði þeirra
íbúahverfa sem fyrir eru og eru
almennt ekki í samræmi við eldri
byggð,“ segir stjórnin.
- gar
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ϭϴϲǆϲϬǆϲϬƐŵ͘

&ƵůůƚǀĞƌĝ͗ϯϰ͘ϵϬϬŬƌ͘

GAMLA HÖFNIN Íbúasamtök vilja ekki

tdtϴϰϭϬϬ^E

<'EϯϲE>ϮϬ

dŝůďŽĝ͗
Ϯϰ͘ϵϬϬŬƌ͘

DũƂŐŚůũſĝůĄƚĂƌ͕ϰϰĚ͘
KƌŬƵŇŽŬŬƵƌнн͘ϭϰ
ŵĂŶŶĂ͘&ŝŵŵŬĞƌĮ͘
^ĠƌĂĝŐĞƌĝŝƌ͗dşŵĂƐƚǇƫŶŐ
ŬĞƌĨĂ͕ŬƌĂŌƊǀŽƩƵƌŽŐ
ŬƌĂŌƊƵƌƌŬƵŶ͘

XƵƌƌŬĂƌŝ

<čůŝƐŬĄƉƵƌ͕
ƷƌƐƚĄůŝ;ŬĄŵĨƌşƌͿ

XƷƐƉĂƌĂƌϱϬ͘ϬϬϬŬƌ͘

KƉŝĝǀŝƌŬĂĚĂŐĂĨƌĄŬů͘ϭϭͲϭϴŽŐĄ
ůĂƵŐĂƌĚƂŐƵŵĨƌĄŬů͘ϭϭͲϭϲ͘

XƷƐƉĂƌĂƌϰϱ͘ϬϬϬŬƌ͘

dŝůďŽĝ͗
ϭϭϵ͘ϵϬϬŬƌ͘
&ƵůůƚǀĞƌĝ͗ϭϰϵ͘ϵϬϬŬƌ͘

XƷƐƉĂƌĂƌϯϬ͘ϬϬϬŬƌ͘
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SPOTTIÐ

Hvernig á að uppræta hugverkastuld á netinu?

iTunes og epli

I

llugi Gunnarsson menntamálaráðherra hélt athyglisverða
ræðu á norrænni ráðstefnu um varnir gegn brotum á
höfundarrétti, sem haldin var í Reykjavík á fimmtudag og
föstudag.
Ráðherrann ræddi þar meðal annars það mikla tjón
sem stuldur á hugverkum á internetinu veldur hinum skapandi
greinum. Hann lýsti miklum áhyggjum sínum af því að virðing
ungs fólks fyrir höfundarrétti hefði farið svo þverrandi að
heilar kynslóðir hefðu vaxið úr
grasi án þess að borga nokkurn
tímann fyrir tónlistina sem
þær hlustuðu á og horfðu á
bíómyndir sem hlaðið hefði
Ólafur Þ.
verið niður á netinu.
Stephensen
Illugi boðaði vitundarvakningu á vegum menntamálaolafur@frettabladid.is
ráðuneytisins, sem á að vekja
ungt fólk til umhugsunar um efnahagslegt mikilvægi höfundarréttar. Hann ætlar að opna vefsvæði í þessu skyni og tala við
unga fólkið á máli sem það skilur.
Þetta er að sjálfsögðu hið bezta mál, en hætt við að ráðherranum verði lítið ágengt í þessu verkefni nema hann fái foreldra
í landinu í lið með sér. Það er á ábyrgð hvers og eins að útskýra
fyrir netvæddum unglingum að maður tekur ekki bara hugverk annarra án þess að borga þótt þau liggi á netinu fyrir allra
augum. Ekki frekar en maður stingur inn á sig epli í búðinni
þótt enginn sjái.
Menntamálaráðherrann benti síðan á hina hliðina á málinu,
sem er að framleiðendur og rétthafar tónlistar og myndefnis
hafa ekki gert nóg af því að gera efnið aðgengilegt á netinu
með löglegum hætti. Að sumu leyti er þar við ramman reip að
draga á okkar litla íslenzka markaði, því að sumir risarnir á
markaðnum, á borð við Netflix og iTunes, hafa ekki áform um
að bjóða efni sitt á Íslandi. Þeir sem nálgast efni frá þessum
veitum eru því áfram að brjóta lögin. Innlendar síður á borð við
Tónlist.is og útlendar veitur eins og Spotify hafa hins vegar sitt
á þurru og bjóða upp á löglega leið til að nálgast vinsælt efni.
Illugi talaði um endurskoðun höfundarréttarlöggjafarinnar
hér á landi, sem er brýn. Hert hefur verið á viðurlögum við
brotum á höfundarrétti og lögreglu veittar heimildir til að
safna upplýsingum um þá sem nálgast efni með ólöglegum
hætti. Ráðherrann orðaði það þannig að réttarúrræði í þágu
rétthafa ættu að vera skjót, skilvirk og hafa fyrirbyggjandi
áhrif.
Það á auðvitað að vera þannig, því að það er rétt sem Illugi
Gunnarsson segir að hver dagur sem menn komast upp með að
stela t.d. kvikmynd eða tónlist á netinu getur valdið þeim sem
sköpuðu hugverkið gríðarlegu tjóni. Vandinn er hins vegar sá
að lögreglan og aðrar stofnanir hér á landi sem eiga að taka á
brotum af þessu tagi eru grútmáttlausar. Brotastarfsemi á borð
við þá sem fer fram á síðunni deildu.net fer fram óáreitt og án
þess að stjórnvöld telji sig geta gert nokkurn skapaðan hlut í
málinu.
Á norrænu ráðstefnunni kom fram að lögregluyfirvöld í
hinum norrænu ríkjunum veita þessum máli talsverða athygli
og leitast við að skipuleggja sig þannig að þau geti upprætt
sjóræningjastarfsemi á netinu. Íslenzka lögreglan getur
greinilega ýmislegt lært af þeim.

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Erlend fjárfesting og markmið í alþjóðasamstarﬁ

Á

hugi Kínverja á að kaupa
Grímsstaði á Fjöllum
leiddi til þess að innanríkisráðherra vinstri
stjórnarinnar setti reglugerð sem
takmarkaði möguleika þeirra sem
búa á evrópska efnahagssvæðinu
til að fjárfesta í fasteignum hér á
landi. Eftir það urðu þær háðar
leyfum. Þau voru aftur háð því
að umsækjandi gæti sýnt fram
á búsetu eða áform um atvinnurekstur.
Ágreiningur var um hvort
þetta samræmdist skuldbindingum Íslands samkvæmt samningnum um evrópska efnahagssvæðið
án þess að á það hafi reynt. Nýi
innanríkisráðherrann ákvað því
að fella reglugerðina úr gildi. Um

margt skiljanleg ákvörðun.
Þetta reglugerðahringl
ráðherranna
tveggja gefur
þó tilefni til
að skoða hugmyndafræðina
að baki reglum
um erlenda fjárfestingu í stærra
samhengi. Athyglisvert er til að
mynda að nýi innanríkisráðherrann er einhver eindregnasti andstæðingur frjálsrar evrópskrar
fjárfestingarstefnu í sjávarútvegi.
Eigi að síður er það eitt af fyrstu
verkum hans að opna aftur fyrir
óheftar evrópskar fjárfestingar í
fasteignum og jarðnæði.

Þetta dæmi sýnir að það er
ekki bara hugmyndafræði sem
á hverjum tíma ræður ríkjum í
þessum efnum. Þar kemur einnig til mismunandi hagsmunamat
sem vissulega getur stuðst við
skynsamleg rök. En það breytir ekki hinu að mikilvægt er að
reglur um þessi efni byggi á skýrum hugmyndafræðilegum og siðferðilegum stoðum.
Um leið verður fjárfestingarstefnan að taka mið af því hvernig Ísland vill tryggja alþjóðlega viðskiptahagsmuni sína. Í
nútímasamfélagi eru reglur um
þessi efni því hluti af utanríkispólitíkinni. Það flækir málin,
en er veruleiki sem ekki verður
horft fram hjá.

Lifandi spurningar
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Í

samningnum um evrópska efnahagssvæðið er einhliða undanþága vegna sjávarútvegsfjárfestinga á Íslandi. Íslendingar
hafa á hinn bóginn nýtt sér í stórum
stíl frelsi til fjárfestingar á þessu
sviði í Evrópu með góðum árangri.
Þannig hefur Evrópusambandsfiskur til að mynda komið til
vinnslu hér á landi.
Erlend fjárfesting er lykilatriði
við endurreisn Íslands eftir gjaldmiðilshrunið og fall bankanna.
Frelsi í þeim efnum hlýtur því að
verða höfuðmarkmið. Gild rök eru
þó fyrir ýmsum takmörkunum. Í
því samhengi getur gagnkvæmni

verið eðlilegt skilyrði og siðferðilegar takmarkanir sem lúta að
mannréttindum og viðskiptaháttum hljóta líka að vera álitaefni.
Meðan viðræður stóðu um
hugsan lega aðild Íslands að
Evrópusambandinu vöknuðu spurningar um erlenda fjárfestingu í
sjávarútveg og jarðnæði. Eigi á
annað borð að víkja frá meginreglunni um frelsi er eðlilegt að
sömu sjónarmið gildi um þessa tvo
þætti. Þetta eru lifandi spurningar
því að stöðnun í þróun alþjóðaviðskipta þýðir stöðnun í íslenskum
þjóðarbúskap og engin ríkisstjórn
mun til lengdar sitja á friðarstóli

stöðnunar. Það er því aðeins spurning um tíma hvenær þráðurinn
verður tekinn upp að nýju.
Gallinn við reglugerðarhringl
innanríkisráðherranna tveggja er
að engin heilsteypt framtíðarsýn
býr þar að baki. Verkefnið núna
á að vera endurskoðun á heildarlöggjöfinni um erlendar fjárfestingar í ljósi skýrra markmiða um
aukið viðskiptafrelsi á grundvelli
dýpra vestræns samstarfs innan
Evrópu og við Bandaríkin. Skynsamlegt er að setja nú í lög þær
takmarkanir sem nauðsynlegt er
talið að verja og raunhæfar þykja
í slíkum samningum.

Framtíðarmarkmið fremur en hringl

Í
Elica háfar
Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

röðum áköfustu andstæðinga
Evrópusambandsaðildar má
finna menn sem barist hafa af
mikilli einurð gegn fjárfestingarbanni í sjávarútvegi. Það eru því
ekki alfarið sömu línur sem skipta
mönnum í hópa í þessu máli og um
aðildarumsóknina.
Þó að ýmsir séu þeirrar skoðunar að erlend fjárfesting eigi að
vera frjáls í sjávarútvegi og í jarðnæði er næsta öruggt að margir
kjósa að minnsta kosti einhverjar

skorður. Þó að fjárfestingarbannið
falli tæpast að þeim nýju skrefum
sem stefna á að með framsæknu
alþjóðasamstarfi eru eigi að síður
ýmsar leiðir færar sem fullnægt
geta þeim varúðarsjónarmiðum
sem mönnum eru hugleikin.
Ein leið í þeim efnum er þekkt
frá Danmörku og hefur verið
viðurkennd í verki af bandalagsþjóðum þeirra. Hún felst í því að
gera búsetu í ákveðinn árafjölda
að skilyrði fyrir fjárfestingu í

jarðnæði og sjávarútvegi. Í Danmörku voru svipuð varúðarsjónarmið uppi í þessum efnum eins og
hér og þar líta menn svo á að þeim
hafi verið fullnægt með þessu ráði.
Í staðinn fyrir að hringla án
framtíðarmarkmiðs með reglugerðir er brýnna að setja með
lögum niður þá hæla sem nauðsynlegir eru taldir og raunhæfir til að
gæta varúðar þar sem nýjar áskoranir með auknu frelsi í alþjóðasamstarfi blasa við.
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Smáhundakynning um helgina
fRá 12:00 til 17:00
FóðuRkyNnIngAR W DýrAlækNir
Ís á 100Kr W lUkKupOtTar o.Fl.

20% Til 70 % AfsLátTur
aF ölLum gælUdýrAvörUm!

hEfUrðu PróFað
fErsKfóður
fYriR HunDinN þiNn?

Nú á 20 % AfsLættI

nJótUm HaUstSinS

20% aF sEríuM
40% aF LuktuM
3 eRiCur á 990kr
20% aF gRiLluM oG áhölDum
aPeLdoOrn túlípAnaLaUkaR
25 Stk á 990kR

gErUm Kósí

20% Af AlLri gJafAvörU 30% Af KeRtuM
oPið Frá 10 Til 21
uM hElGar
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Um ﬂísina og bjálkann –
fjórða valdið, dómsvaldið
og siðareglur blaðamanna

„Það var búið að segja við
sum okkar að við ættum
ekki möguleika á að vinna
á almennum markaði en
við sýndum það öll að við
gátum það, ef stuðningur
væri fyrir hendi.“
María Hreiðarsdóttir um þá ákvörðun
að loka kaffihúsinu GÆS, sem rekið var
af nemendum í diplómanámi fyrir fólk
með þroskahömlun.

„Við erum bara í sjokki.
Við héldum að við
myndum deyja.“
„Vonandi sé ég ykkur og
peningana ykkar á Íslandi.“

Marie Storm frá Frakklandi var á ferð
með kærasta sínum á þjóðvegi 1
í Öræfum í óveðrinu sem skall á
síðastliðinn sunnudag.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
forsætisráðherra lét þessi ummæli falla í
lok erindis síns á Iceland Investment Forum
á hótel Waldorf Hilton í London
í fyrradag. Forsætisráðherra uppskar hlátur
ráðstefnugesta.

Öﬂug íslensk
verslun – takk fyrir
Lengi vel var það til siðs VIÐSKIPTI
➜Það er samfélagsað tala íslenska verslun
leg ábyrgð okkar
niður. Slíkt heyrir þó að
allra, þar með talið
mestu leyti sögunni til
þar sem íslenskir neytstjórnvalda, að beina
endur eru orðnir vel meðviðskiptum sem mest
vitaðir um þá staðreynd
að íslenskri verslun.
að á flestum sviðum verslunar og þjónustu stenst
hún fyllilega samanburð Sigurjón Örn
við nágrannalöndin hvað Þórsson
störf sem að öðrum kosti
varðar þjónustu, vöru- framkvæmdastjóri skapast utan landsteinúrval, verðlagningu og Kringlunnar
anna. Rétt er að benda á
að um 23.000 störf eru í
gæði. Á þessu eru þó undantekningar sem í langflestum tilkringum íslenska verslun eða um
vikum má rekja til þess umhverf13,4% af heildarvinnuafli þjóðaris hamlandi laga og regluverks
innar. Smásölufyrirtækin veltu
sem íslensk verslun hefur þurft
336 milljörðum króna á síðasta
ári að viðbættum virðisaukaað búa við um allt of langt skeið.
skatti sem ríkið fær í sinn hlut.
Það er því ekki óeðlileg krafa
af hálfu verslunarinnar og neytFyrir þær skatttekjur er hægt að
enda þessa lands að gangskör
reka talsverðan hluta samneyslu
verði gerð að því að afnema úrelt
þjóðar innar. Mætti ekki bjóða
ríkinu að auka þann hlut með
vörugjöld, tolla og kvóta sem
hamla eðlilegri þróun og vexti
einfaldri endurskipulagningu og
íslenskrar verslunar og koma í
afnámi úreltra gjalda og tolla?
veg fyrir auknar kjarabætur til
Það er samfélagsleg ábyrgð
handa íslenskum heimilum. Við
okkar allra, þar með talið stjórngetum gert svo miklu betur og ef
valda, að beina viðskiptum sem
stjórnvöld tækju áskorun verslmest að íslenskri verslun. Er ekki
unarinnar og færu í að nútímaréttara að styrkja innviði samvæða það regluverk sem nú virkar
félagsins með tekjum af verslun,
hamlandi, myndi það ekki aðeins
að viðhalda og fjölga störfum í
hleypa nýju blóði í íslenskan
greininni og ýta undir og búa til
verslunarrekstur, heldur styrkja
fjölbreyttari framleiðslugreinar
hana verulega í sessi, fjölga störfsem framleiða íslenskar vörur af
ýmsu tagi?
um og þar með auka skatttekjur
ríkisins til muna. Það munar um
Það er einfaldlega þannig að
öflug íslensk verslun er allra
minna!
hagur. Við höfum heldur betur
Íslenskir neytendur vita að með
því að versla heima er verið að
orðið vör við það í Kringlunni. Og
flytja inn störf í íslenska verslun,
fyrir það segjum við: Takk fyrir.
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Í áratug hefur sáttavið- MANNRÉTTINDI viðkomandi varanlega.
Vel má vera, að svo sé í
leitni minni verið mætt
þessu tilviki. En fyrir
með ískaldri þögn, ósönnþau, sem þykjast þess
um söguburði, eftiráspuna,
umkomin að setjast í
illmælgi á bak, hatri og
hefnigirni. Fyrst var leitdómarasætið, er kannski
að til lögreglu og saksóknráð fyrst að kynna sér
ara og reynt að fá óvininn
málsgögn og málsbætur;
dæmdan. Þegar ákæruog annað, að varast að
valdið vísaði kærunum Jón Baldvin
fara með sleggjudóma og
frá, var áfrýjað til „dóm- Hannibalsson
staðleysustafi.
stóls götunnar“ gegnum fv. ráðherra
Man nokkur lengur
fjölmiðla. Það telst sætur
eftir siðareglum Blaðasigur, ef það tekst að ræna óvinmannafélags Íslands? Ýmis dæmi
inn mannorðinu. Það var jú ætlunum siðlausa blaðamennsku, sem
hér hafa verið tilfærð, virðast
in frá upphafi.
gefa tilefni til að dusta af þeim
Hatrið
rykið. Þar segir:
Það er dapurlegt til þess að vita,
4. grein: „Í frásögnum af dómsað allt þetta hatur og öll þessi
og refsimálum skulu blaðamenn
hefnigirni, skuli hafa búið um sig
virða þá meginreglu laga, að hver
í hugarfylgsnum og sálarlífi þess
maður er talinn saklaus, þar til
fólks, sem stendur að baki þessu,
sekt hans hefur verið sönnuð“.
í meira en áratug. Hatrið er skað3. grein: „Blaðamaður vandar
upplýsingaöflun sína, úrvinnslu
ræðisskepna. Það bitnar ekki bara
og framsetningu, svo sem kostá þeim, sem fyrir því verða. Það
eitrar líka líf þeirra, sem hýsa
ur er, og sýnir fyllstu tillitssemi í
það og næra. Var það ekki þetta,
vandasömum málum“. Hann forðsem Brynjólfur biskup í Skálast allt, sem valdið getur saklausu
holti átti við forðum, þegar hann
fólki, eða fólki sem á um sárt að
sagði: „Mala domestica lacrimis
binda, óþarfa sársauka eða vanmajores sunt – heimilisbölið er
virðu“. (Leturbreyting mín).
þyngra en tárum taki“?
Hrokinn
Úr því að hatrið náði undirtökunum og réði för þeirra, sem í
Ég spyr: Hvernig eiga lesendur
hefndarskyni vildu bera mál sín
að mynda sér óbrenglaða og forá torg, verður ekki aftur snúið.
dómalausa skoðun á máli, ef fjölSkaðinn er skeður. Jafnvel þótt
miðlar bjóða þeim upp á einhliða
ósannindi séu borin til baka og
frásögn kærenda, velja það eitt
rangfærslur leiðréttar, er það
til birtingar úr gögnum málsins,
einatt svo í málum af þessu tagi,
sem hentar fyrirfram gefinni
niður stöðu, hundsa vottfestan
að ásökunin ein og sér vekur
grunsemdir og tortryggni og er
framburð vitna, stinga undir stól
til þess fallin að skaða mannorð
sönnunargögnum um að farið sé

➜ Þegar ákæruvaldið

vísaði kærunum frá,
var áfrýjað til „dómstóls
götunnar“ gegnum
fjölmiðla.

með rangt mál og virða ekki andmælarétt hins ákærða?
Hér hafa verið tilfærð nokkur dæmi um óvandaða blaðamennsku, þar sem brotið er í
flestum greinum gegn siðareglum blaðamannafélagsins.
Eru einhver viðurlög við því?
Sæmir það, að þeir sem sjálfir
brjóta sínar eigin siðareglur, setjist í dómarasæti yfir öðrum? Hér
hefur verið tekið dæmi af helsta
siðgæðisverði DV, Inga Frey Vilhjálmssyni. Hann hefur skrifað
langhunda um meinta siðferðisbresti annarra á sama tíma og
hann leyfir sér að þverbrjóta siðareglur sinnar eigin starfsgreinar.
Nú er spurningin: Hvernig
bregst hann við, þegar hann er
uppvís að alvarlegum yfirsjónum?
Þorir hann að horfast í augu við
sjálfan sig? Eða kýs hann að forherðast og þræta fyrir? Hann
bauð mér pláss í blaði sínu til
að ræða um iðrun sem forsendu
fyrirgefningar. Ef Ingi Freyr Vilhjálmsson hefur manndóm til að
játa brot sín gegn mannorði mínu,
ef hann iðrast einlæglega og
biðst fyrirgefningar, þá mun ég,
fyrir mitt leyti, fyrirgefa honum.
Ég vona, að hann fái inni fyrir
afsökunarbeiðni sína á DV.
(Höfundur var fyrr á árum bæði
blaðamaður og ritstjóri)

„Orð eru til alls fyrst“ – ekki hvað
síst á erlendum tungumálum
Því er mikilvægt að
Á seinni hluta tuttugustu MENNTUN
tryggja aðgengi Íslendaldar varð enska samskiptamál verslunar og
inga að námi í sem flestviðskipta, og helsta tjánum tungumálum. Öflug
ingarform vísinda og
sveit fólks sem skilur,
fræða. Enska varð enn
talar, ritar og getur þýtt
fremur vinsælust allra
úr sem flestum tungutungumála til almennra
málum og útskýrt blætjáskipta á veraldarbrigði menningartengdra
vísu. Um leið og því ber dr. Hólmfríður
upplýsinga er ómetanlegað fagna að fjölmargir Garðarsdóttir
ur fjársjóður þjóðar sem
Íslendingar hafa náð frá- prófessor og
beitir fyrir sig tungumáli
bærum tökum á enskri deildarforseti við HÍ sem innan við hálf milljtungu eru enn margir sem
ón manna talar – hérlendtelja sig góða í ensku en hafa í
is og erlendis. Fyrir fámenna þjóð
raun frekar takmarkað vald á
og lítið málsamfélag eru hæfni
og færni í erlendum tungumáltungumálinu.
um lykill að frekari framþróun
Og þó enskan sé til margra
hluta nytsamleg og í oddastöðu
og framförum. Ef ekki blasir einmeðal tungumála heims er hún
angrun og stöðnun við.
alls ekki allt – svo langt frá því.
Án þekkingar á tungumálum,
Fræðaheimar og viðskiptalíf
færni í menningarlæsi og hæfni
heilu heimsálfanna fara fram á
í þýðingum staðnar þjóðlífið, um
öðrum tungumálum en ensku.
leið og atvinnu-, fræða- og lista-

➜ Án þekkingar á tungu-

málum, færni í menningarlæsi og hæfni í þýðingum
staðnar þjóðlíﬁð ...

heimarnir einangrast og verða
einsleitir. Þeim fjölmörgu nemendum sem nú hefja nám á öllum
skólastigum er bent á að vera vakandi fyrir tilboðum um áframhaldandi tungumálanám, hjá
málaskólum, í öldungadeildum,
við endur- og símenntunarstofnanir, Tungumálamiðstöð Háskóla
Íslands og síðast en ekki síst við
Deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda, – einu
deild sinnar tegundar á landinu.
Nám í tungumálum og menningarlæsi er ekki einungis ögrandi og
skemmtilegt, það er fjárfesting til
framtíðar!

Forvitnilegt rannsóknarefni?
Er náinn skyldleiki indó- TUNGUMÁL
og hafa allflestir þeirra
staðið á gati að undanevrópskra tungumála
skildum einum. Oxford
ekki býsna forvitnilegt
merkir t.d. uxavað og
rannsóknarefni?
það er meira að segja til
Þar sem sá sem þetta
ritar hefur kennt þó nokksögnin „ford a river“, þ.e.
ur erlend tungumál um
að fara yfir á vaði. Vað
langt árabil hefur sittá þýsku er hins vegar
hvað vakið athygli hans
„furt“ samanber Frankfurt, er merkir „Fransem er ákaflega forvitni- Halldór
kavað“. Á dönsku er vað
legt að benda á og það sér- Þorsteinsson
staklega þeim sem kunna fv. skólastjóri
„vadested“.
að hafa áhuga á slíku efni. Málaskóla Halldórs
Á frönsku er vað „gué“
Til að byrja með ætla
og „traverser à gué“ þýðir
ég að taka fyrir eitt dæmi og það
að fara yfir á vaði. Nú er komin
er enska orðið „ford“. Að gamni
röðin að ítölskunni, en á því fagra
mínu hef ég spurt nokkra góða
máli er það „guado“, og nú kemur
enskumenn að því hvað það merki
rúsínan í pylsuendann, því vað á

spænsku er „vado“, en úr því að
ég er þegar kominn í svo miklar
kennarastellingar sakar ekki að
geta þess að „d“ á milli sérhljóða
á spænsku er borið fram eins og
„ð“ á íslensku.
Af tómri forvitni fletti ég svo
upp franska orðinu „gué“ í Le
Petit Robert (fra-fra orðabók) og
þar stendur að það sé dregið af
latneska orðinu „vadum“ og þar
höfum við það klappað og klárt,
þ.e. um uppruna orðsins vað. Nú
væri ef til vill ráðlegast fyrir mig
að hætta að vaða („wade“ á ensku)
elginn að minnsta kosti svona í
bili. Hver veit nema ég láti aftur
í mér heyra um svipað efni?

Fyrirtækjaþjónusta
Símans fer með

ENNEMM / SÍA / NM57928

hlutverk í Þjóðleikhúsinu

Láttu sérfræðinga okkar finna lausnina sem hentar þínu fyrirtæki.

Vertu með fyrirtækið
í sterkara sambandi

Nánar á siminn.is eða í síma 800 4000.

Í Þjóðleikhúsinu vinnur fjöldi skapandi fólks við það að láta galdurinn ganga upp á hverju kvöldi. Eins og rúmlega
15.000 önnur íslensk fyrirtæki treystir það á fyrirtækjaþjónustu Símans.
Síminn býður fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum upp á bæði fjarskipta- og upplýsingatækniþjónustu.
Starfsfólkið getur þannig einbeitt sér að sínu aðalhlutverki meðan Síminn sér um rekstur, viðhald og öryggi kerfanna.
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Mar María Friðriksdóttir lögfræðingur
Marta

Hjólar
Hjó
j
í rigningunni
Ég æ
ætla að halda matarboð fyrir kórvinkonur mínar í kvöld
og á morgun stefni ég að því að hjóla úr Vesturbænum í
Reykjavík í Hafnarfjörð í rigningunni.
Rey

Jón Svavar Jósefsson
söngvari

Ævar Örn Jósepsson
rithöfundur

Hafrún Kristjánsdóttir
sálfræðingur

Mary ræður

Rólegheit og
kæruleysi

Styður Val á
vellinum

Ég ætla í bústað í Ölveri,
undir Hafnarfjalli, og verð þar
í rólegheitum og kæruleysi
með frúnni. Ég ætla líka að
elda hrossafilet.

Ég held fyrirlestur í hádeginu,
fer svo á handboltaleik Vals
og ÍBV og fótboltaleik Vals
og KR. Á morgun undirbý ég
fyrirlestraferð til Marokkó.

Ég er að sýna þrjár sýningar
af Mary Poppins. Hún ræður.
Svo tek ég í nikku í þrítugsafmæli og væri ekki sniðugt
að skella sér í sund?

Elsta hljómsveitin sem hefur
ekki meikað það ennþá
Hljómsveitin Hinir ástsælu Spaðar fagnar þrjátíu ára afmæli sínu með útgáfu nýrrar plötu og útgáfutónleikum á Café Rosenberg í kvöld. Sigurður Valgeirsson trommuleikari segir ákveðið „költ“ hafa myndast
í kringum sveitina og hún eigi traustan aðdáendahóp á Riﬁ.
Kjartan
Guðmundsson

HINIR ÁSTSÆLU SPAÐAR

kjartan@frettabladid.is

Sveitin hefur
lengi haft
það orð á
sér að vera
menntaðasta
hljómsveit
landsins.
Sigurður
Valgeirsson
trymbill efast
um að það sé
rétt en kann
ágætlega við
orðsporið.

ÚR SÝNINGUNNI Aino Freyja Järvelä

og Pétur Eggerz í hlutverkum Önnu og
langafa.

Í Gerðubergi

Langaﬁ prakkari
Leikrit Möguleikhúsið sýnir barnaleikritið Langafi prakkari í menningarmiðstöðinni Gerðubergi í Breiðholti
á morgun sunnudag klukkan 14. Leikritið er byggt á sögum Sigrúnar Eldjárn
og segir frá lítilli stúlku og langafa
hennar sem gera margt skemmtilegt
saman. Miðaverð er 2.400 krónur.

EITT VERKA VISSERS Rakel mun
tengja listamanninn við stefnur og
strauma.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í Listasafni Íslands

Leiðsögn um
sýningar
Leiðsögn Rakel Pétursdóttir safnafræðingur verður með leiðsögn um
sýningarnar Leiðangur, Gersemar og
Ups and downs–Kees Visser í Listasfni
Íslands við Fríkirkjuveg á morgun,
sunnudag, klukkan 14.
Rakel mun meðal annars leiða
gesti í gegnum Íslandsár Kees Visser
og tengja stefnum og straumum í íslenskri og alþjóðlegri myndlist.

Þ

v í er s t u nd um haldið fram
að við séum sú
íslenska hljómsveit sem hefur
spilað lengst án
þess að meika
þ a ð ,“ s e g i r S i g u r ð u r
Valgeirsson, trymbill Hinna
ástsælu Spaða. Hljómsveitin
er þrítug í ár og fagnar þeim
tímamótum með útgáfu plötunnar Áfram með smjörið
og útgáfutónleikum í kvöld á
Café Rosenberg klukkan 22.
Hinir ástsælu Spaðar
voru stofnaðir árið 1983 og
ásamt Sigurði skipa sveitina
í dag þeir Guðmundur Andri
Thorsson, gítarleikari og
söngvari, Guðmundur Ingólfsson bassaleikari, Aðalgeir
Arason mandólínleikari, Þorkell Heiðarsson, harmóníkuog hljómborðsleikari, Magnús Haraldsson gítarleikari
og Guðmundur Pálsson fiðluleikari. Meðlimaskipan hefur
þó breyst töluvert í áranna
rás og gekk Sigurður til að
mynda til liðs við sveitina
tveimur árum eftir stofnun
hennar.
„Sveitin á rætur að rekja til
tveggja vinahópa, ættuðum
úr Vogahverfinu og Menntaskólanum við Tjörnina, sem
byrjuðu að spila saman,“
útskýrir trommu leikarinn.
„Í eldgamla daga lék ég í
metnaðarfullu djassbandi sem
kallaðist Nýja kompaníið, þar
sem innanborðs voru meðal
annars atvinnumennirnir
Tómas R. Einarsson, kontrabassaleikari og saxófónleikari, en hætti í kringum
1982 og seldi trommusettið.
Svo hitti ég Guðmund Andra
nokkrum árum síðar í einhverju partíi þar sem verið

var að spila Hina ástsælu
Spaða af kassettu. Þeir höfðu
þá nýlega misst trommarann
sinn og ég var beðinn um að
ganga í bandið, sem ég gerði,
en fór mér hægt og spilaði á
einn sneril til að byrja með.
Kannski er það einkenni miðaldra mannsins að í dag á
ég þrjú trommusett. Þegar
maður eldist bætir maður
sér upp það sem mann langaði í þegar maður var yngri,
en þetta tekur agalega mikið
pláss,“ segir Sigurður.
Trymbillinn segir sveitina

Kannski
er það
einkenni
miðaldra
mannsins
að í dag
á ég þrjú
trommusett.
Sigurður
Valgeirsson

ávallt hafa haldið sig á jaðrinum og lítið reynt að slá í gegn
á vinsældalistum. „En mér
finnst eins og það hafi myndast
smá „költ“ í kringum Spaðana,
í það minnsta sér maður hópa
sem koma trekk í trekk á tónleika. Við eigum til dæmis afar
traustan aðdáendahóp á Rifi,“
segir Sigurður og rifjar upp
þegar hljómsveitin var að fara
um borð í ferjuna Baldur eftir
ball í Flatey. Þá hafi hljómað lög
með Hinum ástsælu Spöðum á
dekki bátsins Rifsarans sem var
þar við bryggju, en á honum var

fólk sem hafði siglt sérstaklega
frá Rifi til að vera á ballinu í
Flatey. „Þá leið okkur dálítið
eins og stjörnum, en í smækkaðri útgáfu.“
Sigurður segir áherslur Spaðanna hafa þróast úr balkan- og
gyðingatónlist í byrjun yfir í
gamaldags dægurtónlist eins og
heyrist á nýju plötunni, Áfram
með smjörið. „Upphafslagið,
sem er samnefnt plötunni, er til
dæmis stórkostlegt gítarsörflag. Það kemur kannski 45 árum
of seint, en við höfum litlar
áhyggjur af því.“

Öll fjölskyldan saman á kvikmyndahátíð
Bíó Paradís býður fjölskyldum ókeypis í bíó í dag í tilefni af Evrópsku kvikmyndahátíðinni. Myndin heitir Mamma ég elska þig.
Við í Bíó Paradís erum að
byrja með barnaprógramm
í vetur og okkur fannst
kjörið að hefja það með
því að bjóða allri fjölskyldunni saman í bíó,“
segir Hrönn Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Bíós Paradísar.
„Okkur finnst mjög
mikilvægt að auka
bæði fjölbreytni og
gæði þeirra kvikmynda
sem boðið er upp á fyrir
börn og héldum fyrstu

alþjóðlegu barnakvikmyndahátíðina í heiminum í vor.“
Myndin sem fjölskyldum er boðið á klukkan
17.30 í dag er lettneska myndin Mamma ég
elska þig, sem er þroskasaga ungs drengs.
Hún hefur unnið til fjölda verðlauna, meðal
annars sem besta barnamyndin á kvikmyndahátíðinni í Berlín 2013 og verðlaun evrópsku
barnakvikmyndasamtakanna á kvikmyndahátíðinni í Zlin.
Áður en sýning myndarinnar hefst heldur
Steinunn Harðardóttir uppi fjörinu sem plötusnúðurinn Flugvél og geimskip og boðið er upp
á léttar veitingar. Sýning myndarinnar hefst
klukkan 18.

Sagan er
einföld að mörgu
leyti en er frábært
dæmi um vel sagða
þroskasögu sem
segir á raunsæjan
hátt frá þeim
áskorunum sem
börn mæta í æsku.
Katie Walsh–Indiewire
MAMMA, ÉG ELSKA ÞIG! Kristofers Konovalovs leikur drenginn.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN Í

ICELAND ENGIHJALLA
Tilboðin gilda laugardag og sunnudag
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Ljúf nskt grænmeti! Frábært verð
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Ný uppskera af íslensku
grænmeti beint frá bónda.
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ER ALDREI AÐ
LEIKA SAMA
LEIKINN
Stór hlutverk í þremur nýjum kvikmyndum
í fullri lengd og einni stuttmynd, auk titilhlutverksins
í Jeppa á Fjalli í Borgarleikhúsinu, eru til vitnis um
vinsældir Ingvars Eggerts Sigurðssonar sem leikara.
Hann hafði samt litla trú á sér í upphafi.

Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Þ

að er enginn leikur fyrir
Ingvar E. Sigurðsson leikara að finna tíma fyrir
viðtal. Hann er á haus í
vinnu. Loks tekst að lokka
hann á Kjarvalsstaði eitt
síðdegi að lokinni æfingu í Borgarleikhúsinu. Reyndar er íbúafundur
að byrja í kaffiteríunni, auk þess
sem stutt er í að húsinu verði lokað,
en við fáum leyfi til að tylla okkur
smástund í betri stofu, innan um
málverk meistarans.
Ingvar er, sem kunnugt er, í aðalhlutverki í myndinni Hross í oss,
eftir Benedikt Erlingsson, sem
hvarvetna fær góða dóma. Á kynningarmynd sést Ingvar, fremur
aumkunarverður, á baki hryssu sem
graðfoli er á. Skyldu þær aðstæður
ekki hafa verið ógnvekjandi? „Jú,
jú, en það var búið að undirbúa
þetta skot mjög vel, enda ekki hægt
að endurtaka það og sex myndavélum var stillt upp þannig að hægt
væri að klippa á milli. Merin var í
látum og folinn tiltölulega rólegur.
Áhættuhestamaður var búinn að
prófa þetta atriði sex dögum áður
með sama fola en ég fylgdist ekkert með því. Ég var ekkert hræddur
en mér fannst þetta skrítið og mig
langaði ekkert að vera þarna meðan
þau voru að athafna sig.“
Æfir sig á nikkuna
Að næstu mynd, Málmhaus eftir
Ragnar Bragason, sem verður frumsýnd hér á landi innan skamms. Þar
leikur Ingvar föður ungrar stúlku
sem er aðalpersónan. „Þau eru í
forgrunni unga stúlkan og foreldrar hennar, öll að díla við missi sem
þau komast ekki yfir og brýst út á
mismunandi hátt. Auðvitað er þetta
sorglegt en sagan segir grátbroslega sögu af heilu samfélagi sem er
enn þá að bregðast við afleiðingum
slyss sem gerðist á kúabúi níu árum
fyrr,“ lýsir Ingvar.
Varstu við frumsýninguna úti í
Toronto? „Nei, nei. Ég mátti ekkert
vera að því og hef ekki séð nema
brot úr myndinni. Hins vegar er ég
að fylgja eftir myndinni Hross í oss
og fer með hana á kvikmyndahátíð
í San Sebastian á Spáni í næstu viku
þótt ég megi ekkert vera að því. Það
er rosalega mikið í gangi hjá mér
og aðalfókusinn núna er á Jeppa á
Fjalli sem verður frumsýndur 4.
október í Borgarleikhúsinu. Hann á
hug minn allan. Síðan er það Borgríki 2 sem ég er nýbúinn að ljúka
tökum í, ég er með í framleiðsluferlinu á þeirri mynd.“
Er alltaf svona mikið annríki
hjá þér? Dæsir létt. „Já, í rauninni,
nema ég taki mér tíma til að fara í
frí, sem ég auðvitað geri. En þetta
er rosalega mikið, það vill verða
þannig.“
Viltu hafa það svo? „Já, ef það er
gaman í vinnunni og ekki of mikið
álag á fjölskyldunni. Það er misjafnt eftir verkefnum hversu mikið
þau taka á og hversu mikið ég þarf
að vinna heima. Í tilfelli Jeppa er
svakalega mikil heimavinna. Þannig er það með sýningar sem mjög
mikill texti er í og persónan sem ég
leik er að fást við nokkuð sem ég er
ekki vanur.“
Hvað gerir Jeppi sem þú þarft að
æfa sérstaklega? „Sko, einhvern
tíma fékk ég þá dillu að kaupa mér
harmóníku og bók til að reyna að
læra á hana. Það er mikil tónlist
í Jeppa á Fjalli, leikhópurinn er í
raun eins og ein hljómsveit. Benni
vildi endilega sjá mig með nikkuna
en þó að ég hafi gutlað á harmóniku

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

heima hjá mér í alllangan tíma hef
ég lítið gert af því opinberlega,
(hlær) – og ég verð að vera almennilegur – að minnsta kosti að koma inn
á réttu stöðunum.“
Eitt kvikmyndaverkefni enn ber
á góma, stuttmyndina En maler
eftir Hlyn Pálmason sem hefur
fengið miklar viðurkenningar og er
komin í forval til Óskarsverðlauna.
„Hlynur hafði samband og vildi fá
mig til að leika listamann. Þetta var
rosalega flott handrit hjá honum og
falleg hugsun í vinnubrögðunum. En
maler er útskriftarmyndin hans úr
Danska kvikmyndaskólanum. Ég
býst við heilmiklu frá þeim dreng.“
Nú varst þú um tíma úti í Hollywood. Dreymir þig um frekari verkefni þar? „Ég gæti alveg hugsað mér

þau en þá þyrfti ég að vinna miklu
meira í þeim málum og ég er ekkert
að sinna þeim nema hvað ég er enn
með umboðsmann minn í London
og fer stöku sinnum í prufur. Þá
eru það aðallega hlutverk sovéskra
eða þýskra illmenna eða einhæfar
týpur sem mér bjóðast, sem ég hef
takmarkaðan áhuga á, og svo eru
bara margir um hituna og ég fæ
ekki djobbin. En þessi möguleiki
er fyrir hendi og ég vinn mikið
erlendis, hef verið í Noregi, Frakklandi, Austurríki og Bretlandi, bæði
í leikhúsum og kvikmyndum, aðallega í gegnum orðspor sem fer út.
Allt fyrrasumar var ég til dæmis
í Salzburg í Austurríki að æfa og
leika Pétur Gaut. Sú uppsetning
vakti heilmikla athygli.“

Mesta áskorunin
Þá er það aldur, menntun og fyrri
störf. Ingvar ólst upp í Bústaðahverfinu í Reykjavík, Víkingshverfinu, en kveðst ekki hafa æft
fótbolta – ekki þá. Spilaði hann
kannski á hljóðfæri? „Já, ég var í
hljómsveit sem unglingur, á trommum. Varð svo frægur að fá nokkra
tíma hjá Guðmundi Steingrímssyni
djassara. Það var æðislegt. Hann
kom bara heim og ég stillti settinu
upp í stofunni. Síðan gerðist það að
ég flutti upp í Borgarnes og var þar
í hljómsveit og kirkjukór. Þar byrjaði líka þetta leiklistarbrölt – í Leikdeild Skallagríms.“
Manstu hvert var fyrsta hlutverkið? „Það var RR, eða Rögnvaldur Reykill, í Dúfnaveislunni

Þegar ég var í leiklistarskólanum vann ég aðeins
á Kleppi á sumrin og eftir að
ég lauk við leiklistarskólann
var ég eitt sumar á trillu.
Það var líka alveg magnað.
Ein af þessum upplifunum
sem ég hefði ekki viljað
missa af.
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„Mér finnst í raun að
í þessu djobbi verði ég
líka að vera tónlistarmaður, dansari og
myndlistarmaður.“
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hans Halldórs Laxness. Það var
mikil lífsreynsla. Ég var tvítugur þegar ég var dreginn í þetta og
hafði litla trú á mér. Enda fór ég í
Leiklistarskólann til þess að mennta
mig. Vinur minn dró mig með sér
í inntökuprófið, sem var ágætt því
annars hefði ég ábyggilega ekkert
farið.“
Af hverju Borgarnes? „ Af
því að pabbi fékk stöðu póst- og
símstöðvarstjóra í Borgarnesi. Foreldrar mínir fluttu á undan mér og
ég var á báðum áttum með hvort
ég ætti að elta. Ég var byrjaður í
menntaskóla. Svo fór ég til þeirra
og var í Reykholti í framhaldsdeild
og fór svo í Fjölbraut á Akranesi en
kláraði ekki stúdentinn.“
Þegar forvitnast er um starfsferil
Ingvars utan leiklistarinnar kemur í
ljós að hann er fjölbreyttur.
„Fyrsta starf mitt var að vera
sendill hjá skeytaútsendingunni
í Reykjavík, þá var ég bara tíu og
ellefu ára. Á svipuðum tíma fór ég
að selja blöð, bar út Tímann og fór
svo niður í bæ að selja Vikuna. Var
í unglingavinnu og fór í sveit fjórtán ára norður í Miðfjörð, á bæ sem
heitir Staðarbakki. Það er eitt af því
besta sem hefur komið fyrir mig.
Þarna var tvíbýli og margir strákar.
Ég úr Reykjavík og þeir hafa örugglega hugsað: Hvað ætli þessi geti?
Þetta var ein mesta áskorunin í lífi
mínu. Ég varð svoleiðis að standa
mig. Þarna var ég tvö sumur og hef
síðan haldið sambandi við fólkið á
Staðarbakka, meðal annars farið í
göngur og réttir með því á haustin
ef ég hef getað.
Í millibilsástandinu þegar
mamma og pabbi fluttu í Borgarnes var ég að vinna í sláturhúsinu á
Hvammstanga og líka við múrverk
og byggingavinnu. Svo afgreiddi ég
í versluninni Húsprýði í Borgarnesi, seldi raftæki og húsgögn og
meira að segja postulín. Þegar ég
var í leiklistarskólanum vann ég

aðeins á Kleppi á sumrin og eftir
að ég lauk við leiklistarskólann var
ég eitt sumar á trillu. Það var líka
alveg magnað. Ein af þessum upplifunum sem ég hefði ekki viljað
missa af.“
Þessi upptalning skýrir hugsanlega hvað Ingvar á auðvelt með að
setja sig inn í hinar ýmsu aðstæður
sem leikari og líka hinar sterklegu
hendur hans.
Þegar ástin tekur völdin
Ingvar virðist vera í fantagóðu
formi. „Eftir því sem maður reskist verður maður að hugsa aðeins
um líkamann því leiklist er ekki
bara að standa og tala,“ segir hann.
„Mér finnst í raun að í þessu djobbi
verði ég líka að vera tónlistarmaður, dansari og myndlistarmaður. Leikari þarf að hafa ansi marga
hluti á hreinu áður en hann stígur
á svið eða fram fyrir linsuna. Það
er margfaldur misskilningur að
góður leikari verði bara að geta
lifað sig inn í leikinn. Þegar leiklist
nær hæstu hæðum eru leikararnir
í skörpustu meðvitund um sjálfa sig
og rýmið. Einu sinni var ég spurður af einum mesta handboltakappa
Íslands hvernig ég nennti að leika
sömu rulluna aftur og aftur. „Alveg
á nákvæmlega sama hátt og þú
nennir að spila handbolta aftur og
aftur,“ svaraði ég. Ég er aldrei að
leika sama leikinn þó að reglurnar
séu þær sömu. Maður fer inn í sama
verkið en er endalaust að glíma við
ögranir.“
Oft sést til Ingvars í Sundlaug
Vesturbæjar. Hann kannast við
það. „Ég fer í laugina, geri æfingar og teygjur en syndi ekki. Aðalástæðan er sú að þegar við vorum
að sýna Woyzeck í London lékum við
í vatni og ég kafaði mjög mikið. Ég
hugsa að Englendingar hafi eitthvað
trassað að skipta um vatn í kerunum
því eftir eina sýninguna fékk ég svo
mikla sýkingu í eyrun og hún tekur

Landey býður til sölu eignir á:

Seltjarnarnesi

Landey býður til sölu eignir sínar við Bygggarða og Sefgarða
á Seltjarnarnesi. Um er að ræða alls um 4.850 m2 húsnæðis
og 22.700 m2 af lóðum.

Hátúni 2b | 105 Reykjavík | Sími 594 4200 | Fax 594 4201 | www.landey.is

Landey ehf. er dótturfélag Arion banka og fer með eignarhald bankans á nýbyggingum og fasteignaþróunarverkefnum.

SEM JEPPI „Benni vildi endilega

sjá mig með nikkuna.“
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Þó að ég hafi gutlað á
harmóníku heima hjá mér
alllengi hef ég lítið gert af
því opinberlega.
sig alltaf upp ef ég er mikið í vatni.
Þess vegna er ég hættur að synda.“
Ingvar verður fimmtugur 22.
nóvember í haust. Eiginkona hans,
Edda Arnljótsdóttir leikkona, og
elsti sonurinn eiga afmæli sama
dag. „Við Edda fengum frumburðinn, Áslák, í afmælisgjöf. Svo eigum
við þrjú önnur börn, Snæfríði, Sigurð og Hring,“ útskýrir Ingvar.
Hann þvertekur fyrir að sameiginlegur afmælisdagur hafi leitt þau
Eddu saman.
„Við Edda vorum búin að vera
saman í skóla í einn og hálfan vetur
þegar við byrjuðum saman. Það er
kannski ekkert sérstaklega praktískt að byrja með bekkjarsystur
sinni í leiklistarskólanum en þú
veist hvernig ástin er – þegar hún
tekur völdin er ekkert sem stoppar
hana.“
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Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins
Hátúni 2b í síma 594 4210, netfang: landey@landey.is
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Veitingahúsið Perlan
Sími: 562 0200 · Fax: 562 0207
Netfang: perlan@perlan.is
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30 | HELGIN |

21. september 2013 LAUGARDAGUR

FLUG Í AÐSIGI
Annað sætið
hlýtur Ásta
Magnúsdóttir
fyrir þessa
fallegu mynd.

AÐ KÚRA
Sigurður Bjarnason tók
þessa mynd, sem hafnaði í
4.-5. sæti keppninnar.

KRÍUHOPP
Kristján Möller tók
þessa mynd, sem
einnig hafnaði í 4.-5.
sæti.

FÁLKAFELL Sölvi Breiðfjörð tók þriðju bestu náttúrumyndina að mati lesenda og dómnefndar blaðsins.

Lesendur völdu bestu myndina
Ljósmyndin Tófan og marhnúturinn, sem Elma Rún Benediktsdóttir sendi inn í ljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins,
var valin besta myndin þar sem þemað var náttúra. Útivist er þema næstu keppni, sem hefst á mánudagsmorgun.

M

yndina tók ég í byrjun ágúst þegar við vorum í fríi í Veiðileysufirði á
Hornströndum. Ég fer þangað á hverju ári en þetta er í fyrsta skipti
sem ég hef séð tófur þar. Ég er mikill tófuvinur og vil að þær fái að
vera í friði innan friðlandsins. Mér finnst að það megi ekki skjóta
tófuna þar,“ segir Elma Rún Benediktsdóttir, sem tók bestu myndina
í ljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins þar sem náttúran var þemað.
Alls bárust 550 ljósmyndir í keppnina, en þátttakendur hlaða upp myndum sínum
á ljosmyndakeppni.visir.is og á Facebook-síðu Fréttablaðsins. Lesendur geta kosið
bestu myndina og gildir niðurstaðan í kosningunni helming á móti áliti dómnefndar
blaðsins, sem skipuð er þeim Ólafi Stephensen ritstjóra, Silju Ástþórsdóttur útlitshönnuði og Pjetri Sigurðssyni ljósmyndara.

TÓFAN OG
MARHNÚTURINN
Elma Rún Benediktsdóttir
á sigurmyndina í náttúruþema ljósmyndakeppni
Fréttablaðsins.

➜ Ljósmyndasamkeppni um útivist
Útivist er þema næstu ljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins

VERÐLAUNIN

KEPPNIN HEFST Mánudagsmorgun 23. september
KEPPNINNI LÝKUR Á miðnætti miðvikudaginn 2. október.

Í verðlaun fyrir bestu
myndina hlýtur Elma
Rún glæsilega Nikon 10,1
milljónar pixla myndavél
með 10-27mm linsu frá
Heimilistækjum.

Sömu reglur gilda, hver þátttakandi skal senda inn eina mynd og skal hún hafa verið
tekin nú í sumar eða haust. Tilkynnt verður um úrslit útivistarkeppninnar í helgarblaði
Fréttablaðsins laugardaginn 5. október en allar nánari upplýsingar um keppnina er að
finna á ljosmyndakeppni.visir.is
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➜ ÁRNI PÁLL ÁRNASON
MENNTUN Stúdentspróf MH 1985.
Lögfræðipróf HÍ 1991.
Nám í Evrópurétti við Collège d’Europe
í Brugge í Belgíu 1991-1992.
Héraðsdómslögmaður 1997
Sumarnám í Evrópurétti við Harvard
Law School / European University
Institute í Flórens 1999.
HELSTU STÖRF Stundakennsla við
Menntaskólann við Hamrahlíð 19881992. Ráðgjafi utanríkisráðherra í
Evrópumálum 1992-1994. Deildarsérfræðingur á viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins 1994. Lögfræðingur
varnarmálaskrifstofu 1994-1995. Starfsmaður ráðherraskipaðra nefnda, m.a.
nefndar um endurskipulagningu utanríkisþjónustunnar 2004. Stundakennari
í Evrópurétti við Háskólann í Reykjavík
2004-2009.
STJÓRNMÁLAÞÁTTTAKA
Í miðstjórn og framkvæmdastjórn
Alþýðubandalagsins 1987-1989
Oddviti Æskulýðsfylkingar Alþýðubandalagsins 1989-1991
Í stjórn Birtingar 1989-1991
Þingmaður Samfylkingarinnar 2007
Félags- og tryggingamálaráðherra
2009-2010,
Efnahags- og viðskiptaráðherra
2010-2011
Formaður Samfylkingarinnar síðan
2013.
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Stefnulaus ríkisstjórn
Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, segir að ríkisstjórnin bjóði fyrirtækjum og íslenskum almenningi upp á dapurlega framtíðarsýn. Krónu í höftum og versnandi lífskjör. Hann segist ekki hafa íhugað að segja af sér eftir kosningaósigurinn í vor.
Höskuldur
Kári Schram
hoskuldur.schram@365.is

S

amfylkingin tapaði ellefu þingmönnum í síðustu
kosningum og fór úr því
að vera stærsti flokkur
landsins í að vera sá þriðji
stærsti. Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, segir að flokkurinn hafi ætlað
sér að gera of mikið á síðasta kjörtímabili og sett markið of hátt. „Á
vissan hátt gleymdum við okkur í
erfiðum verkefnum og vanræktum
að eiga samtal við þjóðina.“ Árni
segist ekki hafa íhugað að segja
af sér eftir kosningar. „Ég var
nýkjörinn sem formaður og hafði
haft tvo mánuði til að leiða flokkinn. Það var alltof skammur tími.
Ég held að það sé alveg ljóst að það
er óheppilegt að skipta um mann
í brúnni svona stuttu fyrir kosningar.“ Árni segir að draumurinn
um stóran jafnaðarmannaflokk lifi
góðu lífi þrátt fyrir þennan kosningaósigur. „Menn gleymdu honum
í aðdraganda síðustu kosninga og
töldu það skipta engu máli að hafa
stóran jafnaðarmannaflokk. Menn
gleymdu sér í því að taka þátt í
gamaldags fegurðarsamkeppni á
vinstri væng íslenskra stjórnmála,
þ.e. þessi fegurðarsamkeppni lítilla
vinstriflokka sem gerði íslenska
vinstrihreyfingu og umbótaöfl í
landinu áhrifalaus um áratugi.“
Samstarf á vinstri vængnum
Eftir kosningar fór af stað umræða
um mögulega sameiningu vinstri
flokka, þá sérstaklega Samfylkingarinnar og Vinstri grænna.

„Þær hugmyndir hafa ekki komið
til tals á milli flokkanna. Svoleiðis samstarf þarf þá að vera um
málefni. Vinstri græn voru stofnuð vegna þess að menn vildu ekki
taka þátt í jafnaðarmannaflokki.
Samfylkingin vill ekki hætta því
að vera jafnaðarmanna flokkur.“
Árni segir enn fremur að ekki hafi
komið til tals að mynda kosningabandalag í Reykjavík með öðrum
vinstriflokkum fyrir næstu borgarstjórnarkosningar.
Aðildarferlið ekki dautt
Eitt af fyrstu verkum ríkisstjórnar
Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks
var að gera hlé á aðildarviðræðum
Íslands við Evrópusambandið.
Nýlega ákvað svo Gunnar Bragi
Sveinsson utanríkisráðherra að
leysa samninganefnd Íslands frá
störfum. Árni segir að þrátt fyrir
þetta sé aðildarferlið ekki dautt.
„Auðvitað getur ríkisstjórnin sett
málið í hlé og hún hefur ákveðið
svigrúm til þess en ekki endalaust.
Yfirlýsingar forystumanna ríkisstjórnarflokkanna fyrir síðustu
kosningar voru þannig að þessir
flokkar hafa ekkert umboð til þess
að slíta viðræðum án þess að þjóðin fái fyrst að segja álit sitt á því.
Ríkisstjórnin er mjög vaklandi í
afstöðu sinni til aðildar. Það liggur
fyrir að hún mun þurfa að leggja
fyrir þingið stefnubreytingu ef hún
ætlar að hætta aðildarferlinu.“
Engin framtíðarsýn
Svana Helen Björnsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins, ritaði
grein í Fréttablaðið á fimmtudag
þar sem hún segir að íslensk fyrirtæki séu byrjuð að flýja land út
af gjaldeyrishöftum. Árni segir
nauðsyn legt fyrir stjórnvöld að

marka sóknarstefnu til framtíðar fyrir íslensk fyrirtæki. „Við
munum ekki geta rekið áfram norrænt velferðarkerfi ef við höfum
ekki norrænt atvinnulíf, norrænt
viðskiptafrelsi og norrænt atvinnuskapandi samfélag,“ segir Árni.
„Vandi þessarar ríkisstjórnar er að
hún getur ekki horfst í augu við það
að búa til einhverja sóknarstefnu
fyrir þetta land. Hún er læst inni
í eigin hindurvitnum og eigin ótta
við umheiminn. Hún keppist við að
loka dyrum þegar hún ætti að vera
að opna þær. Stefnuleysi hennar er
að ryðja okkar samkeppnishæfustu
fyrirtækjum úr landi.“
Árni segir ráðaleysi einkenna
störf ríkisstjórnarinnar. „Það
vita það allir að íslensk króna
getur ekki orðið grundvöllur sambærilegra lífskjara hér og í öðrum
löndum um næstu áratugi. Það
vita allir nema ríkisstjórnin og
hún treystir sér ekki til að horfast í augu við þá staðreynd. Þess
vegna setur hún allt í bið. Framsóknarflokkurinn er í þessari
ríkisstjórn til að ná fram skuldalækkun. Sjálfstæðisflokkurinn
er að reyna ná fram skattalækkunum. Þeir lofuðu hlutum
sem eru algjörlega ósamrýmanlegir. Annar talar í austur og hinn
í vestur í þessu stjórnarsamstarfi.
Við verðum afskaplega lítið vör við
það hvert skalt stefna. Ég skynja
að það er hart í ári hjá fólki. Fólk
hefur minna á milli handanna en
oftast áður frá hruni. Lífskjaraskerðingin er komin til að vera og
fólk sér enga augljósa leið fram
á við. Fyrirheitin sem hafa verið
gefin um skulda niðurfellingar
valda því að allt er í bið. Lánshæfismat landsins lækkar. Seðlabankinn segist ekki geta lækkað

➜ Árangur Samfylkingarinnar í alþingiskosningum
2003

2007

2009

2013

31% 26,8% 29,8% 12,9%
20 þingmenn

18 þingmenn

vexti. Aðilar vinnumarkaðarins
segjast ekki geta gert langtímasamninga.“
Árni segir að ríkisstjórnin hafi
í raun slegið skjaldborg utan um
ákveðna forréttindahópa. „Hagsmunir ákveðinna forréttindahópa
að baki Sjálfstæðis- og Framsóknarflokknum eiga ekki að ganga
framar hagsmunum þorra þjóðarinnar. Það er ekki hægt að sætta sig
við að litlar klíkur sem eiga hagsmuni í því að hafa landið lokað og
fá enga samkeppni ráði ferðinni.“
Öllu snúið á haus
Árni segir að Samfylkingin sé
tilbúin að styðja aðgerðir ríkisstjórnar innar þegar kemur að
skuldaniðurfærslu. Starfshópar
á vegum ríkisstjórnarinnar sem
vinna að tillögum í málinu eiga
að skila af sér í lok nóvember.
„Við förum ekki í málþóf til að
stöðva framkvæman legar tillögur sem ríkisstjórnin kemur með.
Við sögðum alveg skýrt fyrir síðustu kosningar að það væru hópar
sem enn væru óbættir hjá garði.
Það athyglisverða er að tillögur
ríkisstjórnarinnar, eða það sem
forsætisráðherra og framsóknarmenn eru að gefa ádrátt um, virðast ekki vera meira en það sem við
vorum að segja fyrir kosningar.
Þegar Frosti Sigurjónsson, þingmaður Framsóknar, kemur núna
og segir að það séu einhverjir

20 þingmenn

9 þingmenn

hópar sem ekki hafi fengið eitthvað
og þeir eigi að fá það núna en þeir
sem eru í raunverulegum greiðsluvanda eigi ekkert að fá þá er auðvitað verið að snúa á haus öllu því
sem Framsóknarflokkurinn sagði
fyrir kosningar.“
Árni segir mikilvægt að gæta
jafnræðis þegar kemur að skuldaniðurfærslu. „Það hefur verið mjög
snúið að finna leiðir til að gera þetta
svo að sanngirni og jafnræðis sé
gætt. Við viljum ekki ósanngjarnar lausnir. Það eru auðvitað margar
spurningar sem vakna þegar ríkisstjórnin gefur fólki ádrátt með
þessum hætti. Hvað á að gera við
einstakling sem er með verðtryggð
lífeyrisréttindi og verðtryggðar
skuldir? Á að laga forsendubrestinn
á skuldahliðinni en leyfa honum að
njóta forsendubrestsins á eignahliðinni? Hvað á að gera við leigjendur sem urður fyrir forsendubresti
þegar verðtryggð leiga hækkaði?
Svona má lengi telja og það hefur
aldrei verið útfært af framsóknarmönnum. Við munum ekki styðja og
við munum ekki geta sætt okkur við
aðgerðir sem fela í sér að almennt
launafólk beri herkostnaðinn af
þessari ævintýraferð.“

visir.is
Viðtalið við Árna Pál Árnason
er hægt að sjá í þættinum
Pólitíkin á www.vísir.is
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Það þarf ekki meirapróf til að
hafa skoðun á klassískri tónlist
Halla Oddný Magnúsdóttir lauk nýverið framleiðslu Útúrdúrs, fimm þátta seríu um klassíska tónlist sem hóf göngu sína
um síðustu helgi. Innblásturinn kom víða að, meðal annars frá firrtum yfirstéttarkarli og BBC, sjónvarpsstöð sem biðst ekki
afsökunar á því að vera ríkismiðill. Hún er unnusta píanistans Víkings Heiðars Ólafssonar, sem stýrir þáttunum ásamt Höllu.
Ólöf
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

V

ið setjumst niður á
kaffihúsinu í Hannesarholti á Grundarstíg. Þar kemur fjöldi
fólks og kastar á Höllu
kveðju, hún er hógvær og fólk hrósar
henni fyrir fyrsta þáttinn af Útúrdúr, fimm þátta seríu um klassíska
tónlist sem hóf göngu sína á RÚV
á sunnudaginn var. Að þáttunum
koma einnig þeir Víkingur Heiðar
Ólafsson, píanóleikari og unnusti
Höllu, og Viðar Víkingsson kvikmyndagerðarmaður.
Halla Oddný Magnúsdóttir er 25
ára Reykjavíkurmær. Hún er stúdent úr MR og með burtfararpróf í
píanóleik frá Tónlistarskólanum í
Reykjavík. Að því loknu fór hún til
Oxford og tók BA-próf í því sem þar
nefnist Human Sciences, sem gæti
útlagst mannvísindi á íslensku.
„Ég er dálítið eins og forsætisráðherrann, margsaga um háskólanám
mitt, enda hef ég reynt margar mismunandi leiðir til þess að gefa fólki
mynd af því sem ég var að læra.
Stundum segist ég í gamni hafa
lært rafmagnsguðfræði eða sameindasálfræði,“ segir hún glaðbeitt.
„Þetta var svona samsett nám þar
sem fléttað var saman raunvísindalegri og hugvísindalegri nálgun á
tegundina mann. Ég kalla mig því
yfirleitt ekki mannfræðing – ég hef
í raun ekkert sérstakt heiti. Og ég
kann því bara ágætlega.“
BBC biðst ekki afsökunar á sér
Halla á ekki langt að sækja menningaráhugann. Faðir hennar er
Magnús Tómasson myndlistarmaður og móðir hennar Jóhanna
Ólafsdóttir, ljósmyndari við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum
fræðum. Ljósmyndir hennar hafa
birst á sýningum undanfarið, meðal
annars á sýningu um íslenska samtímaljósmyndara á Þjóðminjasafninu síðasta vor. „Ég er svo hrifin af
myndunum hennar,“ segir Halla og
bætir því við að henni finnist hún
eiga að sýna meira af ljósmyndum.
Þáttaröðin Útúrdúr hefur verið
lengi í undirbúningi en tökur á
henni hófust í ársbyrjun 2012. Hún
er frumraun Höllu í sjónvarpsþáttagerð. Einhverjir hafa þó
kannski séð Höllu í sjónvarpinu síðustu mánuði, því hún starfaði sem
fréttamaður á RÚV í sumar. Þar
vakti ein frétt sérstaka athygli, en
í henni lét hún handtaka sig í kvöldfréttunum, eftir að mál sem varðaði harkalega handtöku ungrar
konu á Laugaveginum komst í
hámæli. „Þetta var svona mín Bridget-Jones stund,“ segir Halla, létt í
bragði. „Að láta Mjölnis-menn yfirbuga mig í sjónvarpi,“ bætir hún
við og hlær.
„Hugmyndin að Útúrdúr varð
til úti í Bretlandi, svona smátt og
smátt. Við Víkingur spjöllum auðvitað mikið um tónlist, og auðvitað ýmislegt annað, en höfum
oft gjörólík sjónarhorn á hana.
Víkingi finnst líka mjög gaman að
tala um tónlist, hefur skýrar skoðanir og ástríðu fyrir því að miðla
henni til nýrra áheyrenda. Svo hrifumst við líka bæði af breskri sjónvarpsmenningu. Það var svo hressandi að sjá hvernig BBC biðst ekki
afsökunar á sér, heldur leyfir sér, í
krafti þess að vera sjónvarpsstöð í
almannaþjónustu, að fræða og upplýsa, en ekki bara skemmta. Vissulega er margt gott gert í íslensku
sjónvarpi og ekki síst útvarpi og

auðvitað er ekki fyllilega sanngjarnt
að bera það saman við stórveldið
BBC. En það er samt stundum eins
og áhorfendum sé vantreyst. Og það
gildir auðvitað víða, ekki bara hér.“
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Halla Oddný Magnúsdóttir
vinnur á fréttastofu RÚV. Hún
vakti mikla athygli í sumar
þegar hún lét handtaka sig
í kvöldfréttatíma eftir að
mál sem varðaði harkalega
handtöku ungrar konu á Laugaveginum komst í hámæli.

Firrtur yfirstéttarmaður kveikjan
Til dæmis um virðingu BBC fyrir
áhorfendum sínum nefnir Halla
hinn umdeilda breska heimspeking og íhaldsmann Roger Scruton,
sem er viðmælandi í fyrsta þætti
Útúrdúrs. „Hann gerði mynd fyrir
BBC 2 sem hét Why Beauty Matters.
Þar viðraði hann þá skoðun sína
að fegurðin væri á undanhaldi og
að brotthvarf hennar sem gildis í
sjálfri sér gæti orðið siðmenningu
okkar óbætanlegur skaði. Hann fór
mikinn í gagnrýni sinni á breska
myndlistarmenn af Saatchi-kynslóðinni, hraunaði yfir nútímaarkitektúr og popptónlist. Ég var auðvitað ósammála honum í flestu. Í
aðra röndina fannst manni hann
vera firrtur yfirstéttarmaður sem
aðeins vildi hlusta á tónlist frá 18.
öld og fyndist eina hlutverk listarinnar vera að skreyta heldri manna
híbýli. Á hinn bóginn var ekki laust
við að sannleikskorn leyndist í gagnrýni hans, og hann er auðvitað eitursnjall. Aðallega var samt bara svo
stórkostlegt að á besta tíma á sunnudagskvöldi væri maður að fjalla
um fegurðina í sjónvarpinu, og það
allra besta var hvað myndin vakti
mikil viðbrögð. Fjölmargir skrifuðu
í blöðin til að mótmæla honum, en
aðrir komu honum til varnar. Fegurðin var allt í einu orðin heitasta
umræðuefnið í samfélaginu. Það var
æðislegt.“
Þáttagerðin fór þó ekki að komast
almennilega á stað fyrr en þau nálguðust Viðar Víkingsson kvikmyndagerðarmann, sem er móðurbróðir
Víkings. „Viðar er mikill snillingur.
Hann er ekki bara ógurlega fróður
um kvikmyndir, heldur til dæmis
tónlist og bókmenntir, og hefur allar
tengingar á reiðum höndum. Þetta
hefði aldrei orðið til án hans, enda
hafði hvorugt okkar Víkings neina
reynslu á sviði dagskrárgerðar í
sjónvarpi.“
Versta auglýsingatrix sögunnar
Þættirnir fjalla um klassíska tónlist
í víðum skilningi og kynna hana á
fjölbreyttan og lifandi hátt – sem
sagt á mannamáli. „Þótt það sé
gaman að því þegar fólk er í heilögu stríði fyrir fegurðina er það
samt okkar sannfæring að klassísk tónlist eigi ekki að vera heilög
og ósnertanleg. Við erum sem sagt
sammála bandaríska tónlistarfræðingnum Alex Ross, sem sagði að
það að kalla eina tegund tónlistar
klassíska hefði verið versta auglýsingatrix sögunnar. Hún sé þá orðin
dauður safngripur frekar en lifandi
list. Og hvað er svona klassískt við
hana? Tónlist sem er flutt víða um
heim og fjöldi fólks hefur gaman af
í samtímanum hlýtur að teljast samtímatónlist í einhverjum skilningi,
þótt höfundar hennar hafi verið
uppi á öðrum tíma í sögunni. Hin
grunnsannfæringin er svo sú að fólk
þurfi ekki einhvers konar meirapróf
til þess hafa skoðun á þessari tegund tónlistar og að hver sem er geti
haft gaman af henni. Þetta er bara
músík.“
Halla bendir á að ein leið til þess
að kynna tónlistina og afmá hinn
ógnandi klassíska stimpil sé að nálgast hana á sem fjölbreyttastan hátt.
„Okkur langaði að skera nógu margvíslega í gegnum hlutina, þannig að
fólk gæti tekið ólíkar stefnur inn í
tónlistina og fundið eitthvað sem
því finnst áhugavert. Í fyrsta þættinum, til dæmis, fléttuðum við inn
hugmyndum fornleifafræðings-
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ins Stephens Mithen sem telur að
Neanderthalsmenn hafi sungið sín
á milli, því tungumálið var ekki fullmótað,“ bætir Halla við, og segir
ekki laust við að þar hafi námið
fléttast inn í efnistökin.
Hún segir þættina afar ólíka
innbyrðis, en að hver þáttur hafi
ákveðið þema og hverfist um tónlistarflutning og spjall í stúdíói,
með útúrdúrum hingað og þangað.
„Næsti þáttur fjallar til dæmis um
íslenska tónlist fyrri alda. Það var
alveg sérstaklega lærdómsríkt að
gera hann og skemmtilegt að kynnast allri þessari fallegu tónlist sem
allt of fáir hafa heyrt. Íslenskur
tónlistararfur er sem sagt annað
og meira en Hani, krummi, hundur,
svín.“
Eins og að vinna dýralífsmynd
Halla og Víkingur búa í Berlín.
„Þetta er eiginlega dálítið vandræðamál. Ég segist alltaf búa í
Berlín en svo er ég eiginlega alltaf
hér. Við byrjuðum að vinna þættina um svipað leyti og við fluttum
til Berlínar, svona að nafninu til.
Við unnum þættina á löngum tíma,
enda byggjast þeir mikið til á framlagi þess tónlistarfólks sem kemur
og spilar og spjallar um verkin. Það
er auðvitað oft á ferð og flugi. Svo
liggur mikið að baki tónlistarflutningi og það er skemmtilegast að
hlusta á fólk spila og tala um verk

Ég er dálítið eins og forsætisráðherrann, margsaga
um háskólanám mitt, enda
hef ég reynt margar mismunandi leiðir til þess að
gefa fólki mynd af því sem
ég var að læra.
sem því þykir vænt um. Í aðra röndina var þetta því dagskrárgerð í
anda veiðimanna og safnara. Handritið tók breytingum eftir því hvað
við fengum upp í hendurnar. Að því
leyti er það að vinna með stórkostlegum listamönnum ekki ósvipað
því og að vinna að dýralífsmynd –
maður þarf að vera sveigjanlegur.“
Halla segist kát með viðtökurnar
við fyrsta þættinum. „Þær voru
betri en ég þorði að vona. Það var
örlítill skjálfti í okkur, sérstaklega
þar sem við Víkingur vorum dálítið í forgrunni í fyrsta þættinum.
Við vissum hreinlega ekki hvort
við næðum til fólks,“ heldur Halla
áfram.
„Svo vorum við auðvitað búin
að horfa á þetta svo oft og liggja
yfir smáatriðum. Við höfðum trú
á verkefninu en þegar maður horfir svona oft á sömu myndskeiðin verða hlutirnir óbærilega leiðinlegir og erfitt að átta sig á því
hvað er gott og hvað ekki. Ég gat
ekki einu sinni horft á þetta í sjón-

varpinu – allavega ekki samtalskaflana okkar. Ég var frammi í
eldhúsi á meðan fjölskyldan horfði
á þáttinn á sunnudaginn. Mér leið
alls ekki vel,“ segir Halla og hlær.
„En svo um leið og þátturinn kláraðist gerðist svolítið fallegt – ég
fékk óvænt símtal frá ókunnugum
manni á Selfossi, sem var bara svo
ánægður. Mér þótti mjög vænt um
það, og það var gott að vita til þess
að einhver einn væri að minnsta
kosti ánægður,“ bætir Halla við.
Reynir að lifa fyrir forvitnissakir
Næst ætla ég að bregða mér til
London,“ segir Halla. „Ég fékk
dálítið spennandi atvinnutækifæri þar sem mig langar að láta
reyna á. Ég hef reyndar líka
áhuga á að prófa mig meira áfram
með dagskrárgerð, hvort sem það
er fyrir útvarp eða sjónvarp, en
það veltur auðvitað á ýmsu. Ég
hef lengi haft áhuga á heimildarmyndum. Mér finnst gaman að
skrifa og fá að prófa mismunandi miðla en er ekki beinlínis með plan. Nema auðvitað að
halda áfram að gera skemmtilega hluti með Víkingi. Ég reyni
að lifa fyrir forvitnissakir, prófa
það sem vekur áhuga minn hverju
sinni. Ég veit það ekki, þetta á
alveg eftir að koma í ljós. Maður
verður að taka eitt fyrir í einu,“
segir Halla að lokum.

STJÖRNUBÖRN eru glaðleg
geimbörn sem koma utan úr geimi
til jarðarinnar með jákvæð &
uppbyggjandi skilaboð
til jarðarbarna.

Kjóll

2.985 kr.
3.980 kr.

ÍSLENSK HÖNNUN er mikilvægt
skref í starfsemi Lín Design. Frá
upphafi hafa allar okkar vörur
verið hannaðar á Íslandi og svo
er einnig með Stjörnubörn.

25%

kynningarafsláttur
Opið laugardag 11.00-16.00

ENDING & ENDURNÝTING
fata tók á sig nýja mynd við
framleiðslu Stjörnubarna. Þegar
barnið þitt vex upp úr flíkinni getur
þú komið með hana og fengið 15%
afslátt af nýrri flík. Rauði
krossinn sér svo um að koma
fötunum áfram til þeirra sem
geta nýtt þau aftur.

Peysa

1.867 kr.
Náttföt

2.985 kr.
3.980 kr.

ÍSAUMUR í stað plastprentunar!
Allar flíkurnar eru unnar úr bómull
þar sem Stjörnubörnin eru ofin
í efnið. Þar sem ending skiptir
miklu máli plastprentum
við ekki í efnið.

Laugavegi 176 Glerártorg www.lindesign.is

2.490 kr.

Stjörnubörn
ný barnafatalína frá Lín Design
Náttföt

2.985 kr.
3.980 kr.

Nærfatasett
Kjóll

2.167 kr.
2.890 kr.

2.985 kr.
3.980 kr.

Náttkjóll

Buxur

2.985 kr.

2.092 kr.

3.980 kr.

HLJÓÐBÓK með ævintýrum
Stjörnubarna er á vefsíðu
Lín Design, www.lindesign.is.
Góða skemmtun!

2.790 kr.

Peysa

1.867 kr.
2.490 kr.
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Fólk er hætt að vera skrítið
Björg Magnúsdóttir, rithöfundur og fréttamaður, stendur með fortíð sinni sem fyrrverandi skinka. Tónlistarmaðurinn og
leikarinn Helgi Björnsson bjargaði Harvey Keitel eitt sinn um sígarettu. Rökstólapar vikunnar hittist á köldum degi í vikunni.
Á RÖKSTÓLUM
Kjartan
Guðmundsson
kjartan@frettabladid.is

B

yrjum á byrjun. Hvað
vitið þið hvort um annað?
Helgi: „Ég verð að
viðurkenna að ég hef
séð þig í fjölmiðlum á
þessu ári í tengslum við
útkomu bókarinnar þinnar, Ekki
þessi týpa, en þá er það upptalið.“
Björg: „Manstu ekki þegar við
hittumst fyrir utan Kaffibarinn
eldsnemma á sunnudagsmorgni í
sumar? Við vorum að leita okkur að
eftirpartíi?
Helgi: „Jú, einmitt! Mér fannst ég
kannast við þig. Nú verð ég eiginlega að lesa bókina.“
Björg: „Ég á eintak til að selja
þér“.
Helgi: „Fæ ég afslátt?“
Björg: „Við getum kannski haft
vöruskipti?“
Helgi: „Já, þú færð disk og ég
bók. Las ég ekki að bókin þín væri
skvísubók en samt ekki skvísubók?“
Björg: „Jú, þessi skvísubókastimpill er svo þröngur og getur
auðveldlega útilokað fullt af lesendum sem gætu haft gaman af
bókinni. Þetta er bók fyrir skvísur
af báðum kynjum og á öllum aldri.
Þú getur alveg verið jafn mikil
skvísa og ég.“
Helgi: „Ég er svaka skvísa.“
Björg: „Já, það dylst engum. En
ég man eftir því þegar ég sá þig í
fyrsta skipti. Það var í þáttunum
um Nonna og Manna og þú lékst
heilagan smaladreng.“
Helgi: „Nei, ég lék einn af vondu
köllunum.“
Björg: „Ég skil. Þetta hefur
skolast eitthvað til í minninu. En
mig langar líka til að spyrja þig
um tvennt, í fyrsta lagi pælinguna
að baki jólalaginu Ef ég nenni og
svo frasann „Eru ekki allir sexí?“
Helgi: „Ég samdi hvorki lagið Ef
ég nenni né textann, en ég gerði
einu sinni heiðarlega tilraun til að
finna einhverja hulda meiningu í
textanum. Með því að grafa djúpt
ofan í Íslenska orðabók gat ég
fundið þá langsóttu skýringu að
það að nenna þýddi í raun að þykja
dálítið varið í viðkomandi. Ég held
samt að höfundurinn hafi alls ekki
haft slíkt í huga heldur hafi þetta
verið hugsað sem brandari. Svo er
auðvitað spurning hvort lagið hefði
orðið svona vinsælt ef spurningin
hefði verið orðuð öðruvísi.“
Björg: „Ég held ekki, því þessi
spurning kveikir í fólki. Hún er
svo óvænt.“
Helgi: „Sammála því. Frasinn „Eru ekki allir sexí“ varð til
á tónleikum á danshúsinu 1929 á

MÚLTÍTALENTAR Helgi Björnsson ætlar að skella sér til Brasilíu ef Ísland kemst á HM í knattspyrnu. Björg Magnúsdóttir vill ekki heimsækja landið um leið og allar helstu
fótboltabullur heimsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Akureyri í kringum 1990. Í laginu
Blautar varir er sagt „Segja mér
að þú sért sexí“ í viðlaginu svo ég
kynnti lagið á þennan hátt. Svo
varð þetta að frasa og nú rúmum
tuttugu árum síðar er þetta orðið
að vörumerki og frasinn lifir sjálfstæðu lífi.“
Björg: „Ég veit ekki hvað þú átt
mörg börn, en myndirðu segja að
þessi frasi sé eins og fjórða barnið
þitt?“
Helgi: „Ég á þrjú börn.“
Björg: „Í alvöru? Vá! Ég er alltaf
að leita mér að svona vörumerkisfrasa til að enda allar fréttir á. Eitthvað í líkingu við „And that‘s the
way the cookie crumbles!“, en samt
á íslensku.“
Helgi: „Svona fór um sjóferð þá?
Nei, sá frasi gæti orðið ansi svartur
ef hann er notaður eftir vitlausa
frétt. En ég skal hjálpa þér að finna
eitthvað gott.“
Ítalirnir flottir
Afrek íslenska knattspyrnulandsliðsins eru á allra vörum. Ætlið
þið að skella ykkur til Brasilíu ef
við komumst á HM?
Björg: „Ég hef enga þekkingu á
þessum málum en ég væri alveg
til í að fara til Brasilíu. Ég myndi
samt aldrei í lífinu fara þangað

á sama tíma og allar helstu fótboltabullur heimsins. Ég er með
Kolbrúnu Bergþórsdóttur í liði
og spyr hvers vegna ætti að horfa
á fótbolta þegar hægt er að lesa
bók“.
Helgi: „Það er rosalega gaman
að fylgjast með landsliðinu og
þessum jákvæðu þjóðfélagslegu
áhrifum sem velgengnin hefur í
för með sér. Vonandi skila þau sér
inn í hagkerfið líka, en ég á eftir
að sjá það gerast. Ég er yfirleitt
bjartsýnn en ég sé það ekki gerast
að við komumst alla leið til Brasilíu. Samt ætla ég að skella mér til
Ríó og ef við komumst ekki á HM
eru ýmsir aðrir möguleikar í boði.
Ég hef til dæmis alltaf verið hrifinn af ítalska landsliðinu.“
Björg: „Þar erum við sammála.
Mér finnst Ítalirnir flottir, bæði
útlitslega og knattspyrnulega séð.“
Helgi: „Svo bjó ég líka á Ítalíu
og liðið hefur öðlast stað í hjarta
mínu. Þýska landsliðið líka, enda
bjó ég þar.“
Björg: „Ég bjó í London í eitt ár
en það hefur ekkert skilað sér inn
í boltann. Það eru aðrir hlutir við
breska menningu sem ég kann vel
við.“
Helgi: „Fish‘n‘chips?“
Björg: „Já! Alltaf á þriðjudögum!“

6OHQVNDU
O¨NQLQJDMXUWLU
ANNA RÓSA
starfar við ráðgjöf sem
grasalæknir, framleiðir
vinsælar vörur úr jurtum,
skrifar bækur og hefur
haldið fjölda námskeiða
um lækningajurtir.

mánudagur

30. sept.
4.900 kr.

Námskeið með Önnu Rósu grasalækni
um áhrifamátt íslenskra lækningajurta
Á NÁMSKEIÐINU VERÐUR FARIÐ YFIR:
Hvernig grasalæknar vinna
og hvað sjúkdóma er algengt
að þeir fáist við.

Áhrifamátt algengra
lækningajurta sem
auðvelt er að ﬁnna og tína.

Nánari upplýsingar og skráning
á annarosa@annarosa.is eða
í síma 662 8328.

HEILSUHÚSIÐ LÁGMÚLA 5, KL. 19:30 – 21:30
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Einfaldar uppskriftir og
aðferðir við vinnslu úr jurtum.

Allir eru eins
Hljómsveitin Stjórnin stígur á svið
á ný á 25 ára afmælistónleikum í
Háskólabíói í lok október. Ef þið
mættuð vekja eina hljómsveit upp
frá dauðum fyrir eina tónleika,
hver yrði fyrir valinu?
Helgi: „Þetta er erfið spurning.
Ef ég mætti vekja fólk til lífsins
væri til dæmis gaman að sjá The
Doors á tónleikum. Eða Jimi Hendrix. Hann var magnaður tónlistarmaður og hafði mikil áhrif á þá
sem komu á eftir honum.“
Björg: „Ég myndi standa með
fortíð minni sem fyrrverandi
skinka og vekja TLC til lífsins.“
Helgi: „Já, þær sem sungu
Waterfalls? Það er rosalega flott
lag“.
Björg: „Ég væri til í að sjá
TLC flytja Waterfalls með rappkaflanum og öllu í troðfullum sal í
Hamborg eða Dublin. Þá myndi ég
líka klæða mig í gamla skinkubúninginn.“
Helgi: „Hvernig er skinkubúningurinn?“
Björg: „Í dag er hann orðinn
allt öðruvísi og miklu flottari en í
gamla daga.“
Helgi: „Er það slæmt?“
Björg: „Já, því það er svo gaman
að hafa verið í algjörlega grilluðum
fötum. Við vinkonurnar vorum í
þykkum böffalóskóm, hvítum tartbuxum, um það bil sjö hettupeysum
og með hvítan augnblýant. Núna
finnst mér pínu leiðinlegt hvað
netið er orðið allsráðandi. Það eru
allir að neyta sama efnisins á netinu og mér finnst vanta hólfaða
tísku, fólk virðist ekki lengur tilheyra hópum sem klæða sig furðulega.“
Helgi: „Því er ég algjörlega sammála. Tískuklæðnaður er svo leiðinlegur í dag því allir eru eins. Það
vantar allt litróf í þetta, ekki síst
hjá popp- og rokktónlistarfólki.“
Björg: „Það er eins og fólk sé
hætt að vera skrítið. Það finnst
mér leiðinlegt því skrítið fólk er
svo áhugavert og skemmtilegt.“
Hefur heyrt verri pikköpp-línur
Í vikunni bárust þær stórfréttir að að Hannes Friðbjarnarson,
trymbill í hljómsveitinni Buff,
hefði bjargað kvikmyndastjörnunni Matthew McConaughey um
munntóbak á Svínafellsjökli. Hver
er frægasti einstaklingurinn sem
þið hafið bjargað um eitthvað á
lífsleiðinni?
Helgi: „Fréttin um munntóbakið

Ég væri til í að sjá
TLC flytja Waterfalls með
rappkaflanum og öllu í
troðfullum sal í Hamborg
eða Dublin.
var frábær. Ég hefði átt að koma því
á framfæri þegar ég reddaði Harvey Keitel sígarettu hér um árið.“
Björg: „Nei, vá!“
Helgi: „Já. En það eru reyndar
mörg ár síðan, á Cannes-kvikmyndahátíðinni árið 1993 þar sem
ég var staddur ásamt fólkinu sem
stóð að Sódómu Reykjavík. Við
vorum þarna nokkur stödd á Majestic-hótelbarnum, sem er einn
af börunum þar sem fræga fólkið
hangir meðan á hátíðinni stendur,
sátum í sófa og fylgdumst með því
hvernig stjörnurnar báru sig að
þegar þær gengu inn á staðinn.
Hver hefur nefnilega sinn eigin
„entrance“, sumir koma veifandi,
aðrir strunsa inn og þar fram
eftir götunum. Þá fékk einhver þá
snilldarhugmynd að við myndum
öll búa til okkar eigin „entrance“.
Ég labbaði aftur á bak inn á barinn og þóttist eiga í hrókasamræðum við einhvern úti, en gekk
þá beint á Harvey Keitel, sem Jón
Ólafsson hafði reyndar kynnt mig
fyrir kvöldið áður. Hann bað mig
um sígarettu og við reyktum eina
saman og spjölluðum. Björn Jörundur var þarna líka, en hann
kom seint og labbaði inn á barinn
rétt á eftir leikkonunni Rosanna
Arquette. Bjössi bankaði í öxlina á
henni og spurði: „Are you alone?“
Þetta fannst henni svo dónalegt að
hún missti sig alveg.“
Björg: „Maður hefur nú fengið
verri pikköpp-línur en þetta!“
Helgi: „Já, en þú ert ekki fræg
Hollywood-stjarna.“
Björg: „Nei, reyndar ekki. En ég
átti einu sinni alltaf gloss sem gekk
undir nafninu sleik-gloss í vinahópnum. Það fór enginn sleiklaus
heim sem bar þetta gloss á sig, sem
reyndar er hætt að framleiða núna
og mikil eftirsjá að.“
Helgi: „Var það litlaust gloss?“
Björg: „Nei, það var með smá
lit og virkaði bæði sem gloss og
varasalvi. Mjög hentugt. Eitt sinn
var ég nýbúin að bera á mig þetta
gloss og þá sagði Silja Hauksdóttir
leikstjóri við mig: „Ég verð að fá
svona sleik-gloss hjá þér!“ Ég varð
að sjálfsögðu við því.“

LEIKHÚS FYRIR BÖRN
Möguleikhúsið sýnir barnaleikritið Langafi prakkari,
sem byggt er á sögum Sigrúnar Eldjárn, í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi sunnudaginn 22. og 29. september
klukkan 14.
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Hausverkur Ekki þjást MigreLief

Mígreni
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MigreLief fyrirbyggjandi fæðubótarefni fyrir fullorðna og börn
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SÖÐLAÐ UM Guðjón Pedersen, leikstjóri og fyrrverandi leikhússtjóri Borgarleikhússins, ákvað að söðla um í lífinu síðastliðið vor og sótti um starf sem
aðstoðarmaður í eldhúsi á veitingahúsinu Geysir Bistro í Aðalstræti. Hann er
himinsæll með ákvörðunina.

G

uðjón á langan feril að baki í heimi
listarinnar. Hann hefur leikstýrt og
sett upp fjölda leikrita og var stofnandi leikhópanna Frú Emilía og Svart og
sykurlaust. Hann var leikhússtjóri Borgarleikhússins frá árinu 2000 til 2008. Helsta
áhugamál hans utan leiklistar hefur lengi
verið matargerðarlistin. Á rólegum tíma í
leiklistinni í vor sá Guðjón auglýsingu frá

Geysi Bistro þar sem óskað var eftir aðstoðarmanni í eldhúsið. „Mig hafði lengi
langað að starfa á veitingahúsi,“ svarar
hann þegar hann er spurður um ástæðu
þess að hann sótti um. „Ég vann einu
sinni við pitsubakstur en langaði í alvöru
eldhús. Ég var búinn að horfa í kringum
mig í þessum geira um tíma en var frekar
svartsýnn. Svo virtist sem einungis

PORCELANOSA

ﬂísar fyrir vandláta

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

HRESSANDI
Guðjón Pedersen lét
draum sinn verða að
veruleika og réði sig sem
aðstoðarmann í eldhúsi
á veitingahúsinu Geysi
Bistro. Hann hefur lengi
haft áhuga á matargerð.
„Það er hressandi að
breyta til í lífinu.“

FÓLK| HELGIN
ÓSKUM EFTIR
SJÁLFBOÐALIÐUM Í

FATABÚÐIR RAUÐA KROSSINS
Rauði krossinn óskar eftir sjálfboðaliðum
til starfa í fatabúðum Rauða krossins á höfuðborgarsvæðinu.
Rauða kross búðirnar á höfuðborgarsvæðinu eru fjórar:
Laugavegi 12
Laugavegi 116
Mjódd
Strandgötu 24, Hafnarfirði
Áhugasamir eru vinsamlega beðnir um að hafa samband
við Rauða krossinn í Kópavogi í síma 5546626 eða
með tölvupósti á sandra@redcross.is.

Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum

GAMAN Guðjóni finnst mjög gaman í vinnunni. Hér er hann með matreiðslumanninum Edvardo Baca frá Spáni, sem hefur lengi
starfað á Íslandi. „Það er alltaf gaman í eldhúsinu.“
MYND/VILHELM

Rauðakrosshúsið Hamraborg 11 Sími: 554 6626 kopavogur@redcross.is raudikrossinn.is/kopavogur

Hreyﬁng eykur blóðﬂæði
Hvað gerir BEETELITE

örvar Nitric Oxide framleiðslu strax.
Betra blóðﬂæði, 30% æðaútvíkkun,
30% meiri súrefnisupptaka, réttur blóðsykur,
aukin ﬁtubrennsla, 20% meira þrek orka og
úthald, hraðar bata eftir æﬁngar.
Bættir árangur íþróttafólks allt að 20%
Örvar upptöku annara vítamína, fæðubótarefna.

BEETELITE Rauðrófukristall
100% lífrænt og því fullkomlega öruggt
1 skot 30 mín. fyrir æﬁngar
blandað í 150 ml af vatni.
Endist 6 tíma í líkamanum.
Bætt blóðﬂæði 30 mín.
eftir inntöku.
Fæst í World Class,
Sportlíf,
apótekum og heilsubúðum
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Hvað gerir VIAGRA - SILDENAFIL The release of nitric oxide molecules causes erection.

Öll kínvesk
leikfimi
• Heilsu Qi Gong 5000 ára tækni
• Heilsubætandi Tai chi
• Kung Fu fyrir 4 ára og eldri
• Hugræn teigjuleikfimi

Einkaotígmar
hópatímar

Fyrir alla
aldurshópa
Í samstafi við Kínveskan
íþrótta háskóla

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is
S

mjög ungt fólk væri ráðið í svona starf.
Þegar ég sá auglýsinguna frá Geysi ákvað
ég að prófa að sækja um. Mér til mikillar
undrunar var ég kallaður í viðtal og síðan
ráðinn í starfið. Ég er ákaflega þakkátur
fyrir að ég, gamli maðurinn, fékk þetta
tækifæri,“ segir Guðjón sem er 55 ára.
„Síðan er ég búinn að vera í eldhúsinu og
finnst starfið stórskemmtilegt.“

AFI VAR KOKKUR
Guðjón eða Gíó, eins og hann er kallaður,
segist ekki hafa fundið fyrir aldursfordómum í leiklistinni og því síður í nýju
vinnunni. „Það er virkilega hressandi að
breyta til og prófa eitthvað nýtt. Matargerðin hefur alltaf verið áhugamál hjá
mér. Afi minn var matreiðslumaður svo
þetta er í blóðinu. Ég hef gaman af því að
elda heima og hef verið aðalkokkurinn
á heimilinu. Eldamennskan hefur verið
mín afslöppun og hvíld frá stressi og álagi
sem skapast oft í leiklistinni. Ég kveiki á
kertum, set góða tónlist á og gleymi mér
síðan í matargerðinni,“ segir Guðjón og
bætir við að hann sé þó aldrei búinn að
ákveða matseðilinn fyrir fram. „Ég veit
yfirleitt aldrei þegar ég byrja að elda
hver útkoman verður og geri sjaldnast
sama réttinn tvisvar. Eitt er þó sem
konan mín hefur einkarétt á en það er
lasanja. Hún gerir það best,“ segir hann.
Eldamennskan er enn í hávegum höfð á
heimilinu þótt hann sé farinn að starfa í
eldhúsi. „Ég er þó minna heima núna.“
Guðjón segir kokkastarfið hafa komið
á óvart. „Sérstaklega hvað þetta er líkamlega erfitt starf og ekki mjög fjölskylduvænt. Vaktirnar standa yfir í tólf tíma og
maður sest aldrei niður. Það er búið að
vera brjálað að gera í allt sumar, jafnt
erlendir ferðamenn sem Íslendingar.“
ENDURVEKUR FRÚ EMILÍU
Guðjón er ekki hættur að fást við leikstjórn þótt hann hafi nóg að gera í
kokkeríinu. „Ég er með tvö verk í vinnslu
sem ég mun leikstýra og setja upp, annað
í Danmörku og hitt í Færeyjum. Síðan
erum við nokkrir gamlir félagar að endurvekja Frú Emilíu og ætlum að setja upp
Vanja frænda eftir Anton Tsjekhov eftir
áramót. Það verður gaman að athuga
hvort sú gamla lifni ekki við eftir dvala í
nokkur ár,“ segir hann. „Við höfum fengið
aðstöðu í Tjarnarbíói og hefjum æfingar í
nóvember. Ég vonast þó til að geta verið
í kokkastarfinu áfram með leiklistinni,“
segir hann.
Þegar Guðjón er spurður hvort ættingjar og vinir hafi ekki verið hissa þegar
hann, margverðlaunaður leikstjóri sem
stýrði einu stærsta leikhúsi borgarinnar,
hafi ráðið sig sem aðstoðarmann í eldhúsi, svarar hann: „Ekki þeir sem þekkja
mig en það kemur jú fyrir að aðrir verði
undrandi. Ég hef stundum sagt við vini
mína að mig langi til að opna veitingahús
en það er fjarlægur draumur.“

LIST OG LYST
Hann segir að vissulega sé starfið öðruvísi en að vera leikhússtjóri. „Þetta er þó
ekkert ósvipað því að vera leikstjóri. Það
fer langur tími í undirbúning á báðum
stöðum. Gagnrýni eða ánægja kemur að
vísu strax í eldhúsið en seinna í leikhúsinu. En maður þarf að standa sig á báðum
vígstöðvum. Þótt ég sé aðstoðarmaður
fæ ég stundum að spreyta mig á flóknari
réttum. Ég er orðinn miklu betri kokkur
en ég var og mig langar að verða enn
betri. Ég hef lært ótrúlega mikið í þessu
starfi og er yfirmanni mínum afar þakklátur fyrir að hleypa karlinum inn.“
Í kokkastarfinu eru langar vaktir en frí
á milli. Guðjón segist nota það vel til að
vinna við leiklistina. „Leiklistin er alltaf
ofarlega í huga og það er hægt að láta
hugann reika við matargerðina,“ segir
hann.
Það hefur stundum hvarflað að honum
að læra kokkinn en skólinn hefur fælt
frá. „Mér hefur aldrei liðið vel í skóla. Ég
hef alltaf viljað fara hina leiðina í lífinu
þótt mér finnist allur fróðleikur skemmtilegur,“ segir Guðjón sem útskrifaðist úr
Leiklistarskóla Íslands árið 1981.
Í BERJAMÓ
Guðjón er kvæntur Katrínu Hall danshöfundi og þau eiga tvö börn, son sem er 23
ára og býr í Þýskalandi og 13 ára dóttur.
Fjölskyldan var á leið vestur á Patreksfjörð í berjamó um helgina. Hann ætlar
síðan að vinna úr berjunum sultu og nota
þau í aðra matargerð. „Ég bara vona að
enn sé hægt að finna ber,“ segir Guðjón
sem er með eigin matjurtagarð og hefur
gaman af því að nýta náttúruna í matar■ elin@365.is
gerðinni.

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

ELDAMENNSKAN
„Ég fæ stundum að elda
flókna rétti þótt ég sé
aðstoðarmaður,“ segir
Guðjón.
MYND/VILHELM

ÞARF AÐ
STANDA SIG
„Þetta er þó ekkert
ósvipað því að vera
leikstjóri. Það fer
langur tími í undirbúning á báðum
stöðum. Gagnrýni eða ánægja
kemur að vísu
strax í eldhúsið
en seinna í leikhúsinu. En maður
þarf að standa
sig á báðum vígstöðvum.“

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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FRÁBÆR LÍÐAN Á FEMARELLE
ICECARE KYNNIR Loksins er komin á markaðinn náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Femarelle er gert úr jurtaefnum og
rannsóknir sýna að það slær á einkenni tíðahvarfa.

V

egna veikinda í móðurlífi árið 1993 fór ég í
aðgerð þar sem móðurlífið og eggjastokkarnir voru fjarlægðir. Þá var ég aðeins 27 ára
en frá þeim tíma hef ég verið á
hormónaplástrum,“ segir Auður
Dagný Gunnarsdóttir. „Í fyrrasumar ákvað ég að hætta að
nota hormónaplástra. Aðeins
viku síðar byrjuðu hita- og
svitaköst og skapsveiflur fóru
að aukast. Ég gafst upp og fór
aftur á hormónaplástrana. Um
svipa leyti sá ég blaðagrein þar
sem fjallað var um Femarelle,
hormónalausa meðferð við tíðahvörfum og varð mjög spennt.
Ég las mér betur til á netinu og
ákvað síðan að prófa Femarelle.
Nú hef ég tekið Femarelle í
fimm vikur og öll líðan er miklu
betri. Verkir og bólgur hafa
minnkað, svefninn hefur lagast
og nú sef ég alla nóttina. Ég mæli
með Femarelle við allar mínar
vinkonur,“ segir Auður.

ALLT ANNAÐ LÍF
„Mín upplifun af notkun Femarelle er mjög góð. Þótt ég sé ekki
enn orðin fimmtug er ég búin
að glíma við ýmis vandamál
varðandi blæðingar og tíðahvörf
í mörg ár. Þetta byrjaði með
gríðarlegri fyrirtíðaspennu þegar
ég fór að nálgast fertugt,“ segir
Ásdís Lára Runólfsdóttir. „Samhliða mjög slæmum skapsveiflum
og andlegri vanlíðan þá jókst
tíðni mígrenikasta gríðarlega. Ég
fékk alltaf mígreni daginn sem ég
byrjaði á blæðingum,“ segir hún
enn fremur.
„Ég prófaði allt, breytti mataræðinu, tók inn vítamín og bætiefni en ekkert virkaði. Síðastliðin
þrjú ár hef ég prófað mig áfram
með úrvalið af því sem hefur
verið í boði vegna einkenna tíðahvarfa.
Ekkert virkaði nógu vel og á
sama tíma fór meira að bera á
einkennum sem gátu eingöngu
átt við tíðahvörf. Það tók mig
langan tíma að átta mig á að
ég væri að fara inn í breytingaskeiðið því eldri konur í minni
fjölskyldu hafa ekki þekkt þetta
vandamál. Í lok síðasta árs
prófaði ég hormónatöflur í þrjá
mánuði með slæmum árangri, þá
leið mér enn verr,“ segir Ásdís.
„Þegar Femarelle kom á markaðinn var ég alveg komin að því
að gefast upp. Hitaköstin urðu
stöðugt verri og verri. Ég vissi
ekki hvernig ég átti að klæða mig
lengur. Svefnlausar nætur vegna
nætursvita og hitakófa. Mér leið
eins og ég logaði innan frá. Það
tók Femarelle um það bil tvær
vikur að virka, á þriðju viku fann
ég ekki fyrir neinum einkennum.
Nú líður mér mjög vel bæði andlega og líkamlega. Ég þarf ekki
lengur að rífa mig úr fötunum
þegar ég sit í sófanum á kvöldin
vegna óbærilegs hita og sef mjög
vært í langerma náttkjólum á
næturnar.“
HÆTTI Á HORMÓNUM
Kristín Bjarnadóttir fór í aðgerð
þar sem þurfti að fjarlægja móðurlíf og báða eggjastokka árið
2000. „Þar sem ég var aðeins 44
ára á þeim tíma var mér ráðlagt
af kvensjúkdómalækni að fara
á hormónalyf sem ég hef tekið
síðan,“ segir hún.
„Um síðustu áramót fór ég

að velta fyrir mér að hætta að
taka hormón. Ég var samt í vafa
því ég hafði áhyggjur af hvernig
mér mundi líða án þeirra og eins
hvað ég gæti tekið í staðinn til
þess að draga úr einkennum
breytingaskeiðs.
Þegar mér var bent á Femarelle ákvað ég að prófa það og sé
ekki eftir því. Ég komst að því
að ég hafði verið með miklar
aukaverkanir af hormónunum.
Mér líður miklu betur að öllu
leyti eftir að ég byrjaði að taka
Femarelle. Verkir í stoðkerfi hafa
minnkað stórlega og svæsnum
og þrálátum höfuðverkjaköstum
hefur fækkað en þeir stóðu oft
yfir í nokkra daga. Í dag líður mér
miklu betur að öllu leyti, þökk sé
Femarelle.“

LÉTTARI LUND
„Vinkona mín gaf mér fyrsta
pakkann og sagði mér að prófa
þar sem Femarelle hefði reynst
konum á breytingaskeiði vel,“
segir Guðfinna Guðný Sigurgeirsdóttir. „Þar sem ég hafði barist
við vanlíðan vegna tíðahvarfa
fannst mér ég engu hafa að
tapa. Ég tók upp bæklinginn og
kannaðist strax við einkenni svo
sem hitakóf, stirðleika í liðum og
vöðvum, skapsveiflur og annað
sem fylgir þessu. Eftir að ég fór
að taka Femarelle fann ég fljótlega fyrir jákvæðum breytingum
á líkama og sál. Lundin varð léttari, hitakófum fækkaði og það
sem mest um munar fyrir mig,
þá minnkaði stirðleiki í liðum og
vöðvum til muna. Mér varð ljóst
að með hjálp Femarelle gat ég
komist léttar í gegnum breytingaskeiðið. Takk vinkona fyrir
að kynna mig fyrir Femarelle,
sem ég hvet allar konur til að
prófa.“
NÁTTÚRULEG LEIÐ
Ekki eru allar konur sem vilja
taka inn hormónalyf heldur velja
náttúrulegri leið til að koma í
veg fyrir ýmsa fylgikvilla tíðahvarfa. Má þar nefna hitakóf,
höfuðverk, svefntruflanir, skapsveiflur og óþægindi í liðum og
vöðvum. Rannsóknir á Femarelle sýna að
inntaka á efninu
slær á öll þessi
óþægindi á innan
við mánuði frá því
töflurnar eru fyrst
teknar inn. Auk
þess þykir sannað
að Femarelle
eykur beinþéttni
og viðheldur
þannig heilbrigði
beina.
Til viðbótar við
sannaða virkni
hafa rannsóknir
einnig sýnt fram á
öryggi Femarelle.
Þar sem Femarelle
er jurtaSERMi
hefur það áhrif á
ýmsa líkamshluta,
slær á einkenni
breytingaskeiðsins
og bætir heilsu
beina, án þess að
hafa áhrif á brjóst
eða móðurlíf. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að Femarelle hefur ekki áhrif
á blóðstorknun.

BETRI LÍÐAN Ásdís Lára Runólfsdóttir þakkar Femarelle betri líðan.
● Femarelle er öruggur kostur fyrir

konur
● Slær á óþægindi eins og höfuð-

●
●
●
●
●

verk, svefntruflanir, nætursvita,
skapsveiflur, óþægindi í liðum
og vöðvum
Þéttir beinin
Hefur ekki áhrif á móðurlíf eða
brjóstavef
Náttúruleg lausn, inniheldur
Tofu-exctract og hörfræjaduft
Inniheldur engin hormón eða
ísóflavóníða
Staðfest með rannsóknum
síðustu þrettán ár

Femarelle fæst í apótekum,
heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaða. Sjá
einnig icecare.is

ANNAÐ LÍF Kristín Bjarnadóttir er himinlifandi með Femarelle.

MYNDIR/GVA

JÁKVÆÐAR BREYTINGAR Guðfinna Guðný Sigurgeirsdóttir segir Femarelle
auðvelda sér lífið.

Fasteignasalar
óskast til sölustarfa.
Mikil sala!
Sogavegur 174
Reykjavík

Stærð: 127 fm
Herbergi: 4
Byggingarár: 20067
Fasteignamat: 32.450.000

Verð:
39.900.000

210 Garðabæ

Stærð: 420 fm
Herbergi: 8
Byggingarár: 1963
Fasteignamat: 60.400.000

Reykjavík

Stærð: 154,3 fm
Herbergi: 3-4
Byggingarár: 1985
Fasteignamat: 43.350.000

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Verð:
89.000.000

Reykjavík

Stærð: 79,3 fm
Herbergi: 3
Byggingarár: 1974
Fasteignamat: 13.700.000

Iðunnarbrunnur 13
Reykjavík

Stærð: 442 / 308 fm
Herbergi: 7

Verð:
13.900.000
Hrund Einarsdóttir
M.sc. viðskiptafr.
löggiltur verðbr.miðlari
hrund@domusnova.is
Sími: 773 4913

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Verð:
69.000.000

GETUR TEKIÐ FYRSTU SKÓFLUSTUNGUNA STRAX! 442 fm. lóð á mjög góðum útsýnisstað
í suðurhlíðum Úlfarsfells. Glæsilegar arkitektateikningar af 308,2 fm. einbýlishúsi. Húsið er
teiknað á pöllum með þakgarði þar sem gert er ráð fyrir heitum potti. Allar teikningar eru
og hafa verið samþykktar.
Hér er ekki eftir neinu að bíða en að hefjast handa við að byggja draumaheimilið.

Fellabrekka 3
Grundarfjörður

Stærð: 249 fm
Herbergi: 8
Byggingarár: 1985
Fasteignamat: 27.500.000

Verð:
32.900.000

Sveinn G. Guðmundsson
Sölufulltrúi
sveinn@domusnova.is
Sími: 899 8546

Hrund Einarsdóttir
M.sc. viðskiptafr.
löggiltur verðbr.miðlari
hrund@domusnova.is
Sími: 773 4913

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Verð:
18.800.000

Glæsilegt, mikið endurnýjað, einbýlishús miðsvæðis á Snæfellsnesi með útsýni yfir Kirkjufell.
Húsið er nánast sem nýtt, mikið endurbætt og viðhaldsfrítt með múrsteinsklæðningu að utan.
Húsið býður upp á atvinnumöguleika eins og í ört vaxandi ferðaþjónustu. Einnig er hægt að
breyta húsinu í tvær íbúðir.

Fróðaþing 1
Kópavogi

Stærð: 281,7 fm
Herbergi: 6
Byggingarár: 2008
Fasteignamat: 61.850.000

Verð:
79.900.000

Sveinn G. Guðmundsson
Sölufulltrúi
sveinn@domusnova.is
Sími: 899 8546

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Sveinn og Domusnova kynna tvær íbúðir í sama stigagangi. Íbúðirnar eru mikið endurnýjaðar
og eru á 1. og 3. hæð. Þær eru báðar þriggja herbergja. Það eru góðar leigutekjur af eignunum í dag og er möguleiki að yﬁrtaka lán upp á 22.500.000 kr. Hægt er að yﬁrtaka fasteignafélag sem á eignirnar.

Nýbýlavegur 8, 2. hæð - 200 Kópavogur
www.domusnova.is

Sérlega vel skipulögð 5 herbergja hæð, samtals 158,2 fermetrar - sem skiptast þannig að íbúðin er
131 fermetrar og bílskúrinn 27,2 fermetrar. 3 góð herbergi, hol og tvær stofur. Franskir gluggar.
Tvær geymslur. Falleg hæð á eftirsóttum stað. Opið hús á mánudaginn kl. 17:30-18:00. Nánari
uppl. gefur Axel s. 647 2827.

Hrund Einarsdóttir
M.sc. viðskiptafr.
löggiltur verðbr.miðlari
hrund@domusnova.is
Sími: 773 4913

íbúð á fyrstu hæð. Húsið er með glæsilegri sameign og þar er: Sundlaug og tveir heitir pottar,
gufubað, æﬁngasalur, setustofur, samkomusalur með eldhúsi. Stofa og borðstofa eru í einu
rými og er gott útsýni úr íbúðinni og er útgengt út á stétt. Hjónaherbergi með góðum skápum
og er hurð út á stétt. Herbergi með skápum. Eldhús og baðherbergi verður skilað með nýjum
innréttingum. Íbúðin verður öll nýmáluð og parket lakkað. Sérstæði er í bílakjallara

Hrafnhólar 2

Verð:
43.000.000
Axel Axelsson
Sölufulltrúi
axel@domusnova.is
Sími: 647 2827

Glæsilegt einbýlishús með karakter, teiknað af Kjartani Sveinssyni, á góðum stað við lækinn
í túnunum. Búið er að endurnýja húsið að miklu leiti á afar vandaðan og klassískan hátt.
Góð 58 fm. 2ja herb. aukaíbúð er í kjallara með sér inngangi.
Möguleiki að skipta á ódýrari eign og yﬁrtaka mjög hagstætt lán.

Efstaleiti 10

Reykjavík

Stærð: 158,2 fm
Herbergi: 5
Byggingarár: 1947
Fasteignamat: 32.800.000

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Glæsileg 127 m² fjölskyldueign með fjórum svefnherbergjum á jarðhæð með sérinngang við
Sogaveg 174 í Reykjavík. Um er að ræða sérhæð í hjarta Reykjavíkur þar sem allur frágangur er
til fyrirmyndar og vandað hefur verið til verka að utan og innan. Sólpallur með heitum pott.

Aratún 40

Blönduhlíð 5

Fallega hannað fjölskylduhús á barnvænum stað með fimm rúmgóðum herbergjum. Húsið er
nánast fullbúið að innan og hannað af Sveini Ívarssyni arkitekt og er á tveimur hæðum. Miklir
gluggar og bjart hús á frábærum stað. Stutt í alla þjónustu og útivist í næsta nágrenni. 60x120
flísar og liggjandi spónn í hurðum, ljósakerfi er í húsinu ásamt forhitara.

HRINGDU NÚNA Í SÍMA

527 1717

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Forstjóri Skipta
Skipti rekur fyrirtæki sem starfa einkum
á sviði fjarskipta og upplýsingatækni,
á Íslandi og erlendis. Fyrirtæki Skipta í
innlendri starfsemi eru Síminn, Skjárinn,
Míla, Sensa, Radiomiðun, Trackwell og
Staki. Í erlendri starfsemi eru Síminn DK
og On-Waves.
Hlutverk Skipta er að sinna sameiginlegri
þjónustu fyrirtækjanna á einum stað, með
hagræði og sveigjanleika að leiðarljósi.
Þannig skapar Skipti stjórnendum og
starfsfólki dótturfélaganna svigrúm
til þess að einbeita kröftum sínum að
því að ná hámarksárangri í krefjandi
rekstrarumhverfi.
Nánari upplýsingar um Skipti má finna á
heimasíðu félagsins www.skipti.is

Forstjóri Skipta

Stjórn Skipta hf. óskar eftir að ráða forstjóra fyrirtækisins

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

t «CZSH§ÈEBHMFHVNSFLTUSJ4LJQUBPHEØUUVSGZSJSULKB
t «CZSH§ÈTUFGOVNØUVOPHVQQCZHHJOHV
t 6OEJSCÞOJOHVSPHUJMMÚHVHFS§GZSJSTUKØSOVN
GKÈSGFTUJOHBSPHSFLTUSBSMFHNÈMFGOJ
t 6QQMâTJOHBHKÚGUJMTUKØSOBS
t 4BNTLJQUJWJ§IBHTNVOBB§JMB
t 4BNOJOHBHFS§

t
t
t
t
t
t

)ÈTLØMBNFOOUVOFSIGJSTUBSGJOV
'BSTMSFZOTMBBGSFLTUSJGZSJSULKB
7Ó§ULSFZOTMBTFNMFJ§UPHJPHTUKØSOBOEJ
(PUUWBMEÈÓTMFOTLVPHFOTLV
4KÈMGTU§JPHGSVNLW§JÓTUBSGJ
(Ø§JSTBNTLJQUBIGJMFJLBSPHTBNOJOHBULOJ

Intellecta hefur verið falið að vera faglegur ráðgjafi í þessu ráðningarferli

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í
síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 23. september nk. Umsóknir sendist á thordur@intellecta.is.
Umsókn um starf þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

UièJM|IUièQLQJDUUDQQVyNQLU

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Í Borgarnesi búa rúmlega 1800 íbúar og er bærinn rómaður fyrir fagurt bæjarstæði og umhverfi. Bærinn er miðstöð
þjónustu fyrir Borgarbyggð og fjölmargir íbúar á Vesturlandi öllu nýta sér ýmiskonar þjónustu sem þar er í boði.
Í Borgarnesi er góð aðstaða til íþróttaiðkunar, menningarlíf öflugt og fjölbreytt félagslíf. Þar er nýr og glæsilegur
menntaskóli og í nágrenninu eru háskólarnir á Bifröst og Hvanneyri.
Grunnskólinn í Borgarnesi er heildstæður grunnskóli og í dag eru nemendur tæplega 300 og fjöldi starfsmanna er
um 60. Skólinn vinnur samkvæmt Uppbyggingarstefnunni, er Heilsueflandi grunnskóli og Grænfánaskóli. Skólinn
hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Einkunnarorð skólans eru;
sjálfstæði, ábyrgð, virðing og samhugur. Frekari upplýsingar má sjá á heimasíðu skólans www.grunnborg.is

Upplýsingar veita:
Ásthildur Magnúsdóttir fræðslustjóri,
s. 433 7100, asthildur@borgarbyggd.is
Inga Steinunn Arnardóttir, ráðgjafi
Hagvangs, inga@hagvangur.is
Æskilegt er að umsækjendur geti
hafið störf sem fyrst.
Í samræmi við jafnréttisstefnu
Borgarbyggðar eru konur jafnt sem
karlar hvött til að sækja um starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi
KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.

Skólastjóri Grunnskólans í Borgarnesi
Staða skólastjóra við Grunnskólann í Borgarnesi er laus til umsóknar. Leitað er að einstaklingi með
mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu á vellíðan og árangur
nemenda í góðu samstarfi við aðra starfsmenn skólans. Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni,
sveigjanleika og víðsýni, þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.
Starfssvið og meginhlutverk

Menntunar- og hæfniskröfur

• Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi
skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun
og framgang faglegrar stefnu.
• Meginviðfangsefni skólastjóra er faglegt leiðtogahlutverk. Hann vinnur náið með starfsfólki að því að
skapa frjóar námsaðstæður og leiðir, hvetur og styður
kennara með þeim hætti að hvert barn nái góðum
árangri í námi.
• Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á rekstri skólans og
daglegri starfsemi hans.
• Hann ber jafnframt ábyrgð á starfsmannamálum og
samstarfi við aðila skólasamfélagsins.

• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla
• Meistarapróf í menntunarfræðum eða öðru fagi sem nýtist í starfi
• Menntun á sviði reksturs er kostur
• Frumkvæði og samstarfsvilji
• Góðir skipulagshæfileikar
• Færni í starfsmannastjórnun
• Lipurð og færni í samskiptum
• Vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi
• Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf
• Sveigjanleiki og víðsýni
• Reynsla af starfi í skólum
• Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs er æskileg

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem
hann hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfi skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð um
hugmyndir umsækjanda um starfið og hvernig hann sér starfsemi Grunnskólans í Borgarnesi þróast undir sinni stjórn.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
10. október nk.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Áttu þér eftirlætis IP-tölu?

Við miðum að tæknilegri fullkomnun

Sérfræðingur — IP-netkerﬁ

Tæknimaður — rekstur farsímakerfa Nova

Við leitum að sérfræðingi í IP-netkerfum. Viðkomandi hefur með
höndum hönnun og þróun á lausnum sem nýta IP-tækni, bæði
á sviði almennra netlausna og fjarskipta- og farsímalausna.

Við leitum að vöskum starfsmanni til að taka þátt í spennandi og
fjölbreyttum störfum á tæknisviði Nova, þar sem við byggjum
upp og rekum 3G og 4G fjarskiptakerﬁ okkar.

Nauðsynlegt er að viðkomandi haﬁ bæði menntun og umtalsverða
reynslu. Starﬁð gerir miklar faglegar kröfur, en býður um leið upp
á fjölbreytt og áhugaverð verkefni.

Óskað er eftir tæknimenntuðum starfsmanni sem hefur brennandi
áhuga á að takast á við krefjandi verkefni. Reynsla af farsímakerfum
er ótvíræður kostur, en ekki bráð nauðsyn.

Kanntu bæði að græja og gera?

Leggur þú allt í sölurnar?

Sendill — alltmögulegtmanneskja

Söluráðgjaﬁ — fyrirtækjaþjónusta

Við viljum ólm ráða hressan og skemmtilegan sendil. Þarf að vera
ratvís og snöggur á milli staða auk þess að vera greiðvikinn, skipulagður, stundvís og ljúfur í samskiptum.

Vegna aukinna umsvifa á fyrirtækjamarkaði þurfum við að þétta
raðirnar og leitum því að drífandi söluráðgjafa í fyrirtækjaþjónustu.
Starﬁð er fólgið í sölu á farsíma- og fastlínuþjónustu til fyrirtækja.

Í starﬁnu felst að redda, græja og gera — og að þjónusta verslanir
og aðra starfsmenn Nova. Ekkert endilega að fara með þá út að
ganga og í golf um helgar. Bara vera til taks, þú veist.

Aðeins sjálfstæður einstaklingur með mikla reynslu af sölu á fyrirtækjamarkaði kemur til greina. Ef þú hefur áhuga á tækninýjungum,
ert hress og með mikinn metnað þá viljum við endilega fá þig í hópinn.

Áhugasamir sæki um á www.radum.is fyrir 29. september.
Allar nánari upplýsingar veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir,
hildur@radum.is, sími 519 6770.

ti
Stæmrtsistaður

skem í heimi!
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
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Píparar eða menn vanir pípulögnum
óskast til starfa sem fyrst.

Bjarmi
Ungbarnaleikskólinn Bjarmi í Hafnarfirði
auglýsir eftir þroskaþjálfa í 100% starf.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi upplýsingar, nafn
og símanúmer til box@frett.is
merkt Pípari-1809

Hægt er að sækja um starfið á netfangið bjargir@gmail.com
eða á heimasíðu skólans www.leikskolinn.is/bjarmi
Nánari upplýsingar veitir Svava í síma 512 3330 og 695 3089

Öllum umsóknum verður svarað.

Vilt þú vinna í frjóu og metnaðarsömu umhverfi?

Norræna húsið leitar að
húsverði í 50% starf

Viltu tilheyra

vaxandi fjölskyldu?

Norræna húsið leitar að öflugum einstaklingi til starfa við
húsvörslu. Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi og er því hluti
vinnutíma á kvöldin og um helgar.
Um 50% starf er að ræða.

Við erum að leita að ferskum og fjölhæfum hönnuði eða prentsmið
í ört stækkandi hóp hæfileikafólks. Á heimili Árnasona er enginn dagur eins
og því þarftu að vera fjölhæfur einstaklingur með góða þekkingu á helstu
hönnunarforritum. Gleði, hugmyndaauðgi og jákvæðni spilla svo auðvitað
ekki fyrir auk þess sem æskilegt er að þú getir hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar á
heimasíðu Norræna hússins
norraenahusid.is

Umsóknir sendist á starf @ arnasynir.is eigi síðar en 26. september n.k.

Starfagátt

Árnasynir er kreatíf smiðja, markaðssamskiptafyrirtæki, þar sem vandamál eru hugsuð í lausnum og stefna kynningarmála mörkuð á faglegan hátt. Við mætum í vinnuna á hverjum degi tilbúin til þess
að búa til eitthvað sérstakt, eitthvað sem tekið er eftir. Hugmyndir eru okkar lifibrauð og við elskum það sem við gerum. Við elskum líka hvort annað, viðskiptavinina okkar og bara lífið almennt.

STARFs

Hlutverk hjálparstarfs kirkjunnar er að rækja mannúðar- og hjálparstarf í nafni íslensku þjóðkirkjunnar innanlands sem utan og upplýsa
ísenskan almenning um gildi og mikilvægi þess.

Atvinnuleitendur

Framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar

Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má
finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs

Hjálparstarf kirkjunnar óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra
Starfssvið
• Annast daglegan rekstur.
• Ber ábyrgð á tekjuöflun fyrir starfsemina, sér um mannaforráð og áætlunargerð
• Fylgir eftir stefnu Hjálparstarfsins og ákvörðunum stjórnar
• Ber ábyrgð á starfsemi Hjálparstarfs kirkjunnar gagnvart
stjórn
• Stuðlar að góðum tengslum við kirkjulegar stofnanir,
sóknir og prófastsdæmi
• Ber ábyrgð á starfsemi stofnunarinnar á innlendum og
erlendum vettvangi
• Kynnir starfsemina og gildi hennar út á við.

www.starfid.is

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynslu af stjórnunarstörfum
• Reynslu af erlendri samvinnu
• Samskiptahæfileikar, frumkvæðis- og skipulagshæfileika
• Góð tungumálakunnátta er skilyrði, a.m.k. enska og eitt
Norðurlandamál
Umsóknarfrestur er til 30. september 2013.
Umsókn ber að senda á: umsokn@help.is

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs.
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

Öllum umsóknum verður svarað. Nánari upplýsingar um
Hjálparstarf kirkjunnar er að finna á heimasíðu stofnunarinnar: www.help.is

Framkvæmdastjóri
Félagsbústaðir hf. eru þjónustufyrirtæki á
húsnæðismarkaði í eigu Reykjavíkurborgar.
Megintilgangur félagsins er að eiga og reka
félagslegt leiguhúsnæði í Reykjavík, sem
úthlutað er af Velferðarsviði borgarinnar.
Félagsbústaðir áttu 2.212 íbúðir í árslok
2012, þar af 1.790 almennar íbúðir, 307
þjónustuíbúðir fyrir aldraða og 115 íbúðir í
sambýlum fyrir fatlað fólk.

Stjórn Félagsbústaða hf. óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

t %BHMFHGSBNLWNEBTUKØSONF§ÈIFSTMVÈ
SFLTUVS GKÈSNÈMPHTUBSGTNBOOBTUKØSOVO
t «UMBOBHFS§
t 4FUOJOHNBSLNJ§BPH¢ÈUUUBLBÓTUFGOVNØUVOÓ
TBNWJOOVWJ§FJHFOEVSPHTUKØSOGÏMBHTJOT
t «IFSTMBFSMÚH§ÈB§WJ§IBMEBHØ§VNUFOHTMVN
WJ§FJHFOEVSPHWJ§TLJQUBWJOJGÏMBHTJOT

t )ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ
t 'BSTMSFZOTMBÓTUKØSOVO
t 3FZOTMBBGSFLTUSJ GKÈSNÈMBTUKØSOVOPH
GKÈSNÚHOVOFSLPTUVS
t 3FZOTMBBGCZHHJOHBTUBSGTFNJPH
GBTUFJHOBVNTâTMVFSLPTUVS
t 3ÓLÈIFSTMBFSMÚH§ÈMJQVS§PHIGOJÓ
NBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t (Ø§LVOOÈUUBÓSJUB§SJPHUBMB§SJÓTMFOTLV HØ§
LVOOÈUUBÓÚ§SV/PS§VSMBOEBNÈMJFSTLJMFH

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu
félagsins www.felagsbustadir.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 7. október n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf.
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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Hæfniskröfur

Ábyrgð og starfssvið

DĂƌŐƐŬŽŶĂƌŚĄƐŬſůĂŵĞŶŶƚƵŶŐĞƚƵƌĄƩǀŝĝƵŵƌčƩƐƚĂƌĨ͕ƚ͘Ě͘ƚƂůǀƵŶĂƌĨƌčĝŝ͕
ǀĞƌŬĨƌčĝŝŽŐŝĝŶƚčŬŶŝĨƌčĝŝ͘'ŽƩĞƌĂĝƐƚĂƌĨƐŵĂĝƵƌ͗

Hlutverk hugbúnaðar- og vöruprófara er að skilgreina og framkvæma virkni- og
vöruprófanir á þeim vörum sem að eru í þróun hjá Nox Medical. Þar að auki
mun hann koma að tækniþjónustu og gerð tæknileiðbeininga fyrir viðskiptavini
EŽǆ͘^ƚĂƌĮĝĞƌƵŶŶŝĝşŶĄŶƵƐĂŵƐƚĂƌĮǀŝĝƊƌſƵŶĂƌƚĞǇŵŝĨǇƌŝƌƚčŬŝƐŝŶƐ͘

ͻ,ĂĮƌĞǇŶƐůƵŽŐͬĞĝĂŵĞŶŶƚƵŶĄƐǀŝĝŝŚƵŐďƷŶĂĝĂƌƉƌſĨĂŶĂ
ͻ,ĂĮŐſĝĂƚƂůǀƵĨčƌŶŝŽŐƊĞŬŬŝŶŐƵƐĞŵĂĝŶǉƟƐƚǀŝĝƵƉƉƐĞƚŶŝŶŐƵƚƂůǀĂ
og tölvukerfa
ͻ,ĂĮŐſĝĂĨčƌŶŝştŽƌĚŽŐǆĐĞůŽŐƌĄĝŝǀŝĝŐĞƌĝƚčŬŶŝƐŬũĂůĂĄĞŶƐŬƵ
ͻ,ĂĮƌĞǇŶƐůƵŽŐͬĞĝĂŵĞŶŶƚƵŶĄƐǀŝĝŝŵčůŝŶŐĂŽŐŐĂŐŶĂƷƌǀŝŶŶƐůƵ
ͻ,ĂĮŐſĝĂŶƐŬŝůŶŝŶŐĄƚƂůǀƵǀŝƌŬŶŝƐĞŵŶǉƟƐƚǀŝĝƐŬŝůŐƌĞŝŶŝŶŐƵŽŐĨƌĂŵŬǀčŵĚ
hugbúnaðarprófana
ͻ^ĠŚƵŐŵǇŶĚĂƌşŬƵƌŽŐƂŇƵŐƵƌŐƌĞŝŶĂŶĚŝǀŝĝĨƌĂŵŬƂůůƵŶŽŐƷƌǀŝŶŶƐůƵƊĞŝƌƌĂ
ŐĂůůĂƐĞŵĮŶŶĂƐƚǀŝĝǀƂƌƵƉƌſĨĂŶŝƌŶĂƌ
ͻ^ĠŶĄŬǀčŵ;ƵƌͿ͕ƐŬŝƉƵůƂŐĝͬůĂŐĝƵƌŽŐǀŝůũƵŐ;ƵƌͿƟůĂĝĨǇůŐũĂƊĞŝŵŐčĝĂĨĞƌůƵŵ
sem fyrirtækið fylgir

Hugbúnaðar- og vöruprófari sér um að:
ͻ Skilgreina og framkvæma virkni- og vöruprófanir á þeim vörum sem að
eru í þróun hjá Nox Medical
ͻ^ĞƚũĂƵƉƉŽŐǀŝĝŚĂůĚĂƚƂůǀƵƵŵŚǀĞƌĮĨǇƌŝƌŚƵŐďƷŶĂĝĂƌƉƌſĨĂŶŝƌ
;ƚ͘Ě͘sŵtĂƌĞƵŵŚǀĞƌĮͿ
ͻsŝĝŚĂůĚĂŽŐƊƌſĂĄĨƌĂŵƊĂƵǀƂƌƵƉƌſĨƵŶĂƌŬĞƌĮƐĞŵĂĝĨǇƌŝƌƚčŬŝĝŶŽƚĂƌ
ͻ Aðstoða þjónustuteymi Nox við úrlausn tæknilegra vandamála sem upp
kunna að koma hjá viðskiptavinum.

hŵƐſŬŶŝƌŽŐſƐŬŝƌƵŵĨƌĞŬĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌſƐŬĂƐƚƐĞŶĚĂƌ
ĄŶĞƞĂŶŐŝĝǁŽƌŬΛŶŽǆŵĞĚŝĐĂů͘ĐŽŵ͘
Umsókn ásamt ferilskrá skal sendast fyrir 7.október 2013.

sŝŶƐĂŵůĞŐĂƐƚƐĞƚũŝĝşĞĨŶŝƐůşŶƵƚƂůǀƵƉſƐƚƐŝŶƐŚĞŝƟƐƚĂƌĨƐŝŶƐƐĞŵƐſƩĞƌƵŵ͘
,ǀĞƚũƵŵďčĝŝŬŽŶƵƌŽŐŬĂƌůĂƟůĂĝƐčŬũĂƵŵ͘

Nox Medical er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu í þróun og framleiðslu á lækningatækjum
ƐĞŵŶŽƚƵĝĞƌƵƟůŐƌĞŝŶŝŶŐĂƌĄƐǀĞĨŶƌƂƐŬƵŶƵŵ͘&ǇƌŝƌƚčŬŝĝǀĂƌƐƚŽĨŶĂĝĄƌŝĝϮϬϬϲ
ĂĨǀĞƌŬĨƌčĝŝŶŐƵŵ͕łĄƌĨĞƐƚƵŵŽŐƐĠƌĨƌčĝŝŶŐƵŵŵĞĝĄƌĂƚƵŐĂǀşĝƚčŬĂƌĞǇŶƐůƵşĂĝŚĂŶŶĂ
ŽŐĨƌĂŵůĞŝĝĂǀƂƌƵƌƟůƐǀĞĨŶƌĂŶŶƐſŬŶĂŽŐƐǀĞĨŶŐƌĞŝŶŝŶŐĂ͘hŵƐǀŝĨĨǇƌŝƌƚčŬŝƐŝŶƐŚĂĨĂǀĂǆŝĝũĂĨŶƚ
ŽŐƊĠƩŽŐĞƌĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵǀƂƌƵŵƊĞƐƐŶƷĚƌĞŝŌƵŵĂůůĂŶŚĞŝŵ͘

EŽǆDĞĚŝĐĂůĞƌĂŶŶĂĝƚǀĞŐŐũĂşƐůĞŶƐŬƌĂĨĠůĂŐĂƐĞŵŚůŽƟĝŚĞĨƵƌ/^KϭϯϰϴϱŐčĝĂǀŽƩƵŶ
ƟůƊƌſƵŶĂƌŽŐĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵĄůčŬŶŝŶŐĂǀƂƌƵŵ͘EŽǆDĞĚŝĐĂůŚĞĨƵƌŚůŽƟĝłƂůĚĂǀĞƌĝůĂƵŶĂ
ŽŐǀŝĝƵƌŬĞŶŶŝŶŐĂ͕Ɛ͘Ɛ͘EǉƐŬƂƉƵŶĂƌǀĞƌĝůĂƵŶĄƌƐŝŶƐϮϬϭϬŽŐsĂǆƚĂƌƐƉƌŽƚĂŶŶϮϬϭϬ͘
EŽǆDĞĚŝĐĂůĞƌƐƚĂĝƐĞƩşŶǉũƵŵŽŐŐůčƐŝůĞŐƵŵŚƂĨƵĝƐƚƂĝǀƵŵş,ƂĨĝĂƚŽƌŐŝǀŝĝ<ĂƚƌşŶĂƌƚƷŶ͘

Nox Medical | <ĂƚƌşŶĂƌƚƷŶϮ | ,ƂĨĝĂƚŽƌŐͮϭϬϱZĞǇŬũĂǀşŬͮϱϳϬϳϭϳϬͮŝŶĨŽΛŶŽǆŵĞĚŝĐĂů͘ĐŽŵͮǁǁǁ͘ŶŽǆŵĞĚŝĐĂů͘ĐŽŵ

Í undirbúningi er að setja upp miðlæga söluskrifstofu

ÖNNUR STÖRF

þar sem haldið verður utanum bókanir og markaðsstarf,

Á næstu vikum munum við leita að og ráða til

auk yfirstjórnar. Við leitum að starfsmanni til þess

okkar öflugt fólk til þess að koma til liðs við okkur

að sinna markaðsmálum og skipulegg ja þau.

í stjórnunarstöður á fyrstu hótelunum, sem og
til starfa á söluskrifstofu okkar. Við erum að leita

... OG VIÐ LEITUM AÐ
SÖLU- OG MARKAÐSSTJÓRA

að jákvæðu, hugmyndaríku og harðduglegu fólki af

HÆFNISKRÖFUR:

auglýst á heimasíðu okkar.

HÁSKÓLAMENNTUN VIÐ HÆFI
STARFSREYNSLA Í FERÐAÞJÓNUSTU SKILYRÐI
GÓÐ TENGSL Á MARKAÐNUM

VIÐ BYGGJUM UPP ...

FRUMKVÆÐI OG ÁHUGI FYRIR AÐ NÁ
ÁRANGRI OG HÆFNI TIL AÐ GREINA TÆKIFÆRI

Stracta Hotels stefnir að uppbyggingu allt að tíu

ÁBYRGÐ

hótela hringinn í kringum landið sem samtals munu

STJÓRNUNARREYNSLA ER KOSTUR

verða með á annað þúsund herbergi. Við höfum

SJÁLFSTÆÐI OG SKIPULAGSHÆFNI

nýhafið framkvæmdir við byggingu fyrsta hótelsins,

GÓÐ MÁLAKUNNÁTTA SKILYRÐI, ENSKA
OG NORÐURLANDAMÁL

sem rísa mun á Hellu. Áætlað er að opna hótelið
á Hellu 1. maí 2014. Verið er að vinna skipulagsvinnu
vegna næstu tvegg ja hótela sem áætlað er að verði
á Húsavík og í Skaftafellssýslu.
Sölu- og markaðsstjóri mun heyra beint undir forstjóra.

því að við ætlum að bygg ja upp sigursæla liðsheild.
Þau störf sem verið er að ráða í hverju sinni verða

Við munum fljótlega leita að starfsmönnum í :
SÖLUFULLTRÚA
REKSTRARSTJÓRA GISTINGAR
REKSTRARSTJÓRA VEITINGA

Ef þú heldur að þetta sé fyrir þig, sendu okkur
ferilsskrá á netfangið, radningar@stractahotels.is

FRAMÚRSKARANDI SAMSKIPTAHÆFNI
OG SAMNINGATÆKNI

HELSTU VERKEFNI:
STJÓRNUN SÖLUSVIÐS
SAMNINGAGERÐ
MARKAÐSGREININGAR
ÞÁTTAKA Í STEFNUMÓTUN
ÞRÓUN Á ÞJÓNUSTUFRAMBOÐI

Umsóknir sendist á radningar@stractahotels.is
merkt MARKAÐSSTJÓRI

N Æ R N ÁT T Ú R U N N I

radningar@stractahotels.is

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 3 - 2 5 5 0

Hugbúnaðar- og vöruprófari
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VERKEFNASTJÓRI
NORRÆNA FÉLAGIÐ LEITAR AÐ VERKEFNASTJÓRA Í
TÍMABUNDIÐ STARF
fyrir Snorra- og Snorra-plús verkefnin á árinu 2014.
Í starﬁnu felst m.a. heildarumsjón með skipulagningu, kynningu fjármögnun og framkvæmd verkefnanna ásamt tilfallandi
störfum fyrir Þjóðræknisfélag Íslendinga og Norræna félagið.

ARION BANKI LEITAR AÐ
VIÐSKIPTASTJÓRUM
Lausar eru þrjár stöður viðskiptastjóra fyrirtækja í útibúum Arion banka
í Borgarnesi, á Höfða og á Selfossi.
Viðskiptastjóri ber ábyrgð á þjónustu- og sölustjórnun til fyrirtækja, veitir
ráðgjöf og upplýsingar á sviði fjármálaþjónustu ásamt því að vinna að
markaðssókn í fyrirtækjaþjónustu í samráði við svæðis- og útibússtjóra.
Viðskiptastjóri situr í lánanefnd svæðisins og er sérfræðingur í lánagreiningu til fyrirtækja. Hann annast einnig stjórnun daglegra verkefna
starfsmanna í fyrirtækjaþjónustu útibúsins.

Hæfniskröfur:
• BA, BS eða MA próf eða sambærileg menntun sem nýtist
í starﬁ og góð enskukunnátta
• Reynsla af gerð og framkvæmd fjárhagsáætlana
• Stjórnunar- og skipulagshæﬁleikar og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Reynsla af alþjóðastarﬁ og þekking á málefnum
Vestur-Íslendinga er kostur.
Um er að ræða hálft starf frá 1. nóvember n.k. og fullt starf frá
1. janúar 2014. Nánari upplýsingar veitir Ásta Sól Kristjánsdóttir, verkefnastjóri, í síma 551-0165 eða 534-0017.
Netfang astasol@snorri.is.
Umsóknir berist til Snorrasjóðs c/o Norræna félagið,
Óðinsgötu 7, 101Reykjavík í síðasta lagi 7. október n.k.
Snorraverkefnið er samstarfsverkefni Þjóðræknisfélags
Íslendinga og Norræna félagsins, sjá nánar á www.snorri.is

Hæfniskröfur:
˾
˾
˾
˾
˾
˾

åÝÕŇÖËÚÜŇÐ
ÏãØÝÖËËÐÝÞÔŇÜØßØ
ÜË×ŴÜÝÕËÜËØÎÓÝË×ÝÕÓÚÞËÒôÐØÓ
ŇƒƓÏÕÕÓØÑåÜÏÕÝÞÜÓÐãÜÓÜÞôÕÔËÙÑÖÏÝÞÜÓåÜÝÜÏÓÕØÓØÑË
ÏãØÝÖËËÐŴÞÖåØß×ÙÑÑŇƒÑÜÏÓØÓØÑËÜÒôÐØÓ
ÇÔŇØßÝÞßÖßØÎÙÑÝŊÖßÎÜÓÐØÓ

Nánari upplýsingar um störﬁn veita viðkomandi svæðisstjórar:
Borgarnes˝ÏÜØÒËÜÎÇŇÜÏÜØÒËÜÎÝÝÙØ˜ÝàôƒÓÝ̋ÙÑŴÞÓÌŴÝÝÞÔŇÜÓ
ĜÝĜ×Ëͼͻͼͼͽͺ˜ØÏÞÐËØÑÌÏÜØÒËÜÎ˛ÌÏÜØÒËÜÎÝÝÙØ̶ËÜÓÙØÌËØÕÓ˛ÓÝ˛
Höfði: Ásgerður H. Sveinsdóttir, svæðis- og útibússtjóri
ĜÝĜ×ËͼͼͼͿ˜ØÏÞÐËØÑËÝÑÏÜÎßÜ˛ÝàÏÓØÝÎÙʵÓÜ̶ËÜÓÙØÌËØÕÓ˛ÓÝ˛
Selfoss: Sædís Íva Elíasdóttir, svæðis- og útibússtjóri
ĜÝĜ×Ëͼͺͻͺ˜ØÏÞÐËØÑÝËÏÎÓÝ˛ÏÖÓËÝÎÙʵÓÜ̶ËÜÓÙØÌËØÕÓ˛ÓÝ˛
Einnig veitir Hildur Sigurðardóttir, mannauðsstjóri,
ßÚÚÖƇÝÓØÑËÜĜÝĜ×Ëͼͼͼ;ͻ;ͼ˜ØÏÞÐËØÑÒÓÖÎßÜ˛ÝÓÑßÜÎËÜÎÙʵÓÜ̶ËÜÓÙØÌËØÕÓ˛ÓÝ˛
Umsóknarfrestur er til og með 30. sept. 2013.
Umsækjendur sæki um störﬁn á vef bankans www.arionbanki.is
ßÖÖß×ÞÜŴØËƒÓÏÜÒÏÓÞÓƒÙÑŊÖÖß×ß×ÝŇÕØß×àÏÜƒßÜÝàËÜËƒƓÏÑËÜ
åÕàŊÜƒßØß×ÜåƒØÓØÑßÒÏÐßÜàÏÜÓƒÞÏÕÓØ˛

Sjúkraþjálfari

Laus er til umsóknar 100 % staða sjúkraþjálfara
til að starfa með hópi fagfólks sem myndar öﬂugt
lungnateymi á Reykjalundi. Viðkomandi mun sinna
hluta af starﬁ sínu á miðlægri sólarhringsdeild
Hæfniskröfur eru:
- Íslenskt starfsleyﬁ.
- Góð og almenn færni í mannlegum samskiptum
og samvinnu.
Auk þess er æskilegt að umsækjandi haﬁ reynslu
af lungnasjúkraþjálfun og teymisvinnu.
Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi SSÞ
og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings SSÞ og
Reykjalundar.
Skriﬂegum umsóknum ásamt menntunar- og starfsferilsskrá
skal skila fyrir 6.október 2013 til Sigrúnar Benediktsdóttur,
forstöðusjúkraþjálfa, sem einnig gefur upplýsingar
um starﬁð í síma 585 2160 eða í gegnum netfangið
sigrunben@reykjalundur.is
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf í nóvember eða eftir
nánara samkomulagi.
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun
og heildræna sýn.
Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Waldorfkennarar
Waldorfskólinn Sólstaﬁr óskar að ráða
kennara á miðstigi.
Greinar: Stærðfræði, íslenska og handverk.
Nánari upplýsingar hjá: solstaﬁr@waldorf.is

Waldorﬂeikskólinn Sólstaﬁr óskar að ráða
leikskólakennara eða starfsfólk.

Viltu vera með
í liðinu okkar?

7LOJDQJXUÌE~êDOiQDVMyêVHUDêVWXêODDêîYt
PHê OiQYHLWLQJXP RJ VNLSXODJL K~VQ êLVPiOD
DêODQGVPHQQJHWLE~LêYLê|U\JJLRJMDIQUpWWL
tK~VQ êLVPiOXPRJDêIMiUPXQXPYHUêL
VpUVWDNOHJDYDULêWLOîHVVDêDXNDP|JXOHLND
IyONV WLO Dê HLJQDVW RJ OHLJMD K~VQ êL i YLê
UiêDQOHJXPNM|UXP
6WDUIVPDQQDVWHIQD ÌE~êDOiQDVMyêV WHNXU PLê
DIMDIQUpWWLVi WOXQ8PVyNQLUJLOGDtPiQXêL
HIUiêLêYHUêXUt|QQXUVW|UIiîHLPWtPD

Nánari upplýsingar hjá: marargata@waldorf.is

Waldorfskólinn er sjálfstæður grunnskóli sem
hefur að leiðarljósi uppeldis- og kennslufræði
Rudolfs Steiner, þar sem sköpunarkraftur einstaklingsins, listræn framsetning og úrvinnsla námsefnis
og heilbrigt félagslegt umhverﬁ eru sett í forgrunn.

ERTU
GÓÐUR
SÖLUMAÐUR?
*SVPEKMôzWOEVIJXMV}ÂYKY
WuQEW}PYJzPOMXMPWXEVJEjOZ}PHMR

Mikið úrval af góðum
og sölulegum bókum.
Góðir tekjumöguleikar.
Áhugasamir hafi samband við
Hauk Olavsson sölustjóra í síma
575 5600 eða með því að senda
tölvupóst á haukur@forlagid.is

Veitingarekstur- ferðaþjónusta
í Árnesi- rekstraraðili óskast

Skeiða- og Gnúpverjahreppur leitar að áhugasömum og
metnaðarfullum aðila til að taka að sér rekstur og uppbyggingu ferðaþjónustu í Árnesi sumarið 2014.
Um er að ræða rekstur félagsheimilisins í Árnesi,
tjaldsvæðis og Þjórsárstofu.

=LNUHH\RPUUH]LYRLMUH]PSSÐIóHSmUHZQ}ó\YI¤[H]PóZPN
K\NSLN\TVNQmR]¤ó\TSPóZTUU\T

Sérfræðingur á einstaklingssviði
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

Ð[HYSLNNYLPUPUNVNZHTHU[LR[
mNYLPóZS\LYMPóSLPRHMLYS\TVN[SMY¤óP

/mZR}SHTLUU[\UmZ]PóP]PóZRPW[H

,M[PYSP[TLó]PYRUPNYLPóZS\LYMPóSLPRHRLYMPZ
îm[[[HRHxmMYHTOHSKHUKPôY}\USH\ZUH
]LNUHNYLPóZS\LYMPóSLPRHVN]LYRSHNZ
]PóHMNYLPóZS\\TZ}RUH]LNUHNYLPóZS\
LYMPóSLPRH
=PUUZSH\TZ}RUH\TYY¤óP]LNUH
NYLPóZS\]HUKH

@MPYNYPWZTPRPSZ[HYMZYL`UZSHVNôLRRPUN
mSmUHTmS\TVNNYLPóZS\LYMPóSLPRHTmS\T
LYUH\óZ`USLN
.}óM¤YUPx>VYKVN,_JLS
-YHTYZRHYHUKPôQ}U\Z[\S\UK
-Y\TR]¤óPVNTL[UHó\Y[PSHóUmmYHUNYPxZ[HYMP
:HTZRPW[HO¤MPSLPRHYVNM¤YUP[PSHóZ[HYMHxO}WP

.YLPóZS\LYMPóSLPRHYmóNQM

Lánafulltrúi á einstaklingssviði
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

(MNYLPóZSHSmUZ\TZ}RUH

/mZR}SHTLUU[\UmZ]PóP]PóZRPW[H

.YLPUPUNVNZHTHU[LR[NHNUH

:[HYMZYL`UZSHVNôLRRPUNmSmUHTmS\TLY¤ZRPSLN

=PUUZSHLYPUKHM`YPYSmUHULMUK

.}óM¤YUPx>VYKVN,_JLS

Ø[NmMHxIóHSmUHVNZRQHSH]LNUH
`MPY[R\SmUH

-YHTYZRHYHUKPôQ}U\Z[\S\UK

(óZ[Vó]PóYmóNQM[PSLPUZ[HRSPUNH
]LNUHSmUZ\TZ}RUH

:HTZRPW[HO¤MPSLPRHYVNM¤YUP[PSHóZ[HYMHxO}WP

-Y\TR]¤óPVNTL[UHó\Y[PSHóUmmYHUNYPxZ[HYMP

Verkefnastjóri á lögfræðisviði
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

<TZQ}UTLóKHNSLN\TYLRZ[YPPUUOLPT[\
RLYMHVNPUUOLPT[\MLYSHZQ}óZPUZ

/mZR}SHTLUU[\UmZ]PóP]PóZRPW[HLóHUU\Y
OmZR}SHTLUU[\UZLTUû[PZ[xZ[HYMP

Ð[HYSLNNYLPUPUNVNZ[Q}YU\UmMYHT]PUK\
]HUZRPSHVNPUUOLPT[\TmSH

7Y}Mx]LYóIYtMH]PóZRPW[\TVNMYHTOHSKZTLUU[\U
LY¤ZRPSLN

;Y`NNQHZHTO¤MPUN\PUUOLPT[\TmSH
]PóSmUHZ]Pó

:[HYMZYL`UZSHVNôLRRPUNmPUUOLPT[\TmS\T
SmUHTmS\TVNNYLPóZS\LYMPóSLPRHTmS\T
LYUH\óZ`USLN

;Y`NNQHZRPS]PYRUPxTLóOUKS\U
]HUZRPSHTmSH
îY}HVNT}[HmOLYZS\YVNMYHTR]¤TK
]HUZRPSHVNPUUOLPT[\TmSH

/HSKI¤YYL`UZSHHMZ[Q}YU\UxMQmYTmSH\TO]LYMP
-Y\TR]¤óPVNTL[UHó\Y[PSHóUmmYHUNYPxZ[HYMP
:HTZRPW[HO¤MPSLPRHYVNM¤YUP[PSHóZ[HYMHxO}WP

:RPW\SHN\WWIVóZTmSH

Í félagsheimilinu Árnesi eru salarkynni sem henta vel fyrir
ýmis konar veitingarekstur samhliða gestastofunni.
Fallegt tjaldsvæði er við Árnes, það hefur nýlega verið
rafvætt.
Þjórsárstofa er gestastofa fyrir ferðamenn sem er opin yfir
sumartímann. Þar er að finna margmiðlunarsýningu um
Þjórsá og Þjórsárdal, sögu, náttúrufar og mannlíf í Skeiðaog Gnúpverjahreppi.

<TZ}RUPY}ZRHZ[M`SS[HY[m^^^OHN]HUN\YPZ
<WWSûZPUNHY]LP[H=HRHÍNZ[ZK}[[PY]HRH'OHN]HUN\YPZ
VN0UNH:[LPU\UU(YUHYK}[[PYPUNH'OHN]HUN\YPZ

Spennandi tækifæri fyrir réttan aðila.
Áhugasamir aðilar setji sig í samband við sveitarstjóra
Skeiða- og Gnúpverjahrepps á skrifstofu sveitarfélagsins
í Árnesi, 801 Selfoss eigi síðar en 30. september
næstkomandi. Sími 486-6100 og 861-7150
netfang kristofer@skeidgnup.is
Í Skeiða og Gnúpverjahreppi eru um 540 íbúar aðalatvinnuvegur
er landbúnaður. Auk þess er ferðaþjónusta og iðnaður stundaður
í nokkrum mæli. Þéttbýliskjarnar eru við Árnes og Brautarholt.
Grunnskóli, Leikskóli, sundlaugar, verslun og bókasafn er í sveitarfélaginu. Náttúruperlur og sögustaðir eru margir í sveitarfélaginu.
Nefna má Þjórsárdal og Áshildarmýri.

<TZ}RUHYMYLZ[\YLY[PSVNTLóVR[}ILYUR
<TLYHóY¤óH Z[YM:[HYMZRQYLY\xZHTY¤TP]PóRQHYHZHTUPUNYxRPZPUZ
VN]PóRVTHUKPZ[t[[HYMtSHNZkSS\T\TZ}RU\T]LYó\YZ]HYHóôLNHYmR]Yó\U
\TYmóUPUN\OLM\Y]LYPó[LRPU

www.ils.is
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Viltu spila
í úrvalsdeildinni

Sköpunarkraftur
Jarðtenging
Elskar áskoranir

í rekstri netkerfa?

Keppti á Skjálfta 2004

Síminn leitar að sérfræðingum í rekstri netkerfa. Starfið er fjölþætt enda rekur
deildin meðal annars eitt stærsta staðarnet landsins, hýsingarnet og alþjóðleg
víðnet. Mikil áhersla er á símenntun í starfinu og hefur deildin sitt eigið Cisco lab
til umráða. Starfsmenn deildarinnar eru virkir í hugmynda- og þróunarvinnu nýrra
lausna og kerfa, auk þess sem þeir koma að hönnun og uppbyggingu.
Við erum að leita að úrvalsstarfsfólki sem hefur brennandi áhuga á rekstri
netkerfa og vill leggja sig fram um að ná góðum árangri.

Menntun og reynsla:
· Reynsla af Cisco beinum og svissum
· Cisco CCNA- eða CCNP-gráða
· Skilningur á VoIP/WiFi/WAN tækni
· Þekking á Linux/Unix kerfum er kostur

Persónueiginleikar:
· Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
· Hæfni til að vinna í öflugri liðsheild
· Samskiptalipurð og aðlögunarhæfni
· Vinnusemi og frumkvæði

Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2013
Fyrirspurnir berist til Halldóru Jónsdóttir (halldoraj@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.
Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi, áreiðanleg og lipur.

Magni Sigurður Sigmarsson, sérfræðingur
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Upplýsingar veita:
Fjármálaeftirlitið er lykilstofnun í íslensku samfélagi. Innan þess fer nú fram mikið
uppbyggingar- og umbótastarf sem miðar að því að styrkja eftirlit og taka þannig
þátt í að byggja upp traust og trúverðugt fjármálakerfi á Íslandi.

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Mannauðsstjóri
Fjármálaeftirlitið (FME) vill ráða mannauðsstjóra til starfa. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem
hefur áhuga á að leggja sitt af mörkum við upbyggingu stofnunarinnar. Mannauðsstjóri ber ábyrgð á
öllum þáttum mannauðsstjórnunar og vinnur náið með stjórnendum og forstjóra. Mannauðsstjóri heyrir
beint undir forstjóra.
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntun og hæfniskröfur

• Að framfylgja mannauðsstefnu FME
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og þjónusta
við starfsmenn
• Umsjón með ráðningum og móttöku nýliða
• Umsjón með fræðslu- og þjálfunarmálum starfsmanna
• Umsjón með starfsþróunarmálum og frammistöðumati
• Önnur tilfallandi verkefni

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem á sviði
sálfræði eða mannauðsstjórnunar
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af mannauðsmálum
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Faglegur metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Með umsókn skal fylgja ítarleg
ferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
ásamt rökstuðningi fyrir hæfni
viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og
með 7. október.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Tvö störf hjá Veitum
Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi
vinnustaður fólks með mikla þekkingu.
Fyrirtækið hefur að markmiði að vera
í fremstu röð hvað snertir öryggi
og vinnuumhver¿ og möguleika
starfsfólks til að samræma vinnu og
fjölskylduábyrgð.

9iðhaldsþjónusta veitusviðs 2rkuveitu Reykjavtkur óskar eftir málmiðnaðarmanni til starfa
við vatns Rg hitaveituker¿ á höfuðbRrgarsvæðinu. 9iðhaldsþjónusta samanstendur af
fagfólki sem sér um rekstur Rg viðhald t öllum veitum á veitusviði 2rkuveitunnar.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
$lmennt viðhald t vatnskerfum
2rkuveitunnar viðbrögð við bilunum
ýmis endurnýjunarverk auk smærri
nýlagnaverkefna t kerfum 2rkuveitunnar.
Starfsmaður mun vinna jafnt á verkstæði
Rg úti t lagnakerfum 2rkuveitunnar.

Við hvetjum jafnt konur sem karla

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Sveinspróf t málmiðnaðargrein
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Haldgóð reynsla af rörasuðu æskileg
• 0eirapróf Rg vinnuvélaréttindi eru kRstur
• )ærni t mannlegum samskiptum
• 0etnaður frumkvæði Rg sjálfstæði
t vinnubrögðum
• Starfsmaður þarf að geta gengið bakvaktir

til að sækja um stör¿n.
Umsjón með úrvinnslu umsókna
hefur Jóna Björk Sigurjónsdóttir
(jona.sigurjonsdottir@capacent.is)
hjá Capacent Ráðningum. Umsækjendur
eru vinsamlegast beðnir að sækja um
stör¿n á heimastðu Capacent Ráðninga
ZZZ.capacent.is. Umsóknum um stör¿n
êurfa að f\lgja ttarlegar starfsferilsskrár Rg
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar Rg rökstuðningur fyrir
hæfni viðkRmandi t star¿ð.

Umsóknarfrestur er til og með
2. október 2013. Farið verður með
allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Pípulagningamaður í fráveitu
9iðhaldsþjónusta veitusviðs 2rkuveitu Reykjavtkur óskar eftir ptpulagningamanni til starfa
við fráveituker¿ á höfuðbRrgarsvæðinu. 9iðhaldsþjónusta samanstendur af fagfólki sem
sér um rekstur Rg viðhald t öllum veitum veitusviðs 2rkuveitunnar.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
$lmennt viðhald Rg eftirlit með
fráveitukerfum 2rkuveitunnar viðbrögð
við bilunum Rg ýmis endurnýjunarverk.
Starfsmaður mun vinna jafnt við
fráveitulagnir sem Rg hreinsi
Rg dælustöðvar.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Sveinspróf t ptpulögnum eða sambærilegt
• Reynsla af lagningu fráveitulagna er kRstur
• 0eirapróf Rg vinnuvélaréttindi eru kRstur
• )ærni t mannlegum samskiptum
• 0etnaður frumkvæði Rg sjálfstæði
t vinnubrögðum
• Starfsmaður þarf að geta gengið bakvaktir

HAGSÝNI – FRAMSÝNI – HEIÐARLEIKI
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Málmiðnaðarmaður í vatns- og hitaveitu
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Stýrimaður óskast

GEÐLÆKNINGAR

á 240t rækjuveiðiskip sem
vinnur aﬂann um borð.
Upplýsingar gefur
Einar í s. 892 2590

Sérfræðilæknir
Starf sérfræðilæknis í geðlækningum á móttökugeðdeild
32A við geðsvið Landspítala við Hringbraut er laust til
umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1.
nóvember 2013 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Starfið er unnið á móttökudeild 32A á geðsviði við
Hringbraut auk annarra sérfræðistarfa í samráði við
yfirlækni.
» Auk klínískra starfa taka sérfræðilæknar virkan þátt í
menntun læknanema og námslækna á deildinni og því er
reynsla á því sviði æskileg.

Hæfnikröfur

» Íslensk sérfræðiviðurkenning í geðlækningum.
» Reynsla af meðferð einstaklinga með þrálátar og
alvarlegar lyndisraskanir, geðrofssjúkdóma og
persónuleikaraskanir æskileg.
» Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum og
teymisvinnu áskilin.

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 15. október 2013.
» Upplýsingar veitir Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir, netfang
engilbs@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,
reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt
skulu berast, í tvíriti, Engilbert Sigurðssyni, yfirlækni, LSH
Geðlækningar 32A við Hringbraut.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við
umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir
einnig á þeim.
» Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

6NLSDVPLèMXVDPWDNLè0(67t) UH\MXP
$XJOêVWYHUèXUHIWLUY|QXPYpOVPLèXPWLODOODUDOPHQQUDU
YpOVPLèDYLQQXKMi6NLSDVPLèMXVDPWDNLQX0(67
t) UH\MXPWLOQ VWXPiQXèD
ÈKXJDVDPLUHUXYLQVDPOHJDVWEHèQLUXPDèVHQGDLQQ
VNULÀHJDXPVyNQiVDPWIHULOVVNUiRJDIULWLDIVYHLQVEUp¿
RJ|èUXPSUyIVNtUWHLQXPWLO
0(673I-&6YDERVJ¡WD32%RNV)2
7yUVKDYQHèDPHèW|OYXSyVWLiPP#PHVWIR
1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWLU0RXULW]0RKUIUDPNY PGDVWMyUL
tVtPD

BRÁÐASVIÐ
Deildarlæknar í starfsnámi
Laus eru til umsóknar störf deildarlækna í starfsnámi
á bráðasviði. Starfshlutfall er 100% eða eftir nánari
samkomulagi.
Störfin eru laus frá 1. desember 2013 og 1. janúar 2014
eða eftir samkomulagi. Störfin eru til 6, 12 eða 24 mánaða.
Störf til tveggja ára eru ætlaðar þeim sem hyggja á sérnám
í bráðalækningum.
Bráðadeildin hefur viðurkenningu til að veita
framhaldsmenntun í bráðalæknisfræði sem metin er til allt
að tveggja ára af sérfræðinámi.
Hlutverk bráðasviðs er að skapa umgjörð um
bráðastarfsemina, tryggja örugga þjónustu við sjúklinga
og hlúa að menntun og vísindastarfi. Starfsemi bráðasviðs
hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár og hafa ný
verkefni verið hvatning til framfara og nýrra námstækifæra.
Á bráðasviði starfar öflugt fagfólk.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Þjálfun í bráðalækningum með þátttöku í klínísku starfi
» Þátttaka í framhaldsmenntun og vísindastarfi
» Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema

Hæfnikröfur

» Almennt lækningaleyfi
» Góð færni í mannlegum samskiptum og öguð vinnubrögð
» Íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 13. október 2013.
» Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz, yfirlæknir, netfang
ebenedik@landspitali.is, sími 543 1000.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun
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Erum við að leita að þér?
Olíubílstjóra í Vestmannaeyjum

Skeljungur óskar eftir að ráða olíubílstjóra til starfa hjá rekstrar- og fjármálsviði á starfsstöð okkar í Vestmannaeyjum. Við
leitum að dugmiklum einstaklingi til að sinna afgreiðslu á eldsneyti og öðrum vörum til viðskiptavina Skeljungs. Olíubílstjóri
þarf að vera sveigjanlegur og tilbúinn til að sinna bakvöktum og tengdri útkallsvinnu til móts við aðra starfsmenn.
Hæfniskröfur:
• Meirapróf, full réttindi
• ADR próf kostur en ekki skilyrði
• Frumkvæði og samskiptahæﬁleikar
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Tölvukunnátta

9pOVPLèLU

Starfssvið:
• Dreiﬁng á eldsneyti, smurolíu og öðrum vörum
• Móttaka pantana
• Eftirlit með birgðageymum
• Verkefni í olíubirgðastöð
• Móttaka olíubirgðaskipa
• Bakvaktir

Nánari upplýsingar veitir Kristinn Kristinsson í síma 840 3050.
Umsóknum skal skilað fyrir 30. september 2013 inn á heimasíðu Skeljungs undir störf í boði á þessari slóð hér að neðan:
http://www.skeljungur.is/Um-Skeljung/Starfsumsoknir

SKURÐ- OG ÞVAGFÆRALÆKNINGADEILD

Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á skurð- og þvagfæralækningadeild 13G. Starfið er laust nú þegar. Unnið er í
vaktavinnu og er starfshlutfall samkomulag.
Starfið er fjölbreytt og krefjandi. Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga og
frábært starfsumhverfi sem býður upp á möguleika til að
dýpka þekkingu.
Deildin þjónar einstaklingum sem glíma við sjúkdóma í efri
hluta meltingarvegar og þvagfærum.

Helstu verkefni og ábyrgð

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

Hæfnikröfur

» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2013.
» Upplýsingar veitir Erla Dögg Ragnarsdóttir, deildarstjóri,
netfang erladogg@landspitali.is, sími 824 5875.

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.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Spennandi verkefni hjá ÍAV
Vegna aukinna umsvifa í Noregi og á Íslandi óskar ÍAV eftir að ráða starfsmenn í eftirtalin störf:
Noregur - Stavanger
Öryggiseftirlit

Innkaupastjóri

Starfssvið:
s Umsjón með öryggismálum á verkstað
s Þjálfun starfsmanna í öryggismálum
s Gerð og eftirfylgni öryggisferla
s Samskipti við öryggisfulltrúa verkkaupa

Starfssvið:
s Innkaup og vörustjórnun
s Samningagerð og samskipti við birgja
s Kostnaðareftirlit og reikningshald

Hæfniskröfur:
s Menntun sem nýtist í starﬁ
s Reynsla af öryggiseftirliti á vinnusvæðum er nauðsynlegt
s Góð enskukunnátta
s Gott vald á norðurlandamáli er nauðsynlegt

Hæfniskröfur:
s Háskólamenntun á sviði viðskipta- eða verkfræði
s Reynsla og þekking af verktakamarkaðinum er mikill kostur
s Góð enskukunnátta
s Gott vald á norðurlandamáli er kostur

Birgðastjóri

Verkstjóri jarðgangagerðar

Starfssvið:
s Umsjón og eftirlit með birgðastöðu
s Utanumhald birgðalista
s Móttaka vöru og reikninga frá birgjum

Starfssvið:
s Skipulagning jarðgangagraftar og vaktstjórn
s Dagleg stýring verkefna
Hæfniskröfur:
s Reynsla af sambærilegum störfum er skilyrði
s Réttindi til að starfa við jarðgangagerð er skilyrði
s Góð enskukunnátta
s Gott vald á norðurlandamáli er kostur

Hæfniskröfur:
s Reynsla af sambærilegum störfum
s Aukin ökuréttindi og vélaréttindi
s Góð enskukunnátta
s Gott vald á norðurlandamáli er kostur

Noregur - Holmestrand
Húsasmiðir
Óskað er eftir að ráða samhentan hóp húsasmiða í tímabundið verkefni á verkstað okkar í Holmestrand í Noregi.

Ísland - Reykjanesbær
Bifvélavirki / Vélvirki
Óskað er eftir að ráða bifvélavirkja / vélvirkja til starfa á vélaverkstæði félagsins í Reykjanesbæ. Mikilvægt er að viðkomandi haﬁ reynslu af
viðgerðum á stórum vinnuvélum.

ÍAV er alhliða verktakafyrirtæki með
starfsemi á Íslandi og í Noregi.

Nánari upplýsingar vegna verkefna í Noregi veitir Dagmar Viðarsdóttir
mannauðsstjóri í síma 530 4200.

Hjá fyrirtækinu starfar samheldinn hópur
um 240 starfsmanna.

Nánari upplýsingar vegna starfa bifvélavirkja veitir Þórmar Viggósson
verkstæðisstjóri í síma 660 6225.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum
mannvirkjagerðar m.a. virkjana- og
hafnarframkvæmdir, vega- og brúargerð,
jarðganga- og jarðvinnuframkvæmdir auk
alhliða byggingaframkvæmda.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasvæði okkar www.iav.is - laus störf,
fyrir 1. október næstkomandi.

Við breytum vilja í verk
ÍAV hf.| Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | sími 530 4200

www.iav.is
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Gluggaísetningar

Starfatorg.is
Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr.ávef

Liðsmenn
Mannauðsstjóri
Deildarlæknar í starfsnámi
Hjúkrunarfræðingar
Sérfræðilæknir í geðlækningum
Hjúkrunarfræðingur
Starfsmaður í dægradvöl
Aðjunktar
Lektor í viðskiptafræði
Lögfræðingur
Umsjónarmaður fasteignar
Bókasafns- og upplýsingafræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Barnalæknir
Framkvæmdastjóri
Skjalastjóri
Aðalvarðstjóri
Lögreglumenn
Fjármálastjóri
Heimilislæknar

Íbúðalánasjóður
Fjármálaeftirlitið
LSH, bráðalækningar
LSH, sjúkrahótel
LSH, móttökugeðdeild 32A
LSH, skurð- og þvagfæralækn.d.
Hjúkrunarheimilið Sólvangur
HÍ, íslensku- og menningardeild
HÍ, viðskiptafræðideild
Seðlabanki Íslands
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Lbs - Háskólabókasafn
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæslan, Þroska- og h.stöð
Safnaráð
Ríkislögreglustjórinn
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Lögreglustjórinn á Hvolsvelli
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Mosfellsbær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Hvolsvöllur
Akranes
Húsavík

201309/050
201309/049
201309/048
201309/047
201309/046
201309/045
201309/044
201309/043
201309/042
201309/041
201309/040
201309/039
201309/038
201309/028
201309/037
201309/036
201309/035
201309/034
201309/033
201309/032

BAUHAUS er ein stærsta verslanakeðjan á byggingasviði í Evrópu og rekur yﬁr 220 verslanir í 15 Evrópulöndum.
BAUHAUS er frumkvöðull að hugmyndafræðinni „allt undir einu þaki“. Markmið BAUHAUS er að geta boðið
viðskiptavinum sínum mikið vöruúrval, faglega ráðgjöf, góða þjónustu og gæðavörur á góðu verð á einum stað.
BAUHAUS hefur verið starfrækt í rúm 50 ár og hefur fyrir löngu sannað tilveru sína með gríðarlegu vöruúrvali,
gæðavöru, faglegri ráðgjöf og góðri þjónustu.

Tésmiðahópur óskast í vinnu við gluggaísetningar.
Fermetraverð í boði.
Umsóknir vinsamlegast sendist á nybygging@internet.is

ÓSKUM EFTIR
SÖLUFULLTRÚA!
Reynsla mikilvæg, ekki skilyrði
Skemmtilegt starfsumhverﬁ á líﬂegum vinnustað
Góð og árangurstengd laun í boði
Upplýsingar veitir Knútur Bjarnason í síma 694-4217
Umsóknir sendist á knutur@trausti.is
Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Gogoyoko auglýsir eftir sölufulltrúa til að
selja vörur fyrirtækisins. Umsókn með ferilskrá skal senda á netfangið:
jobs@gogoyoko.com.
Hæfniskröfur:
Reynsla af sölustörfum skilyrði.
Metnaður.
Skipulagshæfileikar.
Jákvæðni.
Í boði er:
Starf hjá spennandi fyrirtæki.
Árangurstengd laun.
Skemmtilegur vinnustaður.
Fjölbreytt verkefni.

Gogoyoko er tónlistar- og tæknifyrirtæki.
Við leitum að öﬂugri viðbót við okkar frábæra hóp starfsmanna, í eftirfarandi stöður:

Garðyrkjumaður í Garðaland

Þjónustufulltrúi á upplýsingaborð

Verkefnin þín verða fyrst og fremst umsjón og ráðgjöf til
viðskiptavina um gróður og garða, ásamt sölu og þjónustu
á þessum vöruﬂokkum. Einnig er garðyrkjumaður lykilmaður í ráðgjöf um innkaup á gróðurvörum fyrir deildina og
mun vinna náið með deildarstjóra að skipulagi innkaupa.

Þjónustufulltrúinn er andlit okkar út á við, það fyrsta sem
mætir viðskiptavinum okkar. Hann sinnir ýmis konar upplýsingagjöf til viðskiptavina, sem og margvíslegri annarri
þjónustu. Þjónustufulltrúinn hjálpar líka til við kassaafgreiðslu þegar annríki er. Hann hefur ekki síst mikilvægu
eftirlitshlutverki að gegna og þarf að taka á sig nokkra
ábyrgð.

Hægri hönd Vörumóttökustjóra
(Logistic Leader)
Verkefnin verða mörg og ólík, allt frá því að tæma gáma
og taka á móti vörum, yﬁr í að sinna gæðaeftirliti með
sendingum sem berast og að sjá til þess að unnið sé rétt
og skipulega í vörumóttökunni. Þegar vörumóttökustjórinn
er fráverandi, þá ert það þú sem berð ábyrgð á allri starfseminni í vörumóttökunni.

Frekari upplýsingar ﬁnna áhugasamir inn á heimasíðu
okkar www.bauhaus.is, undir ﬂipanum
Um Bauhaus/Atvinna í Bauhaus.
Þangað skal einnig beina umsóknum.
Umsóknarfestur er til 4. október 2013

ÚTGÁFA

Í boði náttúrunnar

Í boði náttúrunnar var stofnað 2010 og gefur út samnefnt tímarit
sem kemur út þrisvar sinnum á ári. Innihaldið er grænt, sjálfbært
og heilbrigt, með íslenska náttúru að leiðarljósi. Einnig gefur
Í boði náttúrunnar út Krakkalakka – tímarit fyrir litla snillinga og
ferðabæklingana HandPicked – Iceland.

VERKEFNA- OG SÖLUSTJÓRI

Viðkomandi þarf að halda utan um krefjandi en
skemmtileg verkefni útgáfunnar. Taka þátt í þróun, skipulagi og framkvæmd. Vera góður sölumaður/-kona og
taka þátt í uppbyggingu og þróun fyrirtækisins.

ÞÚ ÞARFT AÐ HAFA:

Bifvélavirki
óskast til starfa á Volvo vörubílaverkstæði Brimborgar
Stutt lýsing á starﬁ:
•
•

Bilanagreining á vörubifreiðum og vélum
Viðgerðir á vörubifreiðum og vélum

Umsóknarfrestur er til 30. september
Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sveinspróf í bifvélavirkjun, vélvirkjun, vélstjórn
og eða sambærileg reynsla.
Gilt bílpróf skilyrði
Góðir samskiptahæﬁleikar
Góð þjónustulund
Heiðarleg(ur) og áreiðanleg(ur)
Stundvís
Geta sýnt frumkvæði í starﬁ og unnið sjálfstætt
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverﬁ)
Góð íslensku- og enskukunnáttu

Skelltu þér á brimborg.is og sæktu um.
Viðkomandi þar að geta haﬁð störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Jóhann R. Ívarsson,
í síma 515 7072.

Reynslu eða menntun við hæfi.
Mikinn metnað og drifkraft.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Skipulagshæfileika og frumkvæði.
Góða tölvufærni.
Vera 30 ára eða eldri.
Geta hafið störf strax.
Áhuga á þeim lífstíl sem við stöndum fyrir.

VIÐ BJÓÐUM:

Árangurstengdar tekjur.
Sveigjanleika í vinnutíma og vinnuhlutfalli.
Fallegt vinnuumhverfi í Heiðmörk.
Gefandi verkefni sem skipta máli.

ERTU TIL? Fylltu þá út umsókn um starfið og látið
ferilskrá fylgja með á www.ibn.is/atvinna.
Ps. Einnig er í boði
starfsnám fyrir verðandi
blaðamenn, grafíska
hönnuði, ljósmyndara,
ferðamálafræðinga,
viðskiptafræðinga,
vefhönnuði o.fl.

Í boði náttúrunnar
Elliðavatn
110 Reykjavík
861 5588
ibn@ibn.is
www.ibn.is

Viltu í samstarf?
Íslendingur búsettur í Danmörku býður upp á samstarf.
Markaðsmál,kynningarmál og ﬂeira sem gæti hentað
t.d. í ferðamennsku og útﬂutningi.
Danska og enska sem viðskiptamál.
Er opinn fyrir öllum góðum hugmyndum.

=G6;C>HI6Ï@ÓE6KD<>
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Vinsamlega sendu svar til á
box@frett.is merkt ,,Samstarf-2109“

Við óskum eftir að ráða vanan kranamann til starfa á höfuðborgarsvæðinu.
Gerð er krafa um góða samskiptahæfileika, mikla reynslu
af kranastörfum og einstaklingurinn þarf að vera íslenskumælandi. Umsóknir berist á svenni@verktaki.is
eða í síma 660 2405, Svenni.
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LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS
HÁSKÓLABÓKASAFN

Bókasafns- og upplýsingafræðingur

Landsbók
Landsbókasafn
Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laust 100% starf
í faghópnum íslensk skráning og bókfræðistjórn.
Faghópurinn annast skráningu,
s
lyklun og flokkun íslensks safnkosts, viðhald nafnmyndaskrár
og sér um íslenska útgáfuskrá.
Helstu verkefni
x

Senda skal umsóknir á eythor@sushisamba.is

x
x
x

Óskað er eftir starfskrafti
í 85% vaktavinnu.
Starﬁð felur í sér einstaklingsmiðaðan stuðning
við athafnir daglegs lifs og heimilishald.Vegna sérstakra
aðstæðna er eingöngu óskað eftir kvenfólki til starfa.

Menntunar- og hæfniskröfur

Skráning, lyklun og flokkun
Vinna við efnisorð
Vinna við nafnmyndastjórnun
ÞáƩtaka í átaks– og þróunarverkefnum með
öðrum söfnum og Landskerfi bókasafna

x
x
x
x
x

BA eða MLIS-próf í bókasafns– og upplýsingafræði
Skráningarleyfi í Gegni er kostur
Þekking og áhugi á tónlist er kostur
Nákvæm vinnubrögð
Góð tölvukunnáƩa

Upplýsingar um starfið veiƟr Ragna Steinarsdóƫr, sviðsstjóri aðfanga- og skráningarsviðs, ragnas@landsbokasafn.is, s. 525-5703.
Umsóknir merktar ,,Skráning” sendist Ɵl Eddu G. BjörgvinsdóƩur, starfsmannastjóra, edda@landsbokasafn.is, s. 525-5698.
Umsóknarfrestur er Ɵl og með 6. október 2013.
Við ráðningar er tekið mið af jafnréƫsáætlun safnsins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Hæfniskröfur:
•Góð almenn menntun
•Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
•Frumkvæði, jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð.
•Hreint sakavottorð skilyrði.
•Bílpróf.
•Íslenskukunnátta skilyrði.
Umsóknarfrestur er til 27. September
Umsóknir berist í tölvupósti til Ásdísar Jennu
asdisjenna@simnet.is

Upplýsingar gefur
Elsa í síma 776-2272

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn | Þjóðarbókhlöðunni | s. 525-5600 | www.landsbokasafn.is
Þekkingarveita í allra þágu
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Ás styrktarfélag
Búseta
Þroskaþjálﬁ og stuðningsfulltrúi óskast til starfa á heimili
á Kleppsvegi í 55% starf. Um er að ræða vinnutíma frá
kl. 14.00 á daginn og kvöld- og helgarvaktir. Umsækjendur
þurfa að vera 22 ára eða eldri. Staðan er laus nú þegar
eða eftir nánara samkomulagi.
Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið
í því að aðstoða og styðja fólk í daglegu líﬁ.
Upplýsingar veitir Soffía Erlendsdóttir í síma 897-2591
kl. 9.00-16.00 eða í síma 414-0500 kl. 9.30-14.00 á virkum
dögum. Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má
ﬁnna á heimasíðu þess: www.styrktarfelag.is,

+HOVWX YHUNHIQL O|JIU èLQJD t /|JIU èLUièJM|I HU Dè YHLWD
EDQNDVWMyUD RJ VYLèXP EDQNDQV O|JIU èLìMyQXVWX VYR VHP
UièJM|I RJ ULWXQ O|JIU èLOHJUD iOLWVJHUèD /|JIU èLQJDU
WDNDìiWWtDIJUHLèVOXHULQGDXPVDJQDRJVNMDODJHUèiVDPW
ìiWWW|NXtXQGLUE~QLQJLYLèUHJOXVHWQLQJXEDQNDQVRJXQGLU
E~QLQJL ODJDIUXPYDUSD RJ UHJOQD /|JIU èLQJDU DQQDVW
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HUOHQGDUVWRIQDQLU
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O|JIU èLVW|UIXP -DIQIUDPW HU NRVWXU Dè XPV NMDQGL KD¿
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 )UXPNY èLVMiOIVW èLtYLQQXEU|JèXPRJVNLSXODJV
K IQL

einnig má skila umsóknum á
netfangið sofﬁa@styrktarfelag.is

ËERèLHUiKXJDYHUWRJNUHIMDQGLVWDUIìDUVHPUH\QLUi|JXèYLQQXEU|JèIUXPNY èLRJVMiOIVW èLVNLOHJWHU
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1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU6LJUtèXU/RJDGyWWLUDèDOO|JIU èLQJXUtVtPD

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.
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Starfskona óskast í verslun
Um er að ræða fullt starf eða hlutastarf eftir samkomulagi,
við afgreiðslu í kvenfataverslun.
Viðkomandi þarf að vera áreiðanleg, reyklaus og 22 ára eða
eldri. Umsóknir, ferilskrá með mynd, sendist á netfangið:
parisartizkan@vortex.is

FRÍSTUNDAHEIMILI

VILTU MÓTA
FRAMTÍÐINA
MEÐ OKKUR?
Við leitum að fólki á öllum aldri
af báðum kynjum, með margs
konar menntun og reynslu.

Sjúkraþjálfari
Laus er til umsóknar 100 % staða sjúkraþjálfara
til að starfa með hópi fagfólks sem myndar öﬂugt
lungnateymi á Reykjalundi. Viðkomandi mun sinna
hluta af starﬁ sínu á miðlægri sólarhringsdeild

RAMMASAMNINGS
NG
GS
ÚTBOÐ
Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum
í vetrarþjónustu á gangstéttum og stígum.

Hæfniskröfur eru:
- Íslenskt starfsleyﬁ.
- Góð og almenn færni í mannlegum samskiptum
og samvinnu.

Í verkinu felst snómokstur og hálkuvörn á gangstéttum
og stígum í vesturbæ Kópavogs og hluta af austurbæ.

Auk þess er æskilegt að umsækjandi haﬁ reynslu
af lungnasjúkraþjálfun og teymisvinnu.

Magntölur:
Gangstéttar :
Gangstígar :

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi SSÞ
og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings SSÞ og
Reykjalundar.
Skriﬂegum umsóknum ásamt menntunar- og starfsferilsskrá
skal skila fyrir 6.október 2013 til Sigrúnar Benediktsdóttur,
forstöðusjúkraþjálfa, sem einnig gefur upplýsingar
um starﬁð í síma 585 2160 eða í gegnum netfangið
sigrunben@reykjalundur.is

20 km
16 km

Útboðsgögn verða seld á kr. 5000- í þjónustuveri
Kópavogs, Fannborg 2, l hæð, frá og með þriðjudeginum 24. september nk.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn
8. október 2013 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð
í viðurvist þeirra bjóðenda er þar mæta.

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf í nóvember eða eftir
nánara samkomulagi.

kopavogur.is

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ REYKJAVÍKURBORGAR
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar óskar eftir fólki til starfa
á frístundaheimilið Frostheima. Frostheimar er frístundaheimili fyrir
börn í 3. og 4. bekk úr Melaskóla, Grandaskóla og Vesturbæjarskóla.

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun
og heildræna sýn.
Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Um er að ræða stöður frístundaráðgjafa og
frístundaleiðbeinanda.
Frístundamiðstöðin Kringlumýri óskar eftir fólki til starfa við
frístundaþjónustu nemenda í Klettaskóla. Í frístund er boðið upp á
fjölbreytt tómstundastarf fyrir 6 – 16 ára börn og unglinga þegar
hefðbundnum skóladegi lýkur.
Um er að ræða eftirfarandi starfsstaði:
Frístundaheimilið Gulahlíð fyrir 6 – 9 ára
Frístundaklúbburinn Garður fyrir 10 – 12 ára
Félagsmiðstöðin Askja fyrir 13 – 16 ára

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/storf

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Tjaldmiðstöð í Laugardal – Stækkun 2013,
útboð nr. 13098.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Skóla- og frístundasvið

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ auglýsir
eftir umsjónarmanni fasteignar
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ auglýsir eftir umsjónarmanni fasteignar. Í starﬁnu felast
mjög fjölbreytt verkefni; umsjón með húsinu og allt sem því fylgir, s.s. ýmis hússtjórnarkerﬁ, þjónusta við nemendur og starfsmenn, uppröðun og tilfærsla húsgagna, umsjón með
ræstingum, smáviðgerðir, innkaup og sendiferðir. Einnig að vera tengiliður við kerﬁsstjóra
skólans og annað sem til fellur í samstarﬁ við stjórnendur.
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ hóf
starfsemi 2009 í bráðabirgðahúsnæði, en ﬂytur nú í lok árs 2013 í nýtt
4000 m2 skólahúsnæði. Nú eru um
260 nemendur og 25 starfsmenn í
skólanum. Gert er ráð fyrir að eftir 2-3 ár
verði nemendur um 500 og starfsmenn
um 50. Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
kennir sig við auðlindir og umhverﬁ í
víðum skilningi og leggur áherslu á að
vera í góðum tengslum við umhverﬁ sitt,
bæði hvað varðar listir og menningu,
íþróttir og lýðheilsu og annað það sem
einkennir mannlíf í Mosfellsbæ. Skólinn
er framhaldsskóli með áfangasniði þar
sem í boði eru stúdentsbrautir, styttri
starfsnámsbrautir, almenn námsbraut
og sérnámsbraut. Helstu áherslupunktar
í kennsluháttum skólans eru fjölbreyttar
verkefnamiðaðar kennsluaðferðir og
áhersla á leiðsagnarmat.

Leitað er að starfsmanni með menntun og/eða reynslu sem nýtist í starﬁnu. Hann þarf að
vera vel tölvufær, hafa mikla færni í samskiptum, hafa frumkvæði og vera sjálfstæður
í vinnubrögðum.
• Starfshlutfall 100%
• Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi
fjármálaráðherra og viðkomandi
stéttarfélags.
Ráðið verður í stöðuna sem fyrst.
Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um
menntun og fyrri störf skulu hafa borist
Guðbjörgu Aðalbergsdóttur skólameistara í
netfangið gudbjorg@fmos.is eða
Guðrúnu Guðjónsdóttur
aðstoðarskólameistara í netfangið
gudrun@fmos.is. Einnig er hægt að senda
umsóknir í pósti: Framhaldsskólinn í
Mosfellsbæ, Brúarlandi, 270 Mosfellsbær.

Umsóknir þurfa að berast
í síðasta lagi 7. október.
Umsóknir þurfa ekki að vera á sérstökum
eyðublöðum. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin.
Nánari upplýsingar veitir skólameistari í
netfanginu gudbjorg@fmos.is eða í síma
864-9729 og aðstoðarskólameistari í
netfanginu gudrun@fmos.is eða í síma
845-8829. Á vef skólans: www.fmos.is má
einnig ﬁnna ýmsar upplýsingar um skólann.
Skólameistari
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Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Hvannhólmi 6 - 200 Kópavogur

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Arnarás 5 – Garðabæ
Opið hús sunnud. 22. sept. á milli kl 16 og 17.
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Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum
í viðbyggingu við Hörðuvallaskóla.
Í verkinu felst að byggja og fullklára tveggja hæða
viðbyggingu við suðurálmu Hörðuvallaskóla
Magntölur:
Flatarmál stækkunar:

550 m²

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22 SEPT.MILLI KL : 15-16.
Glæsilegt mikið endurnýjað 216fm 8 herb. einbýlishús
ásamt 45,3fm innbyggðs bílskúrs, samtals :261,3fm.
Eignin skiptist í : 6 herb, 2 stofur og 2 böð. Vel staðsett hús í lítilli botnlangagötu. V-55,9millj.
Helgi Jónsson sölumaður verður á staðnum í dag
milli kl : 15-16.

Um er að ræða glæsilega 80 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með
afgirtri timburverönd í suður. Fallegar innréttingar. Parket. Inn af holinu
er gluggalaust vinnuherbergi. Þvottahús í íbúðinni. Sérinngangur.
Flott eign á frábærum stað. Verð 29,9 millj.
Gerið svo vel að líta við. Þóra og Júlíus taka vel á móti ykkur.
Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Sandslundur
við Meðalfellsvatn

Auglýsing

Verkinu skal skila fullbúnu 10. ágúst 2014.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5000- í þjónustuveri
Kópavogs, Fannborg 2, l hæð, frá og með
mánudeginum 23. september nk.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn
8. október 2013 fyrir kl. 14:00 og verða þau þá opnuð
í viðurvist þeirra bjóðenda er þar mæta.

kopavogur.is

Styrkir til doktorsnema við
Háskóla Íslands
Sjálfseignarstofnun St. Jósefsspítala auglýsir lausa til umsókna
tvo þriggja ára styrki til doktorsnáms við Háskóla Íslands tengda
Rannsóknarstofu Landspítala og Háskóla Íslands í Öldrunarfræðum (RHLÖ).
Styrkirnir einskorðast við doktorsnema og leiðbeinendur
við Háskóla Íslands og úrvinnslu gagna Öldrunarrannsóknar
Hjartaverndar (AGES-RS I og II) og gögn sem tengja mætti
þeirri rannsókn. Doktorsneminn fær starfsaðstöðu við RHLÖ að
Ægisgötu 26 og skal vinna rannsóknina þar. Auk styrksins, sem
nemur 265.000 krónum á mánuði í 3 ár, veitir rannsóknarstofan
sérstakan stuðning við tölfræðilega úrvinnslu.
AGES RS rannsókninni hefur verið lýst í greininni:
Age, Gene/Environment Susceptibility-Reykjavik Study: multidisciplinary applied phenomics. Harris TB, Launer LJ, Eiriksdottir
G, Kjartansson O, Jonsson PV, Sigurdsson G, Thorgeirsson G,
Aspelund T, Garcia ME, Cotch MF, Hoffman HJ, Gudnason V. Am J
Epidemiol 2007;165(9):1076-87.
Doktorsnemi og leiðbeinandi geta komið frá hvaða námsbraut sem
er innan Háskóla Íslands. Doktorsneminn þarf að leggja áætlun
um doktorsnám sem samþykkt hefur verið af rannsóknarnefnd
öldrunarrannsóknar Hjartaverndar og viðkomandi Háskóladeild.
Leibeinendur doktorsnema við Háskóla Íslands geta sótt um styrk
fyrir doktorsnemaverkefni, með því fororði að doktorsnemi við
Háskóla Íslands taki við verkefninu innan sex mánaða frá veitingu
styrks.
Sjálfseignarstofnun St. Jósefsspítala hefur hug á að efla doktorsnám
á sviði öldrunarfræða með ofangreindum hætti með árlegum
styrkveitingum. Með þessum hætti er vonast eftir því að lifandi
samfélag myndist um öldrunarrannsóknir þar sem doktorsnemar
geta haft stuðning hver af öðrum auk góðrar starfsaðstöðu.

Umsóknir verða metnar af sjálfstæðri vísindanefnd á vegum
Vísinda-, Mennta- og Nýsköpunarsviðs Landspítala á samkeppnisgrunni. Ef fullnægjandi umsóknir fást verða styrkir veittir
á vísindafundi Landspítalans sem haldinn er í apríl 2013.
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2014. Frekari upplýsingar
veitir Pálmi V. Jónsson, prófessor, formaður stjórnar Sjálfseignarstofnunar St. Jósefsspítala, sími 5439410, netfang: palmivj@
landspitali.is og skal rannsóknaráætlun send til hans.

– boð um samstarf
Með breytingu á lögum nr 116/2006 þann 25. júní 2013
samþykkti Alþingi að Byggðastofnun skuli næstu ﬁmm
ﬁskveiðiár hafa til ráðstöfunar aﬂaheimildir sem nema 1.800
þorskígildislestum til að styðja byggðarlög í alvarlegum og
bráðum vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi.
Íbúðarhúsnæðí 109,8 fm

Byggðastofnun hefur mótað eftirfarandi viðmið um úthlutun
veiðiheimilda samkvæmt þessari heimild.
Meginmarkmið verkefnisins er að auka byggðafestu í þeim
sjávarbyggðum sem:
• standa frammi fyrir alvarlegum og bráðum vanda vegna
skorts á aﬂaheimildum eða óstöðugleika í sjávarútvegi,
• eru háðastar sjávarútvegi og eiga minnsta möguleika á
annarri atvinnuuppbyggingu,
• eru fámennar, fjarri stærri byggðakjörnum og utan fjöl
breyttra vinnusóknarsvæða.

Allar nánari upplýsingar gefur

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi
sími: 893-1485
heimir@miklaborg.is

Hesthús 154,8 fm
3 x 2ja hesta stíur, þjálfunaraðstaða
og gerði.
4 ha. eignarland, möguleiki á stækkun
Glæsilegt útsýni, fjallasýn
Nálægð við borgina.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

52,3 millj.

Í því skyni er stefnt að uppbyggingu í sjávarútvegi sem:
• skapar eða viðheldur sem ﬂestum heilsársstörfum fyrir
bæði konur og karla við veiðar, vinnslu og aﬂeiddastarf
semi í viðkomandi sjávarbyggðum,
• stuðlar að sem öﬂugastri starfsemi í sjávarútvegi til lengri
tíma og dregur sem mest úr óvissu um framtíð sjávar
byggðanna.
Stjórn Byggðastofnunar hefur á grundvelli greiningar á stöðu
einstakra byggðarlaga ákveðið að auglýsa eftir samstarfsaðilum um nýtingu viðbótaraﬂaheimilda til að stuðla að
meginmarkmiðum verkefnisins í eftirtöldum sjávarbyggðum
sem falla að ofangreindum viðmiðum;
Breiðdalsvík í Breiðdalshreppi, Drangsnes í Kaldrananeshreppi, Flateyri í Ísafjarðarbæ, Raufarhöfn í Norðurþingi,
Suðureyri í Ísafjarðarbæ og Tálknafjörður í Tálknafjarðarhreppi.
Endanlegt val á 4-6 byggðum og samstarfsaðilum mun
byggja á eftirfarandi þáttum:
• Trúverðugum áformum um útgerð, vinnslu sjávarafurða
eða aðra starfsemi.
• Fjölda heilsársstarfa fyrir karla og konur.
• Sem bestri nýtingu þeirra veiðiheimilda sem fyrir eru í
byggðarlaginu.
• Öﬂugri starfsemi til lengra tíma sem dregur sem mest úr
óvissu um framtíðina.
• Jákvæðum áhrifum á önnur fyrirtæki og samfélagið.
• Traustri rekstrarsögu forsvarsmanna umsækjanda.
Umsóknareyðublað, reglugerð um úthlutun og nýtingu
veiðiheimilda ásamt nánari upplýsingum er að ﬁnna á vef
Byggðastofnunar www.byggdastofnun.is.

Hraunás - Garðabær - Glæsilegt einbýli

Fasteignasalan Hraunhamar kynnir glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Ásahverﬁ í Garðabæ. Húsið er
skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á tveimur hæðum, þarf af bílskúr
40,6 fermetrar. Einstaklega fallegt óhindrað útsýni er úr húsinu að
Bessastöðum , Snæfellsjökli og víðar. Glæsilegur verðlaunagarður.
Eign í sérﬂokki. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, setustofu,
stofu, borðstofu, gang, herbergi, vinnuherbergi, baðherbergi,
þvottahús, geymslu og bílskúr. Á neðri hæð er hol, fjölskyldurými,
tvö stór herbergi, baðherbergi, gangur, geymsla, andyri og ca 100
fermetra rými. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 128 millj.
Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi gsm 8960058.

Bæjargil - Garðabær -

Fallegt einbýli

Umsóknir skal senda til Byggðastofnunar, á netfangið
byggdastofnun@byggdastofnun.is fyrir kl. 12:00 mánudaginn
7. október næst komandi.
Nánari upplýsingar veita Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri
og Sigurður Árnason starfsmaður þróunarsviðs.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott fjölskylduvænt 179,4
fermetra einbýli á tveimur hæðum ásamt sérstæðum steyptum
bílskúr. Húsið mjög fjölskylduvænt með 5 svefnherbergjum og er
vel staðsett við Bæjargil 111 í Garðabæ. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Fallegur afgirtur garður. Sérstæður stór bílskúr.
Verð 58,9 millj. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi gsm 8960058.

Ártorg 1, 550 Sauðárkrókur

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.
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Við leitum að ...
2ja – 3ra herbergja
2ja herbergja íbúð ímeð 100% yfirtöku
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð á jarðhæð eða í lyftuhúsi
í Smárum eða Lindum í Kópavogi.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Salahverfi fyrir
viðskiptavin sem missti af einni slíkri sem
ég var að selja. Kostur ef það er útsýni og
íbúðin ofarlega í húsinu.

3ja-4ra herbergja íbúð í Sjálandinu
Garðabæ. Rúmur afhendingartími.

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

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

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

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

3ja herbergja íbúð við Árskóga. Kostur ef
bílskýli fylgir með
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð við Furugrund eða
nágrenni
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð á Háaleitisbraut eða
nágrenni. Rúmur afhendingartími
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

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

3ja-4ra herbergja íbúð í Heimum, Mýrum
eða Háaleitisbraut
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

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

2ja herb íbúð í Fossvogi
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

2-3ja herbergja íbúð á höfuðborgarsvæðinu
með góðum áhvílandi lánum til yfirtöku
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja- 3ja herbergja íbúð í húsi fyrir 60 ára og
eldri miðsvæðis í Reykjavík. Verð að hámarki
25 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

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

2-3 herbergja íbúð við Háaleitisbraut eða
Safamýri. Kostur ef að eignin afhendist
fljótlega.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

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

3ja herbergja íbúð fyrir konu sem er búin
að selja og á að afhenda í nóvember.
Norðlingaholt eða sunnan megin í Grafarholti
er óska staðsetning. Hámarksverð ker 24,0
milljónir.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

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

3ja-4ra herbergja íbúð í Víkurhverfinu í
Grafarvogi, rúmur afhendingartími í boði.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

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

3ja herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur.

3-4ra herbergja íbúð í GrafarholtiGrafarvogi fyrir ákveðinn kaupanda

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Smáranum.

3-4ra herbergja íbúð á svæðinu milli
Réttarholtsvegar - Grensásvegar og
Sogavegar - Bústaðarvegar

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við Hvassaleiti VR
blokkin.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Grafarvogi eða Gafarholti

-Nánari upplýsingar gefur Lára s: 841-2333 eða lara@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð við Sóleyjarima,
helst á 4.hæð eða ofar.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

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

3-4 herbergja íbúð með miklu áhvílandi í
hverfum 104-105 og 108

4ra – 5 herbergja
4ra herbergja íbúð við Furugrund

3ja – 4ra herbergja

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

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

3ja herbergja íbúð í barnvænu hverfi.

4ra herbergja íbúð með bílskúr í Grafarholti.

3ja herbergja jarðhæð í Grafarvogi með palli.

3-4ra herbergja íbúð með góðum stofum
miðsvæðis í Reykjavík, Kópavogi og
Garðabæ. Kostur ef bílskúr fylgir. Um
ákveðinn kaupanda er að ræða sem hefur
þegar selt sína eign.

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

-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is
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-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í Kóra eða Hvarfahverfi
Kópavogi.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

569 7000

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

Lára Björg Björnsdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 899 1178
Sími: 841 2333
Sími: 822 2307

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
695 9500

Sími:

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

899 2907

Við erum við símann

569 7000

4ra herbergja íbúð við Safamýri eða
Álftamýri má kosta 37-45 milljónir
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja með bílskúr í Staðarhverfinu í
Grafarvogi. Jarðhæð væri kostur.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða

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

einbýli, rað- eða parhúsi á Seltjarnarnesi
handa ákveðnum kaupanda. Húsið verður
að hafa að lágmarki 5 svefnherbergi.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

david@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð Kópavogi (200) verð allt
að 25 milljónir

Rað-, par- eða einbýlishús í Linda
eða Salahverfi Kópavogi. Rúmur
afhendingartími í boði

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

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

Einbýlishús í Grafarvogi eða Grafarholti að
stærð 180-190 fm.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

Einbýlis- eða raðhús í Garðabæ, kostur ef
eignin er ekki stærri en 200 fm.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

Annað
Þjónustuíbúð fyrir aldraða við Dalbraut.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

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

einbýli á höfuðborgarsvæðinu með minnst
5 herbergjum á verðbilinu 40-50 milljónir

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

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

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

einbýli í eldri hverfum Kópavogs bein kaup
eða skipti á ódýrari eign í Lækjarsmára

Óskum eftir atvinnuhúsnæðis fasteignum
með leigusamningum. Stærð allt að 5
milljarðar.

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

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

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

góðu einbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu
200-300 fm með góðum bílskúr í
póstnúmerum 108,105,201,210.

litlum eignum í lélgu ástandi og þarfnast
yfirhalningar.

Hæð í hlíðunum, þurfa að vera
4.svefnherbergi.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

Sérbýli
sérbýli á höfuðborgarsvæðinu með 2
íbúðum í skiptum fyrir nýlegt raðhús í
Reykjanesbæ. Verðhugmynd allt að 75
milljónir og milligjöf allt að 40 milljónir
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Par eða raðhúsi í Salahverfinu í Kópavogi.
Rúmur afhendingartími í boði

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

Óskum eftir einbýlishúsi í Fossvogi helst á
einni hæð. Staðgreiðsla í boði.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

einbýlishús á svæði 108 allt að 70 milljónir

eign í Sóleyjarrima, blokk fyrir 50 ára og
eldri.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

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

raðhús eða parhús í Seljahverfi
aukaíbúð væri kostur

atvinnuhúsnæði á jarðhæð fyrir heildsölu
á svæði 108 að stærð 200-800 fm góðar
greiðslur

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

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

Sérbýli í Kleifarseli eða Kambaseli.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

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

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

-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði í Reykjavík með minnst
7 metra lofthæð 750-1000 fm. Má vera
óinnréttað

Sérbýli á höfuðborgarsvæðinu með stórum
bílskúr, hámark 48 milljonir.

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

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

Óska góðri íbúð við Lækjarsmára 2,4,6
eða 8 í Kópavogi. Rúmur afhendingrtími

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

Einbýli eða sérbýli með garði í Gerðum/
Háaleiti.

Einbýlishúsi í Salahverfi bein sala eða með
gott tvílyft parhús uppí

-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

hæð við Safamýri fyrir hjón sem eru búin að
selja.

Litlu sérbýli í Garðabæ c.a 150-200 fm
hámark 60 milljónir

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

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

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

jorunn@miklaborg.is

litlu sérbýli á stór-Reykjavíkursvæðinu í
skiptum fyrir einbýlishús á Arnarnesi sem
er 287 fm

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

Einbýlis- eða raðhús í Lindum.

Þjónustuíbúð við Hæðargarð, helst ofarlega
í húsi.

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is
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Einbýlishús

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

í algjörum sérflokki

SOGAVEGUR 162 – RÚMLEGA FOKHELT.
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 23. SEPT. KL. 17:30 – 18:00

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

KÓPAVOGSTÚN 6, KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Á SUNNUDAGINN KL. 15:00-16:00
OP
IÐ
HÚ
S

Sunnudag 22. sept. 16:00 - 16:30

800 Selfoss

Sigtún 36

Verulega vel skipulagt 130,5 fm. parhús þar sem enginn
fermetri fer til spillis. 3 svefnherbergi og baðherbergi á
báðum hæðum. Afhending við kaupsaming. Flott
útsýni á Esjuna. V. 34,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

Mikið endurnýjuð eign að innan sem utan
Allar nánari upplýsingar gefur

Sérsmíðaðar innréttingar

Atli S. Sigvarðsson

Góð stofurými með fallegum arni

sölufulltrúi
sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Glæsilegt eldhús
Fjögur góð svefnherbergi
g gestasnyrting
g
y g
Gott baðherbergi og
Glæsileg lóð

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Lækkað verð

Tvöfaldur bílskúr
Verð:

39,9
39
9m
millj.

Glæsileg eign við Kópavogstún 6, með tveimur bílastæðum. Eignin
er stórglæsileg endaíbúð á 2. hæð með tvennum svölum. Húsið
er byggt 2008. Stærð er 164,2 fm og auk þess fylgja eigninni tvö
samliggjandi stæði góðu bílastæðahúsi. Lyfta er í húsinu. Húsið
er allt álklætt að utan og er viðhaldslítið. Engin íbúð liggur að
íbúðinni. Stórar vestursvalir með fallegu sjávarútsýni. Einnig eru
austursvalir út frá herbergjum. Innbyggð lýsing í loftum. Gólfhiti
í forstofu og baðherbergi. Sér þvottahús innaf baðherbergi. Gott
skipulag og rúmgóð herbergi. Íbúðin er laus fljótlega. Frábær
eign á eftirsóttum stað í Vesturbæ Kópavogs. Byggingaraðili K.S.
verktakar. Sölumaður verður á staðnum – bjalla 205.

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

MELBÆR 5, REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Á LAUGARDAGINN KL. 15:00-16:00
OP
IÐ
HÚ
S

Kvistavellir 49 Hafnarﬁrði
Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 14:00 til 14:30.

S

IÐ
OP

HÚ

Fallegt endaraðhús á einni hæð. Húsið er 187 fm en þar af er
bílskúr sem er 26,9 fm. 4 svefnherberbergi með fataskápum,
stofu, sjónvarpshol, baðherbergi, bílskúr og ﬂ. Gólfefni eru
parket og ﬂísar. Húsið þarfnast smá lokafrágangs að innan.
Lóð að mestu frágengin. V.35,9 millj. Nánari uppl. veitir Hlynur
sölumaður í síma 698-2603

Gott raðhús á þremur hæðum með aukaíbúð og innbyggðum bílskúr, efsta röðin við Rofabæ. Séríbúð á jarðhæðinni. Innbyggður
bílskúr á miðhæðinni. Stofur með arni á miðhæðinni. Glæsilegt
nýlegt eldhús. Fjögur svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús á
efstu hæðinni. Húsið er í góðu ástandi. Frábær staðsetning.
Stutt er í alla þjónustu, skóla, sundlaug, verslanir, heilsugæslu
og afþreyingu. Elliðarárdalurinn steinsnar frá húsinu.
Auðveldur rekstur á húsinu með útleigu á aukaíbúðinni.
Sölumaður verður á staðnum.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Þorragata 5

GEFÐU
HÆNU

101 Reykjavík
Einstök eign á efstu hæð

(AFNASTR¾TI   !KUREYRI

VILHELM GELLIRIS p WWWGELLIRIS

4 ) , 33,®Akureyri
,5
Undirhlíð
,ITLUSKËGAR  %GILSSTÎÈUM

Glæsileg íbúð á 6 hæð. 116,9 fm.
Íbúðin er flísalögð og með eikarinnréttingum.
'L¾SILEGT
PARHÒS
MEÈ BÅLSKÒR
á svölum
 FM
Bílastæði
í bílageymslu
sér geymsla
og gler lokun

(UGSANLEG SKIPTI ¹ ÅBÒÈHÒSI ¹ !KUREYRI

Íbúðin er laus. Verð 33,600,000 kr. Uppl. gefur Vilhelm s: 461 2010
Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

hdl., og löggiltur fasteignasali

Sölustjóri, sími: 896 4090

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994
Fasteignamat: 32.250.000
Bílskúr: Já

(AFNASTR¾TI   !KUREYRI

VILHELM GELLIRIS p WWWGELLIRIS

Alpha

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

S

gjofsemgefur.is

PIÐ

9O7 2OO3

HÚ

O

Frábært útsýni til sjávar

Verð: Tilboð óskast

RE/MAX Alpha kynnir: Falleg íbúð á efstu hæð við Þorragötu 5 í Reykjavík ásamt bílskúr. Opin og björt
stofa með útgengi á rúmgóðar svalir þar sem útsýnið er stórbrotið. Marmari og parket á gólfum. Allar
innréttingar eru sérsmíðaðar. Frá Þorragötu 5 er innangengt í Þorrasel sem er þjónustumiðstöð
Vesturbæjar.
Allar upplýsingar veitir Davíð Ólafsson í síma 897 1533 eða david@remax.is

GEFÐU
VATN

Davíð Ólafsson
Lögg. fasteignasali
897 1533
david@remax.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Sléttahraun 18, Hafnarfirði.
Opið hús sunnudaginn 22. sept. milli kl. 16:30-17:30
Sýnum húseignina nr. 18 við Sléttahraun í Hafnarfirði
alls 287 fermetrar að stærð. Falleg eign á góðum stað.
Húsið getur verið laust fljótlega.

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

S

PIÐ

HÚ

O

Save the Children á Íslandi

Birkiás – Garðabæ
Vandað 141,4 fm. raðhús á þremur pöllum með 25,3 fm. innb. bílskúr á mjög góðum stað í
Garðabænum. Allar innréttingar eru úr ljósum viði og eikarparket er á gólfum. Rúmgóð og
björt stofa með mikilli lofthæð. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Svalir meðfram húsinu endilöngu
til norðurs og er útgengt á þær úr báðum svefnherbergjum efri hæðar. Útgengi er úr stofu og
eldhúsi á skjólgóða og afgirta verönd til suðurs. Hellulögð innkeyrsla Verð 49,5 millj

Sefgarðar 10, Seltjarnarnesi
Opið hús sunnudaginn 22. sept. milli kl. 15.00-16.00.
Sýnum húseignina nr. 10 við Sefgarða á Seltjarnarnesi
alls 408 fermetrar að stærð. Glæsileg staðsetning, frábært útsýni.

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125
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smáauglýsingar
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512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI
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.

Toyota Avensis wagon 99 ek. 255Þ.
Skoðaður ‚14 án ath. Sami eig. frá
2000. Kr. 390Þ. Uppl. í síma 6616020.

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

MAZDA 6 h/b t. Árgerð 2007, ekinn
78 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.890.000. Rnr.112110.

HONDA JAZZ 1,4 LS 3/2005 EK. 99
Þ. KM. BEINSKIPTUR. NÝSKOÐAÐUR.
SUMARDEKK. VETRARDEKK. EINN
EIGANDI. 4. DYRA. ÁSETT VERÐ 990
Þ. S.8958956.

FORD EXPLORER LIMITED LTD árgerð
2004 ekinn 194.000 km. 7 manna
bíll hlaðinn aukabúnaði í toppstandi
og lítur mjög vel út bæði að utan og
innan - Topp viðhald hjá Brimborg,
yfirlit til - Sjón er sögu ríkari Verð kr.
1.590.000 Upplýsingar gefur Ólafur í
S-899-2853

NISSAN QASHQAI SE 06/2013, ekinn
13 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð
5.180.000. Raðnr.310825 á www.
BILO.is

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes
Sími: 431 2622
www.bilas
TOYOTA Land cruiser 200 vx.
Árgerð 2008, ekinn 52 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 8.900.000.
Rnr.123660. DVD í hnakkapúðum.
Er á staðnum. uppl. síma 517-1111
696-1001.

LAND ROVER Discovery 3 s disel 7
manna. Árgerð 2008, ekinn 123 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.680.000.
Rnr.119658 skipti á ódýrari .uppl
8961663

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

NISSAN Patrol gr 33”. Árgerð 2007,
ekinn 106 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.990.000. Rnr.192882.
BMW 760i. 04/2003, ekinn 198 Þ.km,
sjálfskiptur, leður og allt hitt! Verð
4.440.000. Raðnr.283213 á www.
BILO.is

Bílar til sölu

Til sölu VW Passat Comfortline
Plus 4motion 2.0 TDI 2007, 6 gíra
beinskiptur. Dráttarkúla. Keyrður
188.000 km. Langkeyrsla, sparneytinn,
góður og vel með farinn bíll, einn
eigandi. Verð 2.150.000. Uppl. í síma
8228998.

BMW M6. Árgerð 2007, ekinn 39 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 13.900.000.
Rnr.125316. Uppl. síma 517-1111 eða
696-1001 Glæsilegur bíll.
MERCEDES BENZ B 180 ngt . Árgerð
2011, ekinn 45 Þ.KM, bensín/metan,
sjálfskiptur. Tilboðsverð 3.490.000.
Rnr.160722.

LEXUS Rx400h. Árgerð 2007, ekinn
120 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.600.000. Rnr.193799.

VOLVO XC90 V8. 02/2006, ekinn 85
Þ.km, bensín, sjálfskiptur, flott eintak!
Verð 3.990.000. Raðnr.104727 á www.
BILO.is
FORD F150 Supercrew 4x4 king ranch
. Árgerð 8/ 2007, ekinn 70 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.390.000.
Rnr.133219. Er staðnum uppl. síma
517-1111 eða 696-1001.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Til sölu Toyota Aigo árg. ‚06 sjálfsk ek.
84 þús. 5 dyra grá sans litaðar rúður
álfelgur topp bíll verð 970 þús. gsm
8682352.

Toyota Land Cruiser 90 VX, árgerð
1999, ekinn 197 þús km, dísel,
sjálfskiptur. Verð 1.550.000 kr. Uppl. í
síma 8202048.

BESTA VERÐIÐ
SUBARU Forester. Árgerð 2010, ekinn
97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.990.000. Rnr.160332.

Viltu selja bílinn þinn staðgreitt í dag
? sendu okkur upplýsingar og við
sendum þér okkar kauptilboð !!

VOLVO Xc90 v8. Árgerð 2005, ekinn
99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð nú
2.580.000. Rnr.221367

LAND ROVER RANGE ROVER 10/2000,
ekinn aðeins 166 Þ.km, bensín,
sjálfskiptur. Innfl. nýr, toppeintak!
Tilboðsverð 990.000. Raðnr.310798 á
www.BILO.is

Til sölu VW Passat Comfortline
Plus 4motion 2.0 TDI 2007, 6 gíra
beinskiptur. Dráttarkúla. Keyrður
188.000 km. Langkeyrsla, sparneytinn,
góður og vel með farinn bíll, einn
eigandi. Verð 2.150.000. Uppl. í síma
8228998

600.000KR AFSLÁTTUR!!!
OPEL Zafira tourer dísel. Árgerð 2012,
ekinn 2 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.690.000. Rnr.990400.

FLOTTUR SKÓLABÍLL
Hyundai Getz GLS árg. 2005 nýl.
tímareim. Eyðir 6-7 ltr.Verð 1.190.þús.
TILBOÐ 999.000.-

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is
BMW 5 523i .Árg.2007,ek.aðeins 69.þ
km,topplúga,leður ofl, hrikalega flott
eintak,sjálfskiptur,er á staðnum.Verð
4.380.000. Rnr.103333.S:562-1717.

Hyundai Tucson 4x4 06/2008 2.7 v6
ek. 106þ. eyðsla 11l ssk, sk14” allt nýtt
í bremsum. Listaverð 2100þ TILBOÐ
1490þ!!! Ekkert áhvílandi en 100%
lánamöguleiki skoða skipti á ódýrari.
S 777-3077.

PEUGEOT 107 TRENDY 1.0I 08/2007,
ekinn 93 Þ.km, 5 gíra. Verð 880.000.
Raðnr.283831 á www.BILO.is

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

KIA Ceed w/g ex 1.6 new disel beinsk..
Árgerð 2012, ekinn 19 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 3.890.000. Rnr.990498.

VOLVO 960
Skoda Oktavia Ambiente Combi Árg
‚08. Ek. 134 þ km. Diesel. 4x4. Eyðsla
ca 5 l pr 100 km. Nýjir Bremsudiskar
að framan. 6 gíra. Verð 2.500.000.
Uppl í síma 893-6678

EKINN AÐEINS 49.Þ KM
HONDA ACCORD SEDAN.
Árg.2007,ek.aðeins 49.þ km,bensín,
sjálfskiptur,er á staðnum.Verð
2.190.000. Rnr.321058. S:562-1717

KIA Sorento ex luxury 197 hö. Árgerð
2012, ekinn 44 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 6.090.000. Rnr.210139.

Fallegur Benz C200 Komp ‚02. Ekinn
73.000 km. Sjálfskiptur. Skoðaður og
þjónustuskoðun. Engin skipt. Verð
1.780.000 kr. Gsm:6977634

Volvo 960 árg. 1996. Ek. 420 þ. 6 cyl.
2.5, bensín, vökvast., ssk, leðurinnr.,
cruise control, álfelgur, sóllúga.
Heilsársdekk. Sk. 2014. Bíll í góðu lagi.
Verð: 490.000,- Uppl. 861-9240.

til sölu

TOYOTA Corolla wagon touring terra
4wd. Árgerð 1998, ekinn 239 Þ.KM,
bensín, 5 gírar. Verð 490. Rnr.219271.

Toyota Proace sendibílar

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

Save the Children á Íslandi

MERCEDES BENZ E 250 cdi 4matic.
Árgerð 2012, ekinn 19 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 10.490.000.
Rnr.210127.

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

LAND ROVER Defender 110 tds storm
stw. Árgerð 2006, ekinn 117 Þ.KM,
dísel, 5 gírar. TILBOÐ 3.500.1 eigandi
mjög vel með farinn Rnr.219249.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

HONDA CRF 150 R. Árgerð 2008,
4 strokka, 23hö, umboðshjól í
topp standi, Ásett verð 390.000.
Rnr.117979. Er á staðnum,

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

RGERÈIR  o .ÕIR BÅLAR 'ETUM ÒTVEGAÈ ALLAR GERÈIR

6ERÈ FR¹ KR
3J¹ N¹NAR ¹ WWWSTORAIS
Kletthálsi 2 • 110 Rvk
S. 586 1414 • www.stora.is
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Bílar til sölu

Bátar

Hreingerningar
Tökum að okkur alhliða
hreingerningar á heimilum,
stigagöngum og fyrirtækjum. Uppl. í
S. 894 7713

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662

Toyota Corolla,06 ek147 þ, beinsk,
verð 1250þ, tilboð 1080þ uppl s
8489807
Honda CRV árg. ‚99. ek.225 þ.km,
sjálfsk. skoðaður ‚14, nánari uppls.
Hrannar s. 899-0720.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2010,
ekinn 59 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.790.000. Tilboð 1650.000 Uppl. í
síma 8580414.

Skoda Octavia Vrs 1,8 Turbo 2003
ek. 148 þús. km, sko ‚14 efri og neðri
spoiler, ný tímareim, snyrtilegur og
mikið endurnyjaður bíll. Fæst á 850
þús. staðgreitt ekki í skiptum. Uppl. í
s: 617 3706.
Rafmagn og Bensín. Nissan Leaf
Rafbíll frá 2.995þ, Ford Focus Rafbíll
frá 3.995þ, Chevrolet Volt Raf+Bensín
frá 3.995þ Toyota Prius Plug-in
Raf+Bensín frá 3.995þ, Toyota RAV4
Tesla rafbíll frá 4.995þ. Útsölutilboð á
sýningabílum, eftirársbílum, rafbílum,
metan/bensín/díselbílum. Íslensk
ábyrgð og allt að 100% fjármögnun í
boði. islandus.is - S.5522000

Nissan Note tekna, árg. ‚08 sjálfsk. Ek.
66 þús. km. Verð 1730 þús. Uppl. í s:
843 9950.

NISSAN Qashqai leður glerþak.
Árgerð 2007, ekinn 127 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur Sumar og vetradekk. Verð
2.550.000.Tilboð 2.250.000 Uppl. í
síma 8580466.

Til sölu Rav 4 árg.‘00, ek.265 þ.km.
sjálfsk. nýskoðaður, ný dekk. Verð ca.
700 þús. Uppls. í síma 898-1649
Suzuki Sidekick ‚94, tilboð óskast.
Uppl. 6928159.
Volkswagen Golf árg. 2009.
Silfurlitaður. Ek. 42þús. Uppl. í S. 896
9749

Skoda Octavia Ambiente Combi 4x4,
beinskiptur, árg. 2008. ekinn: 111.000,
Dráttarkrókur, Ný timareim, Nýir
diskar og klossar. Verð: 2.650.000kr.
Upplýsingar: 8932408

0-250 þús.

Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.
Lítið notaður skemmtibátur til sölu,
upplýsingar í s. 8938057.

Bílar óskast

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

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

Óska eftir, góðum SUV, 2007-2012,
td, Volvo, XC60,90, ML Benz, Porsche
Cayenne,Range Rover, Landcruiser,
Pajero, BMW X5 eða álíka bíla, sem
vill taka tvo bíla uppí, Kia Sorento 2,4
2005 ek ca 130þ ásett verð 1600þús
og MMC Montero 3,5 2001 ek ca
130þm ásett verð 950þ. Vinsamlegast
sendið upplýsingar um bifreið, verð
og helst myndir á email, bestsuv1@
gmail.com

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL
SÖLU.
TILBOÐ ÓSKAST.
DNG rúllur Viking 700 - dekkaður.
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp
24 V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF,
radar, dýptarmælir, sjálfstýring, STK.
Verð 7.9 millj. Ýmis Skipti koma til
greina. Tilboð óskast Uppl. síma 6961001.

Bílaþjónusta

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

Sendibílar
Suzuki Baleno ‚98 3ja dyra. Ek. 198
þús. km. Sko ‚14 á nýlegum dekkjum.
5 manna beinskiptur og í ágætu
standi, grænn að lit. Góður í skólann.
Tímareim í lagi. Verð 180 þús. Uppl.
í s. 897 7798 frá kl. 10-18 laugardag sunnudag.

Til sölu svartur (metalic) Mercedes
benz E350 CDI 4matic (265H)
Avantgarde. 12/2010 ek.150,500
km. Vel búinn, td. ljóst leður,
loftpúðafjöðrun, lykillaust aðgengi,
þægindalokun á skottloki, xcenon
ljós, olíumiðstöð m. fjarnstýringu,
nálægðaskynjari. Lúxus loftkæling,
í framsætum rafmagn, hiti, kæling
& multi control. Viðarstýri ofl. Nýr
úr umboði ca. 15,5 millj. ásett verð:
7.250. Enginn uppítaka. Uppls. í s. 8923440/557-3069.

Landferðir hópferðabílar. Keyrum
hópinn þinn. Leigjum einnig út rútur
Bjóðum gott verð og góða þjónustu
Sími 6474755 landferdir.is landferdir@
landferdir.is
Polo árg. 1998 ek. aðeins 125 þús. km,
2ja dyra, sjálfskiptur, sko ‚14. Fæst á
200 þús. staðgreitt uppl. í s: 6173706.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554
0661.

Hjólbarðar

250-499 þús.
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

LAND ROVER Defender. Árgerð 2010,
ekinn 50 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
6.900.000. Uppl. í síma 8580466.

Bókhald

Húsbílar

RÚMGÓÐUR SPARIBAUKUR
320 ÞÚS

Til sölu Nizzan Nirvana ‚00. Ásett verð
690 þús. s. 618-6565/863-7645.

Til sölu VW Pólo 1,4 comfortline árg.
2006, ek. 56000 sjálfskiptur, verð
1,150,000, sími. 6986170.

MITSUBISHI SPACE STAR 1,3 árg.
‚01 ek.182 þús sk. 14, bs, eyðir 7,3
innabæjar 5,2 i lang, lýtur vel út
og er góður, ásett verð 450 þús.
TILBOÐ 320 ÞÚS. möguleiki á 100%
visaraðgreiðslum s.841 8955.
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.
Tek að mér Ársuppgjör fyrirtækja.
Rafrænskil á vsk, staðgr, líffsj og fl.
Unnið er á DK-Bókhaldskerfið Réttskil
ehf s: 696-6714 réttskil@simnet.is

TOYOTA Avensis wagon sol . Árgerð
2012, ekinn 53 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 4.290.000.Tilboð
3.950.000 Uppl. í síma 8580414.

VW Polo Comfortline árg. 2006 sjálfsk.
ek. 92 þús. sumar og vetrard. Ás.verð
1,0 milj. Tilboð: 800 þús. Uppl. 842
3361.

Málarar

Golf station 1,6 5g ný kúppling og
legur í gírkassa álfelgur, sko ‚14,
rafmagn í rúðum og speglum. Fæst á
390 þús., stgr. Uppl. 617 3706.

500-999 þús.

HIMNAMÁLUN

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

Varahlutir
TOYOTA Verso sol 7 sæta. Árgerð
2012, ekinn 46 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 4.150.000.Tilboð
3.750.000 Uppl. í síma 8580414.

til sölu

TILBOÐ 195ÞÚS !
Nissan Almera 1400 árg.‘ 00 ek.
165þús. sk. ‚14 beinsk. krókur. Verð
195þús. S. 860 3970.

SMÁPARTAR.IS
CHRYSLER
TOWN&COUNTRY
limited árg. 2001. 214 hestöfl. 3800cc,
skoðaður 2014, skipti á minni og
ódýrari bíl kemur til greina eða
bein sala. ásett verð 890 þúsund.
s.6632695.

Eigum orðið mikið úrval notaðra
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki,
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron,
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault,
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða
í s. 567 5040/ 7785040

Geri tilboð í allt sem tengist
málningarvinnu og sandsparsli.
Heiðarleiki, fagmennska og sanngjarnt
verð. Himnamálun Hilmar Sigurðsson
málarameistari S: 851-1960.
himnamalun@gmail.com

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171
& egillsverris@gmail.com

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

ÞJÓNUSTA
Save the Children á Íslandi

GOTT TILBOÐ!
MITSUBISHI PAJERO SPORT 3500
200 hö, árg. ‚04 ek.105 þús. m. ssk,
ný heilsársdekk, sko ‚14 lítur vel
út ásett v. 1390 þús. TILBOÐ 790
ÞÚS. möguleiki á allt að 100% visa/
mastercard láni í 36 mán. s.841 8955.

Pípulagnir
VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum,
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

LAUGARDAGUR 21. september 2013

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Húsaviðhald

Rafvirkjun

KEYPT
& SELT

AH-RAF
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna arnar@ahraf.is Arnar s:
897-9845.

Til sölu

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

PARKETSLÍPUN
REYKJAVÍKUR
Parketslípun um allt land. 20 ára
reynsla. Aðeins hágæða efni. kr.
2500.- fm. www.parketslipunrvk.is S.
7728100. Geymið auglýsinguna. Alltaf
besta verðið.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
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KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið. Leitið til fagmanns og fáið
góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000
eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Sjónvarp

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

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

Trésmíði
Verslun

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
hugmyndum. Sérsmíði ehf s. 587
0777.

MÚRVIÐHALD S. 770 4520

Önnur þjónusta

HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR

Dreifingaraðili er Hafnarsport.is uppl
og pantanir á hafnarsport@simnet.is

Allar múrviðgerðir - Steining
- Múrarar -

Fæðubótarefni

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

Áratuga reynsla.

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

Smiðir - Málarar Háþrýstiþvottur.
GS múrviðhald ehf.

Nudd
Netfang: murvinna@gmail.com

HÚSAVIÐHALD
Byggingameistari tekur að sér stærri
verkefni. Vönduð vinna föst verð.
Uppl. Páll s. 840-6100.
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

Blaðberinn
bíður þín

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

Til Sölu Dekkjavél Corghi A2019.
Ballansvél Cemb K10. Nagladbyssa
Oku AS 9 og 10mm. f. jeppa og
fólksbíla. Góð tæki. Krissi 8935777

Ýmislegt
Kaupi innbú, þrotabú og dánarbú, get
tæmt og þrifið húsnæðið. S:8220311

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl.
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

HEILSA

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

Óskast keypt
Nudd
nudd nudd nudd, slökunar nudd, opið
9-24 Nuddstofa 101 Rvk Zlata . S:
897 7427

Spádómar

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

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

Blaðberinn...

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

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Þjónustuauglýsingar
$¹LEIÈSLA

Betri svefn - hætta að reykja léttast / þyngjast og láta sér líða
betur á margan annan máta
Ingibjörg Bernhöft
Sjúkraliði og Dáleiðlsutæknir
ibernhoft@gmail.com • S.863 8902

stofnað 2010

Kynntu þér þjónustu Xprent
á nýrri heimasíðu: www.xprent.is
xprent@xprent.is - s. 777 2700 - Sundaborg 1 - Fylgstu með okkur á FACEBOOK

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

Sími 512 5407
¶ARFAGREININGAR o LÕSINGARPLÎN o LÕSINGARÒTREIKNINGAR
o LAGNATEIKNINGAR o KOSTNAÈAR¹¾TLANIR o MAGNSKR¹R
o VERKLÕSINGAR o $ $IALUX TEIKNINGAR OG MYNDIR

6ALRAF EHF o 2AÚAGNAHÎNNUN o ,ÕSINGARHÎNNUN
VALUR STUDIODESIGNIS o SÅMI  

Er tölvan þín hæg, brotin eða biluð?

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

• Hjá okkur er stuttur biðtími og góð þjónusta.
• Seljum notaðar og nýjar tölvur.
• Einstaklings- og fyrirtækjaþjónusta.

Tölvukerfi ehf, Höfðabakki 1, RVK
S. 534 4200 www.tölvukerfi.is

&ORMBËLSTRUN
(AMRABORG  KËP (AMRABREKKUMEGIN 3   WWWHSBOLSTRUNIS

Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

Save the Children á Íslandi

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM

%2 "¥,34)¨ 2)&)¨ 

ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir

Heilsuvörur

0ARKETSLÅPUN

,/+  (%)4! 0/44!

SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W

viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540
bilathjonustabjark a@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjark a

Alla fimmtudaga og laugardaga

Tölvukerfi



+&2¥44
29

o %INANGRUNARLOK
o 9FIRBREIÈSLUR
o -ETUM ¹STAND OG GERUM VIÈ
WWWFJARDARBOLSTRUNIS
&JARÈARBËLSTRUN 3   o   FJARDARBOLSTRUN GMAILCOM

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Heimilistæki

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Ný Boss uppþvottavél til sölu fæst á
hálfvirði. Uppl. í síma 8493230

HÚSNÆÐI

Kennsla

GEYMSLUSVÆÐIÐ
EIRHÖFÐA 2-4 REYKJAVÍK

ATVINNA

Vantar þig að geyma bíla, báta,
tæki og tól. Vaktað og afgirt
geymslusvæði á besta stað í
bænum.
Upplýsingar í síma 577-1555 eða
geymslusvæði@kemis.is

Atvinna í boði

Get tekið að mér aukatíma í raungr.
og stæ. fyrir framhaldskólanemendur,
hef 2 ára reynslu s:8923919.

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

TOKYO SUSHI
er vinsæll veitingastaður í
Glæsibæ sem býður ferska og
fljótlega hollustu. Við leitum
að jákvæðum og kraftmiklum
starfsmönnum

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

1. Aðstoðarfólk til að vinna í
eldhúsinu okkar í hluta starfi og
fullu starfi.

HEIMILIÐ

2. Afgreiðslufólk í sal.
Sendu okkur umsókn á tokyo@
tokyo.is með ferilskrá og mynd.
Upplýsingar um staðinn er á
www.tokyo.is.

Til leigu á Hvanneyri fallegt og vel
staðsett 140fm parhús með bílskúr.
Uppl. í síma 8933395.
Stór 4 herb. íbúð til leigu í 101 Rvk. til
1. maí. Uppl í síma 8493230

Óska eftir vélstjóra á bát á línuveiðum.
Uppl. s. 898 0504.

Símaspjall? Heitar upptökur? Djarfar
myndir? Góðar aukatekjur í boði fyrir
flottar íslenskar konur, 20-40 ára.
SexyIceland.com
Hressingarskálinn óskar eftir
skemmtilegum matreiðslumanni í
fullt starf. Endilega sendu umsókn á
johanna@hresso.is
Óskum eftir starfsmanni í hlutastarf í
sal. 18 ára aldurstakmark. Áhugasamir
sendið ferilskrá á rubytuesdayice@
gmail.com Ruby Tuesday Höfðabakka
& Skipholti.

Smiður óskar eftir vinnu, vanur
byggingavinnu, flísalögn, málun &
gipsvinnu. S. 846 3632.

TILKYNNINGAR

Til leigu 100 fm verslunarrými fyrir
pop-up verslun eða útsölumarkað
s:822 0311
Herbergi með sér baði og
sameiginlegri eldhúsaðstöðu til leigu.
Leigist yfir vetrartímann. Hótel 66,
Grenásvegi 14 S. 588 0000

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
BOSTON TERRIER HVOLPAR
Innfluttir heilbrigðir foreldrar.
Skemmtilegir,barngóðir og gelta lítið.
Ættbók frá HRFÍ. Uppl.í S:8693498
e-mail:malamute@simnet.is

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.
Skrifstofuherbergi til leigu að
Bíldshöfða. Uppl. í s. 897 6766.
Til leigu við Hverfisgötu í Rvk. c.a.
11fm herbergi, með aðgang að eldhúsi
og baði. Hiti og rafmagn innifalið.
Uppl. í síma 8250070.

Húsnæði óskast
Hjón sem eig a von á barni í
desember vantar 2 herbergja íbúð.
Hringið í síma 820-6423 eða sendið á
kari.agnarsson@landsbankinn.is

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

Tilkynningar
GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464
Upphitað geymsluhúsnæði á
Suðurnesjum fyrir tjaldvagna og
fellihýsi. Uppl. í s. 865 1166.

Óskum eftir fólki í úthringistarf.
Hentar vel sem aukastarf. Föst laun
og bónusar í boði. Uppl. gefur Ágúst í
770-2277 og agust@tmi.is

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

 

9O7 2OO3

Vantar heiðarlegan ákveðinn
lögfræðing. Uppl. í S. 5174935. Góð
laun.

til leigu

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

Atvinnuhúsnæði
MOSFELLSBAKARÍ MOSFELLSBÆ.

Höfum til leigu í þessu húsi
ca 1100 fermetra þjónustu og
iðnarðarhúsnæði á efri hæð.
Húsnæðið er snyrtilega innréttað með
móttöku rými og og góðri aðstöðu
fyrir starfsmenn Uppl. síma 696-1001.
Iðnaðarhúsnæði til leigu í 101 Rvk.
Uppl. í síma 8493230

Óskum eftir þjónustulunduðu,
hressu og samviskusömu fólki til
starfa í afgreiðslu í verslun okkar
í Mosfellsbæ. Vinnutími er virka
daga frá 07-13 eða 13-18:30 og
aðra hverja helgi annann daginn.
Nánari uppl. veitir Áslaug í
s. 5666145, 6602155 eða á
staðnum. Einnig á netinu.
Slóðin er
www.mosfellsbakari.is/umsókn.asp

4IL LEIGU ERU VINNUSTÎÈVARSKRIFBORÈ Å GL¾SILEGU
SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI Å +ËPAVOGI 3AMEIGINL FUNDAR
HERBERGI OG KAFÙSTOFA N¾G BÅLAST¾ÈI (ENTAR VEL
FYRIR HÎNNUÈI VERKTAKA BËKARA OÚ

5PPL ¥ SÅMA    KJARTAN KJHONNUNIS

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

skemmtanir



GEFÐU
HÆNU

!46)..5(²3.¨)3+2)&34/&5(²3.¨)

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

Geymsluhúsnæði

Tökum ferðavagna í vetrargeymslu.
Upphitað og vaktað. Útilegumaðurinn
Korputorgi. Sími 551-5600.

Kona, leitar þú að raunverulegri
tilbreytingu? Notaðu Rauða Torgið,
það er frítt og það virkar. Auglýstu
núna í síma 535-9923

gjofsemgefur.is

Óska eftir íbúð, helst miðsvæðis.
Traustur og góður leigjandi. uppls. í
síma: 691-6896.

LANGAR ÞIG Í HUND?

Tilbreyting? Nú eru margar nýjar
auglýsingar kvenna sem leita ævintýra
með körlum á Rauða Torginu
Stefnumót. Símar 905-2000 og 5359920.

Atvinna óskast

2 herb. til leigu í 101 Rvk. Uppl í síma
8493230

Dýrahald

Einkamál

Leitum að dugmiklum starfskrafti
á hjólbarða- og smurstöð
Dekkjahallarinnar í Reykjavík.
Umsóknir sendist á thorgeir@
dekkjahollin.is

Húsnæði í boði

Ökukennsla

Við erum að leita að harðduglegum
starfsmönnum til vinnu. Þurfa
að vera stundvísir, tala íslensku,
með sjálfstæð vinnubrögð,
skipulagðir og áhugasamir. Reynsla
af garðyrkjustörfum væri kostur.
Umsóknir á www.gardlist.is eða
thorey@gardlist.is
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LEIKIR HELGARINNAR
,AUGARDAGURINN  SEPT
 ,IVERPOOL 3OUTHAMPTON
 #HELSEA &ULHAM

2ÒNAR ¶ËR SPILAR
Å KVÎLD ¹SAMT

3UNNUDAGURINN  SEPT

3IGGA ¹RNA OG
REYNI ÒR ÕR

 -AN #ITY -AN 5TD
 #ARDIFF 4OTTENHAM

!LLIR VELKOMNIR

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

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Í ár ætlar Á allra vörum að hjálpa þeim sem eiga við geðræn vandamál að stríða og
safna fyrir nýrri geðgjörgæsludeild á Landspítalanum með aðstoð þjóðarinnar.
Með því að hringja í söfnunarnúmerin eða kaupa Á allra vörum gloss frá Dior leggur
þú þitt á vogarskálarnar.

FÍTON / SÍA

SÖFNUNARSÍMI
Hringdu í síma 903 1000
og gefðu 1000 kr.

Hringdu í síma 903 3000
og gefðu 3000 kr.

Hringdu í síma 903 5000
og gefðu 5000 kr.

Nánar um átakið og upplýsingar um sölustaði á
aallravorum.isog facebook.com/aallravorum.is
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ARABÍUSKAGI
VIÐ LOK FORNALDAR

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson
varð steinhissa
þegar hann
gluggaði í
nýja bók
um endalok
fornaldar og
ógnarlega
atburði á
Arabíuskaga.

S

kemmtilegast við
mannkynssöguna
er hvernig hún kemur
manni sífellt á óvart.
Jafnvel þótt maður telji sig
hafa lesið töluvert af bókum og vefsíðum um söguleg efni, þá getur maður enn
orðið standandi hlessa á einhverju því sem
ný bók eða nýr pistill á vefsíðu dregur fram
í dagsljósið.
Síðast varð ég verulega undrandi þegar ég
las bókina „Í skugga sverðsins“ eftir enska
rithöfundinn Tom Holland. Sá hefur skrifað
nokkrar vinsælar bækur um sögu fornaldar – en þessi nýjasta bók fjallar í raun um
endalok fornaldarinnar – baráttu austurrómverska ríkisins í Konstantínópel við Persaveldi á 7. öld og síðan uppgang íslams, sem
segja má að hafi að lokum staðið yfir höfuðsvörðum beggja hinna fornu heimsvelda.
Söguskoðun snúið á haus
Bókin vakti athygli þegar hún kom út í
fyrra, ekki síst af því Holland sýnir þá ótví-

Skilaboðaskjóðan

Lau. 28. sept. 2013 » 14:00
Lau. 28. sept. 2013 » 16:00
Jóhann G. Jóhannsson
Tónlist úr
Skilaboðaskjóðunni
Bernharður Wilkinson
hljómsveitarstjóri
Eyþór Ingi Gunnlaugsson,
Jóhanna Vigdís
Arnardóttir,
Sigríður Thorlacius og
Örn Árnason söngvarar
Gradualekórar
Langholtskirkju
Jón Stefánsson kórstjóri

Heillandi, litrík og fjörug
tónlistin úr ævintýrasöngleiknum Skilaboðaskjóðunni
verður flutt á upphafstónleikum Litla tónsprotans.
Skilaboðaskjóðan eftir
Þorvald Þorsteinsson með
tónlist eftir Jóhann G.
Jóhannsson var frumsýnd
í Þjóðleikhúsinu í nóvember 1993 og fékk fádæma
góðar viðtökur. Tónlistin
hefur lifað sjálfstæðu lífi
utan leikhússins og verður
nú flutt í nýrri útsetningu
tónskáldsins fyrir Sinfóníuhljómsveit Íslands.

Miðasala » www.sinfonia.is » www.harpa.is » Sími: 528 5050

Yusuf
var glataður,
þrátt fyrir að
hann hefði
alla ævi talið
sig fylgja í
einu og öllu
leiðsögn
hins útvalda
spámanns
guðs. Hann
stefndi hesti
sínum út í
bylgjur
Rauða
hafsins.
Hinir kristnu
hundar
skyldu að
minnsta
kosti ekki fá
að hafa lík
hans að háði
og spotti.“

ræðu dirfsku að fjalla opinskátt um kenningar um upphaf íslams sem fræðimenn hafa
hingað til ekki farið mjög hátt með.
Í örstuttu máli má segja að þessar kenningar snúi á haus hinni hefðbundnu söguskoðun um þetta efni. Sú er komin frá múslímum sjálfum og gengur út á að Múhameð
spámaður hafi komið fram eins og óvæntur
eldibrandur, innblásinn af guði, með fullsköpuð trúarbrögð, inn í frumstæðan ættbálkaheim skurðgoðadýrkenda, þar sem
allir trúðu nánast bara á stokka og steina.
Fylgismenn Múhameðs hafi síðan fyllst
eldmóði spámannsins og lagt undir sig nærfellt öll Miðausturlönd, beinlínis til þess að
útbreiða orð og sannleika hans.
Dásamlega óvænt
En fyrrnefndar kenningar, sem hingað til
hefur aðallega verið hvíslast á um, snúast
um að röð atburða hafi verið þveröfug, ef
svo má segja. Arabískir ættbálkar og smáríki á Arabíuskaga hafi einfaldlega sameinast og hafið útþenslustefnu og landvinninga þegar stórveldin í nágrenninu voru
veik fyrir og náð undir sig miklum löndum.
Trúarbrögðin hafi hins vegar orðið til smátt
og smátt á næstu áratugum og jafnvel öldum,
að einhverjum parti til upp úr eingyðistrúarbrögðum sem þegar hafi verið nokkuð
útbreidd á Arabíuskaga (hinn dularfulli
„Rahmanismi“) en þó fyrst og fremst undir
mjög miklum áhrifum frá trúarbrögðum
nágranna arabanna og svo nýrra undirsáta þeirra – ekki síst gyðinga í Palestínu og
kristinna manna í Sýrlandi. Hvert hlutverk
Múhameðs sjálfs hafi verið eru þeir svo ekki
ásáttir um sem þenkja á þennan veg.
Þetta er vissulega einfölduð mynd af þeim
kenningum sem Holland rekur, en brúkleg
svona í stuttri blaðagrein. Í sjálfu sér þarf
það auðvitað ekki að rýra nokkuð gildi hins
siðferðilega inntaks íslams þótt einhverjir
efist um bókstaflegan sannleik allra sagna
um Múhameð. Kristindómurinn lifir jú góðu
lífi þótt nálega enginn trúi lengur á bókstafinn í sögum um Abraham og Móse og fleiri
mektarmenn úr þeim bókum öllum.
Nú. Ekki voru það samt þessar kenningar,
sem Holland rekur, sem gerðu undirritaðan
hlessa við lestur bókarinnar. Þær hafa
heyrst áður, þótt ekki hafi þær verið farið
hátt. En þetta hér fannst mér dásamlega
óvænt – endursögn Hollands um Yusuf As’ar
Yath’ar, arabískan smákóng á Arabíuskaga
svona nokkurn veginn um þær mundir sem
hér um ræðir.
Slæðan rifin af
Yusuf var frægur fyrir þrennt – sítt hár
sitt, ákafa guðhræðslu og mikla grimmd í
garð hinna vantrúuðu. En þar kom að ríki
hans var á fallanda fæti. Óvinir sigruðu her
hans í orrustu og nú knúði hann blóði drifinn hvítan fák sinn á flótta niður í fjöru þar
sem öldur Rauða hafsins gjálfruðu. Hann
vissi að á þeirri sömu stundu væru kristnir
vantrúarhundar að nálgast höll hans, þar
sem þeir myndu ræna og rupla og handsama drottningu hans. Og hann gerði sér
grein fyrir því að þeir höfðu enga ástæðu
til að sýna honum miskunn. Fáir menn
höfðu nefnilega ofsótt hina kristnu af meiri
blóðþorsta en einmitt Yusuf As’ar Yath’ar.
Tveimur árum áður hafði hann í nafni
trúar sinnar freistað þess að leggja undir
sig allan suðvesturhluta Arabíuskagans og
því hernumið helstu borg þeirra þar sem
hét Najran. Það sem síðan gerðist hafði svo
sannarlega skotið kristnu hundunum skelk í
bringu, og spurðist langt út fyrir landamæri
Himyar, þess ríkis sem Yusuf hinn hárprúði
hafði ríkt yfir í um það bil áratug. Biskupinn
í Najran hafði verið lokaður inni í kirkjunni
sinni, ásamt öllum þeim fylgismönnum
sínum sem menn Yusufs náðu til, og svo var

einfaldlega kveikt í kirkjunni. Hópur kristinna meyja hafði þá hent sér á bálið í trúarlegum eldmóði. Stúlkurnar hrópuðu um leið
og logarnir læstu sig um þær að dásamlegt
væri að anda að sér „ilmi brennandi presta“.
Og kona ein í borginni, sem var svo guðhrædd að hún hafði aldrei sést utan dyra að
degi til og aldrei nokkurn tíma utan eigin
heimilis nema með andlitið hulið slæðu, hún
reif nú af sér slæðuna svo hún ætti auðveldara með að ávíta hinn grimma sigurvegara
Yusuf As’ar Yath’ar. Og hann reiddist svo
þessari ögrun að hann lét drepa bæði dóttur
hennar og dótturdóttur og hella blóði þeirra
niður um háls hennar, áður en höfuðið var
höggvið af henni.
Sá ofsi sem Yusuf sýndi hinum kristnu
hundum í Najran hafði nú að endingu komið
honum í koll. Þótt þeir kristnu væru sífellt
að dásama píslarvættisdauða var ekki
sennilegt að þeir væru Yusuf mjög þakklátir. Þvert á móti hlutu þeir að hefna allra
þeirra sem fallið höfðu fyrir sverðum og
eldi Yusufs. Handan Rauða hafsins var hið
kristna ríki Axum í Eþíópíu og þaðan kom
herinn sem hafði nú gereytt hersveitum
Yusufs. Himyar var á valdi hinna kristnu.
Og Yusuf var glataður, þrátt fyrir að hann
hefði alla ævi talið sig fylgja í einu og öllu
leiðsögn hins útvalda spámanns guðs. Hann
stefndi hesti sínum út í bylgjur Rauða hafsins. Hinir kristnu hundar skyldu að minnsta
kosti ekki fá að hafa lík hans að háði og
spotti. Æ dýpra óð hesturinn þar til að lokum
að þung brynja Yusufs As’ars Yath’ars færði
þennan síðasta konung Himyar á kaf.
Hvaða ríki var þetta?
Nú. Þessi mynd virkar í rauninni fremur
kunnugleg, þótt hrottaleg sé. Við höfum
lesið í bókum og séð í bíómyndum margar
svipaðar sögur, þar sem soldánar og smákóngar múslíma eiga á fyrstu öldum íslams
í grimmilegri baráttu við menn og konur
kristindómsins. Yusuf As’ar Yath’ar sver
sig við fyrstu sýn fullkomlega í ætt við aðra
túrbanklædda og skikkjusveipaða stríðsherra Múhameðs sem sveifla sínum hvössu
bjúgsverðum með eld í auga.
Þangað til það rennur upp fyrir okkur,
sem Holland upplýsir um síðir, að Yusuf
var alls ekki múslími. Hann drekkti sér í
flæðarmáli Rauða hafsins árið 525 eftir
Krist, heilum 100 árum áður en Múhameð
var og hét. En hvað var hann þá? Tilheyrði
hann kannski einhverjum þeirra frumstæðu
þjóðflokka sem trúðu á stokka og steina, og
Múhameð kenndi eingyðistrú? Onei, Yusuf
As’ar Yath’ar var að vísu arabískrar ættar,
en að trú var hann gyðingur. Já, gyðingur!
Samkvæmt þeirri sögu sem flestir telja
sig þekkja um gyðinga, þá var ríki þeirra í
Palestínu endanlega fyrir bí eftir að Rómverjar bældu niður uppreisn þeirra gegn
sér árið 135. Eftir það voru gyðingar á
vergangi um öll lönd, lutu leiðsögn rabbía
sinna og urðu vissulega stöku sinnum ríkir,
en mynduðu hvergi veraldleg ríki fyrr en
nýtt Ísrael var stofnað á 20. öld. (Nema ef
menn telja ríki Khazara í Rússlandi um árið
800 en það var nokkuð sérstakt tilfelli.) En
svo dúkkar þarna upp heilt ríki herskárra
gyðinga syðst á Arabíuskaga um árið 500!
Og villtur kóngur sem drepur kristið fólk af
sama ofsa og kristnir menn drápu venjulega gyðinga í ofsóknum seinni tíma. Einhverjar sögur höfðu gengið um slíkan kóng,
en fræðimenn gjarnan afgreitt þær sem
bull og þvælu. En fyrir ekki löngu síðan
sannfærðust menn um að þarna var í raun
gyðingaríki, þótt margt sé enn á huldu um
hvernig það komst á legg, og spámaðurinn sem kóngurinn grimmi Yusuf As’ar
Yath’ar mat svo mikils að hann drap mann
og annan í nafni hans var ekki Múhameð
heldur Móse.
Og það er óvænt!
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BÓK AUÐAR
ÖVU Í APPLEAUGLÝSINGU
Í nýrri franskri
auglýsingaherferð
fyrir iPad eru
þrjár myndir: af
Skyttunum þremur
eftir Dumas, J‘ai
eu l‘idée eftir
Crouzet og
Rigningu í nóvember, eftir Auði
Övu Ólafsdóttur.

!
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BÓKAR
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Gengið frá Bertel til Bríetar

Gilbert vill skrifa eins og Dickens

Jón Karl Helgason leiðir í dag bókmennta- og sögugöngu um miðborg
Reykjavíkur. Hann hefur nýlega sent frá
sér bókina Ódáinsakur: Helgifesta þjóðardýrlinga þar sem fjallað er um það hvernig
minning markverðra einstaklinga, ekki síst
skálda og listamanna, hefur verið ræktuð
opinberlega hér á landi á síðari öldum.
Safnast verður saman við Hljómskálann
klukkan 15 og byrjað á því að heimsækja
myndhöggvarann Bertel Thorvaldsen og
þjóðskáldið Jónas Hallgrímsson. Þaðan
verður gengið meðfram Tjörninni niður á
Austurvöll og svo áfram að Stjórnarráðinu
við Lækjargötu og að Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu, en göngunni lýkur
í Þingholtunum þar sem finna má nýlegt
minnismerki um Bríeti Bjarnhéðinsdóttur.

Metsöluhöfundurinn Elizabeth Gilbert,
höfundur smellsins Borða, biðja, elska,
er þessa dagana að senda frá sér sína
fyrstu skáldsögu í tólf ár. Bókin nefnist
The Signature of All Things og sögutíminn
er nítjánda öldin, þannig að óhætt er að
segja að Gilbert rói á algjörlega ný mið.
Gilbert sagði í samtali við The New York
Times á dögunum að fyrirmyndir hennar
við ritun þessar sögu hefðu verið hinar
breiðu skáldsögur nítjándu aldarinnar og
að hana hefði langað til að skrifa stóra
frásögn með mörgum núönsum í anda
Dickens, Brontë-systra og George Eliot.
Ætti að verða spennandi að sjá útkomuna.
Bókin er ekki komin í sölu en hægt
er að forpanta hana á heimasíðu
höfundarins.

SKÁLDIN
HORFA TIL
FORTÍÐAR
Margir bestu rithöfundar þjóðarinnar senda frá sér
skáldsögu fyrir jólin. Efniviðurinn er margvíslegur
en eitt stef er þó gegnumgangandi: skáldin virðast
forðast það sem heitan eldinn að fjalla um samtímann og einbeita sér í staðinn að fortíðinni.

Friðrika
Benónýsdóttir

Samtíminn er greinilega ekki
heillandi umfjöllunarefni í augum
höfundanna okkar. Kíkjum á nokkur dæmi.

fridrikab@frettabladid.is

Þ

ótt bókaútgáfa dreifist
nú meira en áður og út
komi ein til tvær bækur
á viku allan ársins hring
eru bestu bitarnir enn
þá geymdir til jólanna
að gömlum og góðum sið. Íslenskar skáldsögur eftir virta höfunda
koma til dæmis nánast allar út á
síðustu tveimur mánuðunum fyrir
jól. Um miðjan október fara bókaverslanir að fyllast af brakandi
nýjum íslenskum skáldsögum og
lestrarfíklar geta gleymt sér við
lestur langt fram í janúar – eða
jafnvel lengur.
Margir af okkar bestu höfundum eiga bók á jólavertíðinni í ár.
Þær eru af ýmsum toga og viðfangsefnin misjöfn, eins og gefur
að skilja en við fyrstu sýn virðast
skáldin þó vera á nokkuð svipuðum
nótum hvað viðfangsefni varðar.
Það er fortíðin sem heillar og nánast allar bækurnar einbeita sér að
fyrri tímum.

Horft um öxl
Það hefur verið áberandi í
íslenskri skáldsagnagerð undanfarin ár hversu mjög höfundar
forðast að takast á við samtímann
og á því verður engin breyting í
haust.
Jón Kalman Stefánsson sendir
frá sér ættarsögu sem hefst í upphafi síðustu aldar og teygir sig
fram á okkar daga. Sögusviðin eru
einkum Norðfjörður í upphafi síðustu aldar og Keflavík seinni ára.
Þórunn Erlu Valdimarsdóttir er
á slóðum ættar sinnar í skáldsögunni Stúlka með maga sem mun
vera saga móður skáldkonunnar.
Guðmundur Andri Thorsson
skrifar sögulega skáldsögu þar
sem Benedikt Gröndal er í aðalhlutverki og Sjón rýfur átta ára
þögn og sendir frá sér skáldsögu
um samkynhneigðan mann í
Reykjavík á fyrrihluta síðustu
aldar. Fyrirmyndin mun vera sótt í
ættingja skáldsins.
Arnaldur Indriðason er
með verðlaunabókina
Skuggasund og þótt
ytri tími sögunnar
sé samtíminn
beinist rannsókn
glæpsins að morðmáli frá 1944.
Yrsa Sigurðardóttir og Ragnar
Jónasson flétta
einnig gömul sakamál inn í sínar

Að enduryrkja Ilíonskviðu
BÆKUR

★★★★

Söngur Akkíllesar
Madeline Miller
ÞÝÐING ÞÓRUNN HJARTARDÓTTIR
SALKA

Kviður Hómers hafa orðið fleiri
skáldum innblástur en nokkur
önnur verk bókmenntasögunnar,
að Biblíunni einni undanskilinni.
Madeline Miller ræðst því ekki á
garðinn þar sem hann er lægstur
í sinni fyrstu skáldsögu, Söngur
Akkíllesar. Hún segist enda hafa
verið tíu ár að skrifa bókina og sú
vinna hefur heldur betur skilað
árangri. Söngur Akkíllesar er ein
þessara fáséðu bóka sem heilla,
fræða, skemmta, græta og vekja
til umhugsunar allt í senn.
Miller kemst hjá því að bókin

verði endurómur verka annarra
skálda með því að gera Patróklus,
elskhuga Akkíllesar, að sögumanni, en saga hans hefur í gegnum tíðina lítt verið sögð og hlutverk hans í Ilíonskviðu er ekki
veigamikið, þótt segja megi að
hann valdi hvörfum í þeirri sögu
sem þar er sögð. Hann hefur alfarið fallið í skuggann af ástmanni
sínum, Akkíllesi, sem bæði var
fegurstur og vopnfimastur Grikkjanna sem börðust við Tróju.
Patróklus segir söguna í fyrstu
persónu og hún nær mun lengra
aftur en Ilíonskviða, byrjar á fæðingu hans og rekur ógæfu hans
og útlegð, kynnin við Akkílles
og veruna hjá kentárnum Kíron
áður en komið er að Trójustríðinu
sem er aðalviðfangsefni kviðunnar. Sagan er þroskasaga hans og
ástarsaga þeirra tveggja og jafn-

vel eftir að komið er á vellina við
Tróju er stríðið undarlega lítill
þáttur í sögunni, eins konar bakgrunnstónlist við þau átök og
sviptingar sem eiga sér stað milli
persónanna, sem allar eru jú í
sama liði.
Patróklus er sympatísk persóna, hógvær, lítillátur, góðgjarn
og hjálpfús, algjör andstæða hins
glæsta elskhuga síns. Akkílles
er þó einvörðungu séður í gegnum hans augu og verður þannig
mýkri og mannlegri persóna en
sú athyglissjúka prímadonna sem
kviðan greinir frá. Aðrar persónur
fá minna vægi, en verða þó margar eftirminnilegar, ekki síst hin
ógnvekjandi Þetis, sjávargyðjan
sem er móðir hetjunnar miklu.
Bókin er skrifuð af miklu listfengi sem skilar sér vel í glæstri
þýðingu Þórunnar Hjartardóttur

sem virðist hafa lagt álíka mikla
rækt við þýðinguna og höfundurin við skrifin. Þar er varla hnökra
að finna.
Þótt efni og sögusvið sé flestum
meira eða minna kunnugt tekst
Miller að skapa alveg nýjan heim
þar sem guðir, menn og meinvættir berjast, elskast, lifa og deyja á
svo mannlegan hátt að hver einasti lesandi getur samsamað
sig þeim. Hvort sem lesandinn
hrífst af fantasíum, ástarsögum,
sagnfræðilegum skáldsögum eða
einfaldlega vel skrifuðum texta þá
ætti hann ekki að eiga erfitt með
að heillast af þessari sögu sem
sameinar þetta allt og miklu meira
til.
Friðrika Benónýsdóttir
NIÐURSTAÐA: Fantalega vel skrifuð
saga sem gæðir persónur og sögusvið
Ilíonskviðu alveg nýju lífi.

glæpasögur þótt tími þeirra sé
samtíminn. Þóra lögmaður er ekki
mætt til leiks í bók Yrsu en Ari
Þór Arason á enn sviðið í sögu
Ragnars.
Stefán Máni sendir frá sér nýja
bók með lögreglutöffaranum Herði
Grímssyni í forgrunni og má búast
við að þar komi fortíðin einnig
sterklega við sögu.
Bjartur kynnir til leiks glænýjan
spennusagnahöfund, Jón Óttar
Ólafsson, sem hefur doktorspróf í
afbrotafræðum frá Cambridge og
hefur meðal annars starfað sem
lögreglumaður hér heima. Nútíminn ætti að eiga sér talsmann
þar.Árni Þórarinsson fetar inn á
nýja braut og sendir að þessu sinni
ekki frá sér spennusögu heldur
ástarsögu þar sem Einar blaðamaður er víðsfjarri góðu gamni.
Skáldævisagan í sókn
Einn allra dáðasti höfundur
þjóðarinnar, Vigdís Grímsdóttir,
sendir frá sér skáldævisöguna
Dísusögu sem hún byggir á eigin
ævi, með skáldlegu ívafi auðvitað.
Eiríkur Guðmundsson sendir
einnig frá sér æskuminningar frá
Bolungarvík í skáldlegum búningi
og Edda Andrésdóttir skrifar Eyjasögu út frá eigin reynslu.
Bjarni Haukur Þórsson byggir
sömuleiðis á eigin upplifunum í
skáldævisögunni Pabbinn sem
hann byggir á hinu geysivinsæla
leikriti sínu með sama nafni.
Lítið um nýja höfunda
Það vekur athygli að útgefendur
virðast ekki veðja á nýja og
óþekkta höfunda að þessu sinni, ef
frá er talin spennusagnahöfundur
Bjarts sem áður var nefndur. Forlagið sendir þó frá sér eina bók
eftir nýjan höfund Halldór Armand Ásgeirsson, Vince Vaughn í
skýjunum, sem inniheldur tvær
nóvellur sem báðar fjalla um
fimmtán mínútna frægð og eru
kyrfilega njörvaðar í samtímann.
Nokkrir nýir barnabókahöfundar
eru þó á útgáfulistum forlaganna
en við geymum það til betri tíma
að rekja þá sögu.
Þessi upptalning er engan veginn tæmandi, enn luma útgefendur á nokkrum leyndarmálum, en
það er þó alveg ljóst að unnendur
íslenskra skáldsagna hafa til margs
að hlakka til næstu vikurnar.

udagaskólann
ð kynnast
i Tófu.
kyldi hún
ð sýsla
udaginn?

BARNASTARF KIRKJUNNAR
Sunnudagaskólinn alla sunnudaga í vetur!
Fyrir börn á öllum aldri, mömmur og pabba – afa og ömmur!
REYKJAVÍK OG
KÓPAVOGUR

GRENSÁSKIRKJA

LINDAKIRKJA

BESSASTAÐAKIRKJA

Alla sunnudaga kl. 11

Alla sunnudaga
g kl. 11
í Lindakirkju og í Boðaþingi

ÁRBÆJARKIRKJA

GUÐRÍÐARKIRKJA
GRAFARHOLTI

Fyrsta
y
sunnudag hvers
mánaðar
í Bessastaðakirkju kl. 11
aðra sunnudaga
í Brekkuskógum 1

Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.arbaejarkirkja.is

Nánar á www.grensaskirkja.is

Nánar á www.lindakirkja.is

Alla sunnudaga kl. 11

ÁSKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.askirkja.is

Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.breidholtskirkja.is

BÚSTAÐAKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.kirkja.is

Nánar á www.neskirkja.is

HALLGRÍMSKIRKJA

ÓHÁÐI SÖFNUÐURINN

Nánar á www.hallgrimskirkja.is

Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.domkirkjan.is

Annan ogg fjórða
j
sunnudag
mánaðarins kl. 14

HÁTEIGSKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11

SELJAKIRKJA

Nánar á www.hateigskirkja.is

Alla sunnudaga kl. 11

Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.fellaogholakirkja.is

FRÍKIRKJAN
HAFNARFIRÐI
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.frikirkja.is

HAFNARFJARÐARKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is

Nánar á www.seljakirkja.is

HJALLAKIRKJA
Nánar á www.hjallakirkja.is

KÓPAVOGSKIRKJA

SELTJARNARNESKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11

Nánar á www.kopavogskirkja.is

LAUGARNESKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11

VÍÐISTAÐAKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.vidistadakirkja.is

Nánar á www.seltjarnarneskirkja.is

Alla sunnudaga kl. 11

FELLA- OG HÓLAKIRKJA

Nánar á bessastadasokn.is

Nánar á www.ohadisofnudurinn.is

Alla sunnudaga kl. 13

DÓMKIRKJAN

Alla sunnudaga kl. 11

Nánar á www.gudridarkirkja.is

Alla sunnudaga kl. 11

BREIÐHOLTSKIRKJA

NESKIRKJA

HAFNARFJÖRÐUR OG
GARÐABÆR
ÁSTJARNARKIRKJA

VÍDALÍNSKIRKJA –
GARÐABÆ
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.vidalinskirkja.is

MOSFELLSBÆR
LÁGAFELLSKIRKJA

GRAFARVOGSKIRKJA

Nánar á www.laugarneskirkja.is

Alla sunnudaga kl. 11
í Grafarvogskirkju og
Borgarholtsskóla

LANGHOLTSKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11

Alla sunnudaga
kl. 13 í Lágafellskirkju

Nánar á www.grafarvogskirkja.is

Nánar á www.langholtskirkja.is

Nánar á www.lagafellskirkja.is

Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.astjarnarkirkja.is

www.kirkjan.is
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Bragi Halldórsson

Þessa glæsilegu dömu
teiknaði Sara Rut Ýmisdóttir ellefu ára og
sendi okkur.

„Almáttugur,“ hrópaði Róbert upp yﬁr sig. „Við erum föst hérna
inni og munum aldrei komast út,“ bætti hann við skelﬁngu lostinn.
„Enginn mun nokkurn tímann ﬁnna okkur og við munum svelta í
hel.“ „Svona nú Róbert minn,“ sagði Kata höstuglega. „Þetta er nú
bara völundarhús og það er alltaf einhver leið út úr völundarhúsum.“
Getur þú hjálpað Róberti og Kötu að komast út úr völundarhúsinu?

Brandarar
Maggi: „Ég ætlaði að láta hundinn minn heita Ólaf Ragnar en
mamma vildi ekki leyfa mér það.
Hún sagði að það væri móðgun
við forsetann. Þá ákvað ég að
nefna hann eftir þér en mamma
leyfði það ekki heldur.“
Davíð: „Gott hjá henni.“
Maggi: „Já, hún sagði að það
væri móðgun við hundinn.“
„Mamma, litli bróðir er með ofsalega viðkvæm eyru.“

„Af hverju segirðu það?“
„Hann fer að hágráta í hvert
sinn sem ég toga í þau.“
Ari kallar til mömmu sinnar:
„Mamma, það er maður hérna
frammi sem er að safna fyrir
elliheimili. Á ég að gefa honum
ömmu?“
Hvað sagði mjói fiskurinn við
feita fiskinn?
„Farðu frá, fiskibollan þín.“

TEIKNAR ÞÚ
FLOTTAR
MYNDIR?

UNG LEIKKONA Andrea Marín hefur áður leikið í Borgarleikhúsinu og var í nokkur ár í Sönglist. Henni finnst Jóhannes Haukur
og Sveppi skemmtilegustu leikararnir.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Myndi alls ekki vilja
fæðast stór og minnka
Hin níu ára gamla Andrea Marín Magnúsdóttir leikur hlutverk í leikritinu Óvitar
eftir Guðrúnu Helgadóttur sem frumsýnt verður í Þjóðleikhúsinu um miðjan
næsta mánuð. Henni ﬁnnst ekkert leiðinlegt við að vinna í leikhúsinu.
Hvaða hlutverk leikur þú í
Óvitum? Ég leik mömmu Sirrýjar.
Hún er leiðinleg við barnið sitt og
er alveg sama þótt dóttir hennar
leggi bekkjarbróður sinn í einelti.
Myndir þú vilja fæðast stór og
minnka með aldrinum, eins og í
leikritinu? Nei, alls ekki.

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

Hefurðu leikið áður? Já, í Borgarleikhúsinu og svo var ég í nokkur
ár í Sönglist. Svo var ég líka að
leika í auglýsingu fyrir Á allra

vörum sem er verið að sýna í
sjónvarpinu núna.

Hvað finnst þér skemmtilegast
að læra? Mér finnst skemmtilegast að lesa.

Hvað er skemmtilegast við að
vinna í leikhúsi? Mér finnst
skemmtilegast að fá að leika á
sviði.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Að syngja og leika.

En leiðinlegast? Ekkert.

Langar þig að verða leikkona
þegar þú verður eldri? Já, það
væri gaman.

Í hvaða skóla og í hvaða bekk
ertu? Í Snælandsskóla í bekknum
4.-S.

Áttu þér uppáhaldsleikara og
-leikkonu?Jóhannes Haukur og
Sveppi eru mjög skemmtilegir.

SNJALLSJÓNVARP FRÁ

Panasonic TXL42E6

GLÆSILEG HÖNNUN
Tækið er glæsilega hannað með örþunnum ramma
utan um skarpan LED skjá. Vandað, umhverfisvænt
og í orkuflokki A+
Framúrskarandi myndgæði
100Hz Backlight Blinking tryggir flöktlausa
mynd og Vreal Smart örgjörvinn gerir
alla myndvinnslu óaðfinnanlega.

Viera Connect WiFi snjallsjónvarp
Með nýjustu Panasonic tækni er boðið upp á allt það besta
í samhæfni við net og tölvur. Með „My Home Screen“
getur notandinn aðlagað að sínum þörfum hvað birtist á

169.990
skjánum. Swipe & Share 2.0 gerir svo einfalt að senda
myndir og myndbönd frá spjaldtölvum og snjallsímum yfir á
tækið og Microsoft Smooth Streaming technology hámarkar
gæði efnis sem náð er í gegnum netið.

„It offers excellent picture quality with good
upscaling, deep black levels and natural colors,
and packages it up in an atrractively slim
design“ cnet – Editors choice

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

Vnr. 522237207-8
CADIZ borðlampi, E14,
42W, króm með hvítan
eða svvartan skerm.

2.990

kr.

Vnr. 52237476
VESTA loftljós 25 cm,
3x28W, G9.

5.895

kr.

30% SPARNAÐUR
Vnr. 52235500-2
Halógen sparpera, E27,
18W, 28W eða 42W, 10 stk.

Vnr. 52237348-9
Halógen perur, G9, 18W
8W eða
ð 24W,
24W 5 stk
tkk.

2.990

990

kr.

kr.

Vnr. 41130200
Pönnuukökupanna.

2.990
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.

kr.

Vnr. 41120660
Kanna og 6 glös.

1.290

kr.

Vnr. 41118623
Kanna úr plasti, 2,5 l.

1.290

kr.

FYRIR ALLAR GERÐIR HELLUBORÐA
SILIKONFORM

Vnr. 45003538
Kökuform með hníf, 23 cm.

1.450

kr.

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

1.590

Vnr. 41120713
Kökuform pudding
rautt eða svart.

kr.

Vnr. 655103241
SINBO
O safapressa,
800 ml, 400W.

8.990

kr.

Vnr. 65103207
SINB
BO brauðrist,
stál, 700W.

2.490

kr.

facebook.com/BYKO.is

Vnr. 41100108
Matar- og kafﬁstell, 20 stk.

5.990

kr.

Vnr. 41100107
Fylgihlutir með stelli, 7 stk.

Vnr. 42378856
MELISSA brauðrist, svört.

1.990

kr.

3.990

.990
22.990

Vnr. 65103242
Vnr. 65103242
103242
Eldhúsvog með
Eldhúsvog
vog
ð skál,
skál 1,5
1 l.
1,2 lmeð
skál.

kr.

kr. kr.

Vnr. 651003213
SINBO töffrasproti
með skál,, 200W.

5.990

kr.

Vnr. 42376476
MELISSA hraðsuðukanna, hvít.

3.590

kr.

1.990

kr.

Vnr. 41119014
Eldhúsáhöld, 12 stk.

2.990

kr.

Vnr. 41120184
Sleikja, silikon, 25 cm.

399

kr.

Vnr. 65103220
SINBO handþeytari,
150W.

2.490

kr.

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

Vnr. 42374683
MELISSA töfrasproti, hvítur.
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Hafði skömm á því er ég áður sá (9)
8. Skipbrot er krúttleg og jákvæð grundvallareining (6)
11. Fyrst músíkant, svo ræningi, loks bakari (7)
12. Innantóm sál hinna gírugu (9)
13. Troðningur gefur alltaf dóna (6)
14. Skollamall er slægra slagur (7)
15. Kenni karli um vísindaver (9)
16. Dvelja títt um hánótt (6)
17. Set kraft í bát er banar (7)
18. Sigurrós rokkar vegna svæflu (9)
19. Leið túra í rugli (4)
22. Kjánafold eða Bjargbúagrund? (8)
23. Vík fyrir svokallaðan arð (5)
27. Erum að og höfum við með hjúum (11)
31. Fjúkandi foss (8)
32. Æfa naut fyrir brenglaða sníkjudýrið (7)
34. Drukkin taka mark á pakki, talið um það og
stjórnskipulagið (16)
36. Feit skel fyrir feita (7)
37. Rútusöngurinn gagnast við aldursgreiningu
jarðvegs og fornminja (11)
38. Hún uppgötvaði eyju (6)
39. Lofar mikil ummáls (4)
41. Yfirborðsmý er eðalmý (9)
44. Hvorki illska né vonska en vesöld þó (7)
45. Gjammaði og tók úr sambandi (5)
46. Fljót hinna dauðu birtist síðla kvölds (6)
47. Ef ekkert er þrepið er hvert skref frjálst (9)
48. Mun yfirlið bæta hönnun hreinsitanka? (7)
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Lausnarorð síðustu viku var
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LÓÐRÉTT
1. Út ganga klof, það er spor í rétta átt (13)
2. Hreisturhamur hana, hænu og heybróka (9)
3. Prófa eikina, sem er af rósaætt (9)
4. Kennir verk við fjárnám (9)
5. Pollahlaup við hafnfirskan leikskóla og götu í
Stykkishólmi (9)
6. Stend við örlítið brot af járni, eða bór? (10)
7. Stoppa, fanga stygg en friðelskandi (10)
8. Hér segir af blómstrandi ískrónum (10)
9. Turnurt fyrir ruglaðar bikkjur (7)
10. Sé kverk spurð um lint gæti hún tekið því illa
(7)
20. Svikráð eggjaálagningar í stað ungamömmu?
(14)
21. Erindi um frumeind, sætisnúmer óskast (8)
24. Skutla karlskrattanum á skektunni (10)
25. Dugar gildrukrókur til hengingar? (11)
26. Sveitasjúkdómur skemmir brjósk og skorðar
limi (8)
27. Okkar soðning veiðist fram í maí (6)
28. Fersk sannfæring gaf fyrirheit segir sá rétt
útgengni (11)
29. Hrossagaukur hátt uppi vísar til nautnar, gaur
(11)
30. Laumið síðasta tákninu í fyllerísruglið (6)
33. Ætli ég finni ef pinni trufli? (4)
35. Sár, æði og dauði gera oss auðmjúk (8)
40. Flytja fúla (5)
42. Vambkýling úr hófi fyrir hóf (4)
43. Gata fyrir grjóttegund (4)

2

Ð

I

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Týnda dóttirin eftir Shilpi
Somaya Gowda frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku var
Jóhannes Sigmundsson SyðraLangholti Flúðir

L
LAUSNARORÐ
E þú raðar bókstöfunum í skyggðu reitunum rétt saman birtist stofnun sem ætti að njóta
Ef
ttrausts. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 25. september næstkomandi á krossgata@frettabladid.
iis merkt „21. september“.

Can Can

35.000 kr.
Verð áður 55.000 kr.

Láttu drauminn rætast!
Til að rýma fyrir nýjum og glæsilegum
vörum bjóðum við úrval ljósa og fylgihluta
á frábæru verði í nokkra daga.

Skipholti 37
Sími 568 8388
Opið laugardaga frá 11-16

EYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI I | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYR

EN
EI
NN
N STÆ
TÆ
ÆRSTII SÓF
ÓFAFRA
AMLLEIÐ
ÐAN
NDI
D Í AM
MER
RÍÍKU
KU

LIFÐU LÍFINU ÞÆGILEGA!

STÓ
ÓLLL
2S
SÆ
ÆT
TA
A

3 SÆ
SÆTA
A

VERÐ: 199.990

B:170 D:95 H:95 cm.

VERÐ: 169.990

LARAMIE

VERÐ: 209.990

B: 111 H: 95 B: 95 cm.

Sófasett microﬁber áklæði.

B:220 D:95 H:95 cm.

LARAMIE hornsóﬁ.
horns
Brúnt microﬁber áklæði.
klæ
250x250 D:95 H:95 cm.
m.
HORNSÓFI

399.990
90
VERÐ: 449.990

MARD
DELLA
A Ný borðalína frá Broyhill.
ll. Sófa-, hliðarar- og
o hornbor
hornborð.
hor

VERÐ:
ERÐ: 779.990

VERÐ:
RÐ: 79.
79.990



NÝTT


VERÐ: 69.990

VERÐ: 69.990




79.990
NÝR LA-Z-BOY STÓLL

NÝTT


EMPIRE La-z-boy
EMP
-boy stóll.
Áklæ
Ák
læ
æ
æði fjóri litir. B:80 D:70 H:102 cm.

FULL BÚÐ AF
NÝJUM STÓLUM
FRÁ LA-Z-BOY



– fyrir lifandi heimili –

H Ú S G A G N A H Ö L L I N  Ǧ  Ã     Û  Ą   ȝ ț  Ǧ         Ã   Ǧ  O P I Ð            Ȝ ț ǂ Ȝ ȣ ƽ         ǀ  Ȝ Ȝ ǂ Ȝ Ȣ           ǀ  Ȝ Ȟ ǂ Ȝ Ȣ
O G ȜǦO P I Ð ȜțǢȜȣȜȜǂȜȡE I T T S Í M A N Ú M E R 558 1100

50 | TÍMAMÓT |

21. september 2013 LAUGARDAGUR

TÍMAMÓT
ÞETTA GERÐIST: 21. SEPTEMBER 1937

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

SIGÞRÚÐUR KRISTÍN
GUNNARSDÓTTIR
Boðaþingi 6,

lést á heimili sínu fimmtudaginn
12. september. Útförin verður gerð
frá Árbæjarkirkju þriðjudaginn 24. september kl. 13.00.
Jón Óskar Carlsson
Róbert Örn Jónsson
Karl Ómar Jónsson
Berglind Tryggvadóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Hobbitinn kemur út
Skáldsagan Hobbitinn kom fyrst út í
Bretlandi á þessum degi árið 1937.
Sagan er eftir rithöfundinn J.R.R.
Tolkien. Hún fjallar um leiðangur
hobbitans Bilbó Bagga, þrettán dverga
og galdrakarlsins Gandalfs til að endurheimta fjársjóð nokkurn úr höndum
dreka að nafni Smeyginn.
Hobbitinn var upphaflega hugsuð

sem barnabók en náði brátt vinsældum
meðal fullorðinna og gat af sér hina
víðfrægu Hringadróttinssögu, sem kom
út í þremur bindum á árunum 1954
til 1955: Föruneyti Hringsins, Tveggja
turna tal og Hilmir snýr aftur. Margar
af persónum Hobbitans koma við sögu
í henni, þar á meðal Bilbó, Gandalf og
kvikindið Gollrir.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

REYNAR HANNESSON
lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni
fimmtudaginn 19. september. Útförin auglýst
síðar.
Gunnar Hannes Reynarsson
Sigrún Reynarsdóttir
Bjarni Reynarsson
Elís Reynarsson
og aðrir aðstandendur.

Fjóla G. Ingþórsdóttir
Gísli Ellerup
Jóhanna Einarsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og stjúpmóðir,

GUÐRÚN ÞORGEIRSDÓTTIR
Asparfelli 4, Reykjavík,

sem lést á heimili sínu, þann 12. september
sl. verður jarðsungin frá Langholtskirkju,
fimmtudaginn 26. september kl. 13.00. Blóm og kransar
vinsamlega afþakkaðir en þeir sem vilja minnast hennar láti
Ljósið á Langholtsvegi njóta þess.
Þorgeir Ingvason
Þorgeir Pétursson
Stella Skúladóttir
Sturla Pétursson
Anna K. Björnsdóttir
Áki Pétursson
Kristín Bjarney Sigurðardóttir
Sigrún Linda Þorgeirsdóttir
Þórir Viðar Þorgeirsson
og barnabörn.

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

BALDUR JÓNSSON
bifreiðastjóri,
Klettavík 15, Borgarnesi,

andaðist miðvikudaginn 18. september
í Brákarhlíð, hjúkrunar- og dvalarheimili.
Útförin fer fram frá Borgarneskirkju,
laugardaginn 28. september kl. 14.00. Þeim sem vildu
minnast hans er bent á Krabbameinsfélag Borgarfjarðar eða
minningarsjóð Brákarhlíðar í Borgarnesi.
Árndís F. Kristinsdóttir
Jón Kristinn Baldursson
Ingibjörg Steinþórsdóttir
Eiríkur Örn Baldursson
Carlotte Sjörup Nielsen
Edda Hauksdóttir
Ómar Bjarki Hauksson
Erla Jóna Guðjónsdóttir
afa- og langafabörn.

MEÐ VIÐURKENNINGARSKJALIÐ Birgir ásamt dóttur sinni Kristínu Thelmu sem vinnur í fiskbúðinni með foreldrum sínum.

Pakka ﬁskinum í umhverﬁsvænar umbúðir
Fisksalarnir í Vegamótum á Seltjarnarnesi eru hættir að pakka ﬁskinum í frauðplastbakka
og nota þess í stað vaxborinn pappír. Þeir fengu umhverﬁsviðurkenningu frá bænum.
„Við erum bara að svara kalli samtímans um umhverfisvernd. Þess
vegna höfum við tekið upp þann sið
að pakka fiskinum í vaxborinn pappír
eins og gert var fyrrum,“ segir Birgir Ásgeirsson, fisksali á Vegamótum
á Seltjarnarnesi. Spurður hvort hann
rúlli fiskinum kannski inn í dagblöð
líka, eins og algengt var á árum áður,
svarar hann glaðlega. „Nei, við notum
nú ekki Fréttablaðið utan um fiskinn
heldur pappírspoka. En við eigum
eftir að finna lausn á umbúðum fyrir
fiskréttina sem eru í legi og sósum.
Við hljótum að finna einhverjar góðar
pappaöskjur.“
Birgir og kona hans, Guðbjörg

Ruth Kristjánsdóttir, þáðu á dögunum umhverfisviðurkenningu frá
Seltjarnarnesbæ úr hendi Margrétar
Pálsdóttur, formanns umhverfisnefndar Seltjarnarness, fyrir þetta
framtak.
Margrét hafði, að eigin frumkvæði,
gengið á milli fyrirtækja á Seltjarnarnesi og hvatt þau til að draga úr notkun
plastumbúða og reyna að finna aðrar
leiðir, en eins og kunnugt er er plast
ein mesta umhverfisógnin sem blasir við heiminum í dag. Fisksalarnir
brugðust hratt og fljótt við hvatningu
hennar enda segir Birgir þau hjón
leggja mikla áherslu á umhverfisvæn
viðskipti. Það hafi síðan verið ákveð-

inn kaupauki að við breytinguna hafi
plássið í versluninni aukist til muna.
„Frauðplastbakkarnir eru ekki einungis lengi að eyðast í umhverfinu,
þeir eru líka mjög plássfrekir, sem
getur komið sér illa í litlu verslunarrými,“ segir Birgir, sem telur kostnaðinn nánast vera þann sama af plastinu
og pappírsumbúðunum.
Birgir vill bæta um betur á sviði
umhverfisverndar og hvetur viðskiptavini sína til að koma með eigin
föt eða bakka sem hægt sé að afgreiða
fiskinn beint ofan í. Hann hvetur líka
aðra sem nota plast undir matvæli til
að skipta því út fyrir pappír, það sé
ekkert tiltökumál.
gun@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR
Tilkynningar um
merkisatburði,
stórafmæli
og útfarir má senda á
netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda
á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma
512 5000.

1919 Reykjanesviti skemmist allnokkuð í jarðskjálfta.
1936 Franska herskipið L´Audacieux kemur til Reykjavíkur og kafa menn á þess vegum niður að
flaki Pourquoi-pas?, sem lá á níu metra dýpi við skerið Hnokka innst í Faxaflóa.
1963 Eiríkur Kristófersson, fyrrverandi
skipherra á skipum Landhelgisgæslunnar, er sæmdur æðstu orðu Breta, sem
erlendir menn geta fengið, fyrir framgöngu sína við björgun breskra sjómanna.
1964 Malta fær sjálfstæði frá Bretlandi.
1985 Í Þjóðleikhúsinu er flutt óperan Grímudansleikur eftir Verdi. Kristján Jóhannsson syngur aðalhlutverkið
og er í gagnrýni Morgunblaðsins sagður
syngja stórkostlega.
1998 Fyrsti friðardagurinn er haldinn
(Peaceday).
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Elsku eiginmaður minn, pabbi okkar,
afi og tengdafaðir,

HUGO ÞÓRISSON
sem lést 15. september, verður jarðsunginn
frá Hallgrímskirkju þriðjudaginn
24. september kl.15. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á að styrkja ein af
þeim fjölmörgu samtökum sem vinna að
málefnum barna.
Ragnheiður Hermannsdóttir
Kristján Karl, Dögg, Hróar, Haraldur Þórir, Sigríður Halla,
tengdabörn og barnabörn.

Okkar ástkæra

INGUNN GUÐRÚN
GUÐMUNDSDÓTTIR
frá Grund í Stykkishólmi
til heimilis að Dalbraut 27,

lést þann 15. september síðastliðinn.
Jarðsungið verður frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 25. september klukkan 13.00.

VIÐ OPNUNINA Þórarinn Eldjárn í pontu. Við borðið sitja Halldóra Arnardóttir listfræðingur, Jón Snædal yfirlæknir, Fanney Proppé Eiríksdóttir,

formaður FAAS, Guðlaug Guðmundsdóttir hjúkrunarkona og Ingibjörg Jóhannsdóttir, skólastjóri Myndlistarskólans í Reykjavík.

Jóhanna Guðrún Sigurðardóttir
Kristbjörg Sigurðardóttir
Sindri Sindrason
Þórunn Sigurðardóttir
Sigþór Pétur Sigurðarson
Nelly Sigurðarson
barnabörn og barnabarnabörn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

List og menning sem
Alzheimer-meðferð
Sýning sem ber yﬁrskriftina Frásagnir minninganna stendur yﬁr í Þjóðarbókhlöðunni.
Hún tengist samnefndri bók sem fjallar um meðferð við Alzheimer-sjúkdómnum.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
vináttu og hlýhug vegna andláts
ástkærrar móður minnar, tengdamóður
og ömmu okkar,

ÁSTU GUÐMUNDSDÓTTUR
Sólheimum 23.
Harpa Hauksdóttir

Sýning og bók sem nefnast Frásagnir
minninganna. Listir og menning sem
meðferð við Alzheimers sjúkdómnum með Þórarni Eldjárn er afrakstur fyrstu smiðjunnar á Íslandi í rannsóknarverkefni sem snýst um nýja
meðferð við Alzheimer-sjúkdómnum.
Smiðjan fór meðal annars þannig fram
að Þórarinn las af mikill innlifun sögu
fyrir nokkra Alzheimer-sjúklinga og
tók þá á flug út í náttúruna. Í framhaldinu hófu þátttakendur samræður
um efnið og tengsl þeirra sjálfra við
hina ýmsu staði. Þeir sögðu líka frá
liðnum atburðum og nemendur í teiknideild Myndlistarskólans í Reykjavík
drógu upp blýanta sína og teiknuðu
myndir við sögurnar. Þær myndir eru
á sýningunni.
„Mitt framlag í þessu verkefni fólst

einkum í því að lesa smásöguna Hvaðefsaga og hún reyndist nokkuð heppileg. Í henni kemur meðal annars fram
spurningin Hvað ef fjöllin væru hol að
innan?“ upplýsir Þórarinn og útskýrir af hverju sú saga var svona heppileg. „Alzheimer-sjúklingar eru oft
frekar öryggislausir af því að upplifa
hluti ekki á sama hátt og áður en skáldskapurinn breytir forsendum auðveldlega og það er ekkert hræðilegt við það.
Því held ég að Hvaðefsagan hafi haft
tiltölulega góð áhrif.“ En skyldi Þórarinn hafa einhver kynni af sjúkdómnum sjálfur? „Já, móðir mín þurfti að
kljást við Alzheimer síðustu árin sem
hún lifði þannig að ég þekki hann, eins
og svo ákaflega margir.“ Hann telur
verkefnið Frásagnir minninganna afar
athyglisvert og lýkur lofsorði á hina

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar
ástkærrar eiginkonu minnar, móður,
tengdamóður og ömmu,

SIGRÚNAR GUÐJÓNSDÓTTUR
Klettási 5, Njarðvík.

Sérstakar þakkir færum við hjúkrunarfræðingum heimahjúkrunar
og starfsfólks D-deildar Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.
Jón Heiðar Sveinsson
Hólmfríður Jónsdóttir
Sveinn Gunnar Jónsson
Berglind Jónsdóttir
og barnabörn.

Bjarki Sigurðsson
Harpa Þorbjörnsdóttir
Kristján Adolf Marinósson

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

HAUKUR BERGMANN
Vallarbraut 6, Njarðvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja,
mánudaginn 16. september. Útförin fer fram
frá Keflavíkurkirkju, föstudaginn 27. september kl. 13.00.
Þóra Jónsdóttir
Haukur Þór Bergmann
Aðalheiður Kristjánsdóttir
Sigurður Bergmann
Sólveig S. Guðmundsdóttir
og barnabörn.

nýju bók sem um það fjallar.
„Alzheimer-sjúkdómurinn getur
lagst á okkur öll, því miður. Því er
þörf á að fræða almenning um hann
og gera okkur öll meðvituð um hvað
í honum felst,“ segir Halldóra Arnardóttir, doktor í listfræði og verkefnastjóri smiðjunnar. Hún er ritstjóri nýju
bókarinnar ásamt Jóni Snædal, yfirlækni Minnismóttöku Landakots.
Bókin lýsir verkefninu og greinir
frá fyrstu niðurstöðum og mati þátttakenda á smiðjunni í máli og myndum.
Hún inniheldur meðal annars greinar eftir alla sem tóku þátt. Halldóra
segir markmiðið að athuga hvernig
frásagnir minninganna geta sameinast vísindalegum rannsóknum.
Sýningin í Þjóðarbókhlöðunni stendur til 15. október.
- gun

Þröstur Guðmundsson
Bjarni Þrastarson
Davíð Þrastarson

Ástkær systir mín,
frænka okkar og mágkona,

HREFNA JÓNSDÓTTIR
áður búsett á Framnesvegi 20 A,
Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Víðihlíð í Grindavík,
þriðjudaginn 17. september. Útförin fer fram
frá Grindavíkurkirkju föstudaginn
27. september kl. 14.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Gréta Jónsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

INGA BJARNEY ÓLADÓTTIR
Ásvöllum 2, Grindavík,

sem lést mánudaginn 16. september verður
jarðsungin frá Grindavíkurkirkju þriðjudaginn
24. september kl. 14.00.
Björgvin Gunnarsson
Rúnar Þór Björgvinsson
Karen Mjöll Elísdóttir
Hrafnhildur Björgvinsdóttir
Gunnhildur Björgvinsdóttir
Símon Alfreðsson
Óli Björn Björgvinsson
Guðrún Jóna Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát
okkar ástkæru,

ELÍNAR SÓLEYJAR KRISTINSDÓTTUR
Eskihlíð 22, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á
krabbameinsdeildum Landspítalans sem og
starfsfólki á hjúkrunarheimilinu Skjóli fyrir
góða umönnun og hlýhug.
Kristinn Jóhann Ólafsson
Margrét Sóley Kristinsdóttir
Benedikt Ólafur Kristinsson
Guðbrandur Helgi Kristinsson

Steinþóra Þórisdóttir

Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð og hlýu við andlát og
útför elskulegrar eiginkonu minnar,

ÁSGERÐAR LILJU HOLM
Skessugili 7, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks
görgæsludeildar Sjúkrahúss Akureyrar fyrir góða umönnun.
Jóhannes Helgi Gíslason og fjölskylda.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og vináttu við andlát og útför
elskulegrar eiginkonu, móður
og tengdamóður,

SELMU JÓNSDÓTTUR
Goðalandi 14.

Sérstakar þakkir eru færðar starfsfólki á
deild 11 E á Landspítalanum við Hringbraut
og Karitas hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustu
fyrir frábæra umönnun og viðmót.
Fyrir hönd annarra aðstandenda,
Baldur Friðriksson
Jón Gunnar Baldursson
Ingibjörg Sigurðardóttir
Fanney Dagmar Baldursdóttir Þráinn Vigfússon
Baldur Gautur Baldursson
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9.
Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta
tölublaði Fréttablaðsins.

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli
Láttu þig nú hverfa hljóðlaust.
En bíðið! Hvað ef hún er sú
rétta? Kannski er það hún sem
fær þig til að koma
út úr skelinni og
upplifa dásemdir
ástarinnar!

Hmmmmm! Þú
hefur vaknað
við verra en
þetta, Eddiboy!

Prump!
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HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Læknir, ég er bara
orðin svo þreytt
á því að hugsa
um alla aðra
en sjálfa mig.
Vildirðu sykur í
kaffið?

Ign\\÷j g{h`g^[id\[{÷jc{cVg^jeeah^c\Vg{

BARNALÁN

Arrow

Krakkastöðin
fylgir með

Super
Fun
Night

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Geturðu
aðstoðað
mig við að
hneppa
tölunum?

Að spyrja
mömmu

Auðvitað, ástin.

Getur mamma þín ekki
Geturðu
aðstoðað hjálpað, ég er upptekinn.
mig við að
hneppa
tölunum?

Að spyrja
pabba

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Friðrik Dór

Koss er góð sönnun þess að tvö höfuð eru betri en eitt.
Óþekktur höfundur

The Mindy
Project
6

7

9

3

4

5

LÁRÉTT
2. margskonar, 6. eftir hádegi, 8.
smáskilaboð, 9. dorma, 11. spil, 12.
krapi, 14. risi, 16. hvað, 17. fugl, 18.
kúgun, 20. í röð, 21. flokka.

8

10

11

Save the Children á Íslandi
12

13

14

15

16

18

21

17

19

20

KROSSGÁTA

LÓÐRÉTT
1. sæti, 3. fyrirtæki, 4. lítið blóm, 5.
suss, 7. gagntaka, 10. fley, 13. ófarnaður, 15. láð, 16. hungurvesöld, 19.
stöðug hreyfing.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. ýmsu, 6. eh, 8. sms, 9. sef,
11. ás, 12. slabb, 14. tröll, 16. ha, 17.
lóa, 18. oki, 20. mn, 21. raða.

2

1

LÓÐRÉTT: 1. sess, 3. ms, 4. smáblóm,
5. uss, 7. heltaka, 10. far, 13. böl, 15.
land, 16. hor, 19. ið.

X Factor

Gunnar Björnsson
Hou Yifan (2608) tryggði sér heimsmeistaratitil kvenna með sigri á
Önnu Usheninu í sjöundu skák
heimsmeistaraeinvígis þeirra í gær.
Hvítur á leik

39. Dxe6! Svartur er gjörsamlega
varnarlaus. 39...Dg1+ 40. Hd1 og
Ushenina gafst upp. Ef t.d. 40...Db6
þá 41. Dc8+ Kh7 42. Hh1+ Kg6 43.
Df5#. Hou Yifan vann einvígið 5,5-1,5
og hefur því endurheimt heimsmeistaratitilinn.
www.skak.is Þriðja umferð Gagnaveitumótsins–Haustmóts TR í kvöld.
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Blöðrur og
Opið alla helgina kl. 10–19 NÝTT KORTATÍMABIL bókamerki
fyrir börnin!

Verð:

2 1

1.690 kr.

fyrir

HÁRIÐ

GREPPIKLÓ
Ó

Verð:

Verð:

1.990 kr.

1.290 kr.

SKURÐGOÐIÐ MEÐ
SKARÐ Í EYRA OG
LEYNDARDÓMUR
EINHYRNINGSINS

2 fyrir1

Verð:

990 kr.
LIFANDI DAUÐ Í DALLAS

JARÐLAG Í TÍMANUM

Verð:
99 kr.

Verð:

1.490 kr.

KAMA SUTRA OG
LOSTALEIKIR

2 fyrir1

ŝƌƚŵĞĝĨǇƌŝƌǀĂƌĂƵŵƉƌĞŶƚǀŝůůƵƌ͘dŝůďŽĝŝŶŐŝůĚĂĄŵĞĝĂŶďŝƌŐĝŝƌĞŶĚĂƐƚ͘

BOLLAKÖKUR RIKKU OG
HEIMSRÉTTIR RIKKU

Verð:

1.990 kr.

NEI! SAGÐI LITLA SKRÍMSLIÐ

Verð:

1.490 kr.

MYNDLIST Í ÞRJÁTÍU ÞÚSUND ÁR

Verð:

2.990 kr.
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Spilagleðin ekki lengur kæfð
TÓNLIST

★★★★★

STJÓRNANDINN

„Ilan Volkov
er vaxandi
listamaður,
Beethoven
og Rameau
voru flottir
undir stjórn
hans.“

VERK EFTIR RAMEAU, BACH OG
BEETHOVEN Á TÓNLEIKUM SINFÓNÍUHLJÓMSVEITAR ÍSLANDS Í HÖRPU.

Fimmtudaginn 19. september. Stjórnandi: Ilan Volkov. Einleikari: Jonathan
Gandelsman.

Fyrir um mánuði skrifaði Egill
Helgason bloggfærslu þar sem hann
sagði vera augljóst að Sinfóníuhljómsveit Íslands „og aðalstjórnandi hennar, Ilan Volkov, eiga ekki
samleið. Hljómsveitinni og stjórnandanum lyndir einfaldlega ekki.
Ýmsir gestastjórnendur sem koma
hafa náð meiru út úr sveitinni en
Volkov. Styrkur hans liggur helst í
nútímatónlist, en miklu síður í rómantík eða því sem hefur verið nefnt
Vínarklassík. Þegar hann stjórnar
er eins og hann kæfi spilagleði
hljómsveitarinnar“.
Mér varð hugsað til þessara orða
á tónleikum í Hörpu á fimmtudagskvöldið. Þegar ég heyrði Volkov
upphaflega (ég held að hann hafi
fyrst stjórnað hljómsveitinni fyrir
um áratug) fannst mér vissulega
tónleikarnir stundum daufir og litlausir. Engu að síður verður ekki
litið fram hjá þeirri staðreynd að
Volkov hefur vaxið gríðarlega sem
listamaður frá því að hann varð
aðalstjórnandi Sinfóníunnar fyrir
tveimur árum. Skoska sinfónía
Mendelssohns í vor var t.d. mögnuð undir hans stjórn. Þar var spilagleðin svo sannarlega í fyrirrúmi.
Ekki síðri voru tónleikarnir nú.
Á dagskránni var fyrst Dardanussvítan eftir Rameau í útsetningu
Nicholas McGegan. Frumgerð
verksins er ópera, en McGegan
útsetti hluta úr henni fyrir nútíma-

%ÀÄ 3$5$'À6 
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Í KETILHÚSINU Ragnheiður, Bjarni og Jón Óskar innan um „brogaðar fígúrur,

krumpaða karaktera, efni og slettur,“ eins og Bjarni orðar það.

hljómsveit árið 2001. Svítan
samanstendur af gömlum dönsum
og er skemmtileg. Túlkunin nú var
einkar lífleg og litrík. Tambúrínan var í áberandi hlutverki, léttur
en snarpur hljómurinn í henni var
töfrum líkastur. Í heild lék hljómsveitin fallega og Volkov stjórnaði
henni styrkri hendi.
Næst á dagskrá var fiðlukonsert
BWV 1041 í a-moll eftir Bach. Einleikari var Jonathan Gandelsman,
sem spilaði af sjaldheyrðri fegurð. Leikurinn var hófsamur en
einlægur, tær og í prýðilegu jafnvægi. Hljómsveitin var líka örugg
á sínu; útkoman var afar ánægjuleg.
Aukalagið var hægur kafli úr
einleikssónötu eftir Bach, engin
flugeldasýning, engin tilgerð.
Gandels man lék af auðfundnu
innsæi, heildaráhrifin voru ein-

hvers konar illskilgreinanlegt,
heiðarlegt látleysi sem var ákaflega heillandi.
Eftir hlé var flutt þriðja sinfónía
Beethovens. Það er stórbrotin tónsmíð, yfirleitt fremur glaðleg, þótt
hægi kaflinn sé jarðarfararmars.
Skemmst er frá því að segja að
meðhöndlun Volkovs og hljómsveitarinnar á verkinu var mjög
sannfærandi. Hröðu kaflarnir
voru átakamiklir og dramatískir,
og gleðin náði smátt og smátt yfirhöndinni. Jarðarfararmarsinn var
líka magnaður, innhverfur og dulúðugur, alveg eins og hann átti að
hljóma. Þetta voru fínir tónleikar.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Ilan Volkov er vaxandi
listamaður, Beethoven og Rameau voru
flottir undir stjórn hans. Einleikarinn
var frábær.

Þrír sýna í
Ketilhúsinu
Sýningarnar September og Elska ég mig samt? verða
opnaðar í Ketilhúsinu í Kaupvangsstræti á Akureyri í
dag klukkan 15. Bak við þær standa þrír listamenn.
Þau Bjarni Sigurbjörnsson, Jón
Óskar og Ragnheiður Guðmundsdóttir opna sýningar í Ketilhúsinu klukkan þrjú í dag. Bjarni og
Óskar hafa á síðustu sólarhringum
málað saman stór og voldug málverk á neðri hæðinni og kalla sýningu sína September og á efri hæðinni er Ragnheiður með sýninguna
Elska ég mig samt? þar sem konur,
sár þeirra og sögur eru viðfangsefnið. Líta má á sýninguna sem
heilunarferli vegna tilfinningalegs
sársauka, að því er fram kemur
í kynningu. Þeir Bjarni og Jón
Óskar taka upp þráðinn aftur frá
því þeir unnu saman sýninguna

Nóvember í Reykjavík Gallerí á
Skúlagötunni haustið 2011. „Það
er kynslóðabil á milli okkar en
við erum oft búnir að vera saman
á sýningum og þekkjumst vel,“
upplýsir Bjarni og heldur áfram.
„Við erum ólíkir en báðir tilvistarheimspekiþenkjandi. Hann kemur
meira úr poppinu og hefur gaman
af broguðum fígúrum og krumpuðum karakterum en ég er svona
meiri efna- og slettukarl.“ Sýningin stendur til 27. október og er opin
frá 13 til 17 alla daga nema mánudaga og þriðjudaga.
Aðgangur er ókeypis.

fjölskyldunni

er boðið
á sýninguna

M A M M A

ÉG ELSKA ÞIG

í Bíó Paradís
17.30 í DAG
§KEYPIS ER INN FYRIR ALLA FJÆLSKYLDUNA  EN
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Evrópusambandið fjármagnar
starfsemi Evrópustofu

bioparadis.is

- gun
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// BARNABÆKUR // MATREIÐSLUBÆKUR // HANDAVINNUBÆKUR // SJÁLFSHJÁLPARBÆKUR // LJÓÐABÆKUR
ÓÐABÆK
A ÆKUR
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RYMINGAR
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MEIRA
ÚRVAL!

BÓKAÚTGEFENDA

SJÁÐU
A
K
K
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U
R
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TILBOÐIN!

OPIÐ KL. 10 -18 ALLA DAGA

ALLT AÐ 90% AFSLÁTTUR!
6 kíló á 6 vikum

Barnanuddbókin

Uppeldi fyrir umhverfið

Sá besti

Dagbók barnsins

Auður og gamla tréið

Myndlist í 30.000 ár

990,-

990,-

490,-

990,-

1.650,-

990,-

2.990,-

Blíðfinnur • 3 bækur á aðeins

Stelpupakki • 3 bækur á aðeins

Krimmapakki 4 bækur á aðeins

Dan Brown pakki • 4 bækur á aðeins

Ísl. krimmar • 4 bækur á aðeins

1.500,-

1.500,-

1.500,-

1.500,-

1.500,-

BÆKUR FRÁ ÖLLUM HELSTU ÚTGEFENDUM LANDSINS!

// LJÓÐABÆKUR // ÆVINTÝRABÆKUR // FRÆÐIBÆKUR // HANDBÆKUR
UR // FERÐABÆKUR // RÓMANTÍSKAR BÆKUR // UNGLINGABÆKUR
UNGL
// SKÁLDSÖGUR // SPENNUSÖGUR //

SKÁLDSÖGUR
KÁ
// SPENNUSÖGUR // ÆVISÖGUR // BARNABÆKUR // MATREIÐSLUBÆKUR // HANDAVINNUBÆKUR // SJÁLFSHJÁLPARBÆKUR
UNGLINGABÆKUR
UNGLIN
UNG
LINGAB
GABÆKU
ÆKUR
R //// SK
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DÓMAR 14.09.2012 ➜ 20.09.2012

★★★★★
BÍÓ

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?

Emilíana Torrini

★★★★★

Tookah

Hross í oss
Leikstjórn: Benedikt Erlingsson
Leikarar: Ingvar E. Sigurðsson, Charlotte
Bøving, Helgi Björnsson, Stein Ármann
Magnússon
Ég bið hesta formlega afsökunar. Þið eruð
- hva
ágætir.

Emilíana Torrini daðrar við rafpopp og
hljóðgervla á annars rólegri og huggulegri
plötu.
- fb

15.00 Ljósmyndasýningin Samtímalandslagið opnar í Ljósmyndasafni
Reykjavíkur í dag. Sýningin samanstendur af verkum tólf íslenskra ljósmyndara sem beina sjónum sínum að
íslenskri náttúru. Sýningin stendur til
12. janúar.
15.00 Bjarni Sigurbjörnsson, Jón
Óskar og Ragnheiður Guðmundsdóttir opna sýninguna September og
ég elska mig samt? í Ketilhúsinu á
Akureyri.
16.00 Samleikur, sýning Önnu Hallin,
verður opnuð í Ásmundarsafni í dag.
Á sýningunni vinnur Anna með eins
konar samspil verka sinna og höggmynda Ásmundar Sveinssonar.
17.00 Sýningin Embracing Impermanence: við komum að þessu með
skóflu í hönd og útgáfuhóf Archive on
the Run opnar á Nýlistasafni Íslands í
dag. Sýningarstjórar Þorgerður Ólafsdóttir & Eva Ísleifsdóttir.

Grísalappalísa
Ali
Lísa er yrkisefnið á fyrstu plötu
hinnar pönkuðu Grísalappalísu. - fb

TÓNLIST
LEIKHÚS

Heimspíanistar í Hörpu
Benedetto Lupo lék í Norðurljósasalnum
verk eftir Schumann og Brahms.
Einkar hrífandi túlkun píanóleikarans Benedetto Lupo á verkum eftir Schumann og
Brahms.
- js

★★★★★
Maður að mínu skapi
Þjóðleikhúsið
Höfundur: Bragi Ólafsson
Leikstjórn: Stefán Jónsson
Leikrit sem þjóðleikhússtjóri hefði átt
að senda höfund með heim og segja
- jvj
honum að vinna betur.

4 vikna LKL
námskeið
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HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
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Moscow Virtuosi
Miðasala haﬁn
Eldborg — 04.10.13, kl. 20:00

er aðalstyrktaraðili Hörpu

Uppákomur
09.00 Keppnin verður haldin á
Akstursíþróttasvæði AÍH Krýsuvíkurveg, rallycrossbrautinni í Kapelluhrauni. Svæðið opnar klukkan 09 í
dag.

Tónlist
23.00 Sváfnir Sigurðarson og félagar
leika og syngja á Obladíoblada,
Frakkastíg 8.

22. SEPTEMBER

Leiklist

Kvikmyndir

14.00 Möguleikhúsið sýnir barnaleikritið Langafi prakkari, sem byggt er á
sögum Sigrúnar Eldjárn, í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. Miðaverð er
2.400 krónur.

15.00 Barnæska mín, sovésk kvikmynd, gerð 1938 í leikstjórn Marks
Donskoj og byggð á fyrsta bindi
sjálfsævisögu Maxíms Gorkí, er sýnd í
MÍR-salnum, Hverfisgötu 105. Myndin
er á rússnesku með enskum texta.
Aðgangur ókeypis.

Fræðsla
14.00 Rakel Pétursdóttir, safnafræðingur, leiðir gesti um nýjar sýningar
í Listasfni Íslands. Listasafn Íslands
er opið frá 11 til 17 . Lokað á mánudögum.
14.00 Ókeypis leiðsögn um sýninguna
Silfur Íslands í Bogasal Þjóðminjasafnsins. Allir hjartanlega velkomnir.
15.00 Elín Hansdóttir og Theresa
Himmer taka þátt í leiðsögn og ræða
við gesti um verk sín á sýningunni
Vísar: húsin í húsinu í Hafnarborg í
dag.

19.00 Spilað verður Bridge í Breiðfirðingabúð Faxafeni 14, í kvöld. Allir
velkomnir

Miðasala er haﬁn í miðasölu Hörpu og á harpa.is

14.00 Gunnhildur Þórðardóttir listamaður sýningarinnar segir frá sýningu
og stýrir smiðju í Duushúsum á milli
klukkkan 14 og 16.

SUNNUDAGUR

Opið Hús

70 ára afmæli stjórnmálasambands Íslands og Rússlands

Örnámskeið

15.00 Myndlistarmaðurinn og rit-
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Tónleikar Moskvu Virtúósanna er mikill viðburður í íslensku
tónlistarlíﬁ. Þetta er í fyrsta sinn sem hljómsveitin kemur til landsins.
Stjórnandi hennar er Vladimir Spivakov. Einleikari á píanó er hinn
13 ára gamli Daniel Kharitonov.

höfundurinn Sigrún Eldjárn leiðir
gesti um yfirstandandi sýningu sína
í Listasafni ASÍ við Freyjugötu 41.
Sýningin ber yfirskriftina Teiknivísindi
og stendur til 29. Hún er opin á milli
13 og 17 alla daga nema mánudaga
og er aðgangur ókeypis.

Fræðsla

Gunnar Már kennir þér
allt sem þú þarft að vita um LKL.
1VVQNITQ͏yVnU[SMQ͏QV]MZ"
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Opnanir
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LAUGARDAGUR

Dansleikir
20.00 Dansað verður í Félagsheimili
eldri borgara í Stangarhyl 4. Danshljómsveitin Klassík leikur fyrir dansi.
Aðgangseyrir er 1500 krónur fyrir
félagsmenn en 1.800 fyrir gesti. Allir
velkomnir.

Tónlist
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og
kynnir lög af hljómplötum á Obladíoblada, Frakkastíg 8.
20.00 Tónlistarmaðurinn Jón Jónsson
syngur í kvöldguðþjónustu í Árbæjarkirkju. Aðgangur er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá
þá inni á visir.is.

FIMM ÁRA AFMÆLI Sigurjón Magnús Egilsson ásamt hundi sínum Garpi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Lærir spurningarnar
utan að fyrir þáttinn
Sigurjón Magnús Egilsson fagnar ﬁmm ára afmæli
útvarpsþáttarins Sprengisands á morgun.
„Þetta er mjög gaman og áhuginn
fyrir þættinum hefur verið mikill,“ segir Sigurjón Magnús Egilsson, þáttastjórnandi á Bylgjunni.
Þátturinn fagnar fimm ára afmæli
á morgun, en sama dag fer í loftið
250. þátturinn.
Í þættinum er tekið á hinum
ýmsu samfélagsmálum og hefur
hann notið gríðarlegra vinsælda.
„Undirbúningurinn er stóra málið
í þessu, það er algjört lykilatriði að
vera vel undirbúinn, ég læri líka
spurningarnar utan að svo ég geti
náð góðu augnsambandi við viðmælendur mína,“ útskýrir Sigurjón.

Sigurjón hafði örlitla reynslu
af útvarpi áður en þátturinn hóf
göngu sína, meðal annars á Talstöðinni árið 2003 og þegar hann
var vikulegur gestur í Bítinu, þar
sem hann fór yfir fréttir vikunnar.
„Formið hefur gengið vel og
þess vegna ættu ekki að vera neinar breytingar í nánd,“ segir Sigurjón um framhaldið.
Afmælisþátturinn fer í loftið
klukkan 10 og er Kári Stefánsson,
forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, á meðal viðmælenda í þættinum.
- glp
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Vísindakaffi - allir velkomnir!
É9tVLQGDNDIÀ5DQQtVJHIVWDOPHQQLQJLNRVWXUiDêKLWWD
YtVLQGDIyON~UìPVXPIU êLJUHLQXPN\QQDVWiKXJDYHUêXP
YLêIDQJVHIQXPRJVS\UMDîDêVSM|UXQXP~U
.$)),'$*6.5É,1
HALDA BALL Halla Kjartansdóttir, lengst til hægri, og vinkonur hennar standa fyrir
styrktarballi í minningu tveggja vina sinna er létust úr krabbameini.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Menntaskólavinkonur
minnast vina
Fimm æskuvinkonur standa fyrir styrktardansleik í
minningu tveggja vina er létust úr krabbameini.
„Þetta er í raun „ballið hennar
Beggu“ en það var hún sem átti
upphaflegu hugmyndina að því að
við vinkonurnar blésum til dansleiks og byðum öllu skemmtilega
fólkinu sem við þekktum. Þegar
hugmyndin kom fyrst upp fyrir
um tíu árum eða svo þá töldum
við hana afar djarfa og skutum
henni stöðugt á frest enda töldum við að sjálfsögðu nógan tíma
til stefnu, en ótímabært fráfall
þeirra Steingríms og Beggu með
aðeins rúmlega árs millibili varð
okkur áminning um að það væri
ekki eftir neinu að bíða með ballið,“ segir Halla Kjartansdóttir framhaldsskólakennari. Hún
og fjórar gamlar menntaskólavinkonur hennar standa að dansleik í Iðnó í kvöld til að heiðra
minningu tveggja góðra vina
sem létust úr krabbameini langt
fyrir aldur fram með rúmlega
árs millibili. Þau hétu Bergþóra Jónsdóttir og Steingrímur
Eyfjörð Guðmundsson.
„Við pöntuðum Iðnó fljótlega eftir áramót og þegar það

Þegar hugmyndin
kom fyrst upp fyrir um tíu
árum eða svo þá töldum
við hana afar djarfa og
skutum henni stöðugt á
frest.
var búið varð ekki aftur snúið,“
útskýrir Halla. Hljómsveitin
Magga Stína og Hringir mun
spila fyrir dansi og mun allur
ágóði renna til Krabbameinsfélagsins. Að sögn Höllu býst
hópurinn við fullu húsi, en salurinn rúmar um tvö til þrjú hundruð manns.
„Þetta er opið öllum, við viljum
gjarnan fá ungu kynslóðina líka,
þetta er ekki bara ætlað okkur
gamlingjunum. Þó þetta kallist
dansleikur þá ætlum við ekki að
dansa gömlu dansana, fólk dansar bara eins og það hefur skap og
getu til.“
Húsið opnar klukkan 21 og
aðgangseyrir er 3.000 krónur.
sara@frettabladid.is

5H\NMDYtN6~ÀVWDQXP0iOLRJPHQQLQJX/DXJDYHJL
0iQXGDJXUVHSWHPEHUNO

Ég elska þig stormur!
*XêU~Q1tQD3HWHUVHQ YHêXUIU êLQJXUKMi9HêXUVWRIXÌVODQGV
+YHUVYHJQDHUYLQGXU"+YHUWHUKOXWYHUNKDQVtKQDWWU QXVDPKHQJL")MDOODêYHUêXUXP
WLOXUêYLQGVPLNLOY

JLKDQVRJìPLVWLOEULJêLYLQGVtKHLPLQXPDXNîHVVVHPU
J
WWYHUêXUXP
YLQGUDQQVyNQLUiÌVODQGL

íULêMXGDJXUVHSWHPEHUNO

Krabbamein í blöðruhálskirtli – mein eða meinleysi?
(LUtNXU-yQVVRQ îYDJI UDVNXUêO NQLURJ*XQQDU%MDUQL5DJQDUVVRQ NUDEEDPHLQVO NQLU
.UDEEDPHLQtEO|êUXKiOVNLUWOLHUDOJHQJDVWDNUDEEDPHLQtVOHQVNUDNDUODHQXPJUHLQDVWRJ
OiWDVW~UVM~NGyPQXPiUOHJD6M~NGyPXULQQHUDOJHQJXUiHIULiUXPRJRIWK JIDUDîDQQLJDê
PM|JVNLSWDUVNRêDQLUHUXXPKYHUVXYDVNOHJDVNXOLJDQJDIUDPYLêDêJUHLQDKDQQVQHPPDRJ
PHêK|QGOD.UDEEDPHLQtEO|êUXKiOVNLUWOLHUtKXJDOHLNPDQQVLQVHLWWI\ULUE ULiPHêDQO NQLULQQ
OtWXUiîDêVHPUyIPDUJUDVM~NGyPD

0LêYLNXGDJXUVHSWHPEHUNO

Atgervi íslenskra ungmenna – er allt á niðurleið?
(UOLQJXU-yKDQQVVRQSUyIHVVRURJ
J
S
J 6XQQD*HVWVGyWWLU GRNWRUVQHPLYLêUDQQVyNQDUVWRIX
ttîUyWWDRJKHLOVXIU êLPHQQWDYtVLQGDVYLêL+Ì
+HLOVXIDURJOtIVVWtOOXQJVIyONVHUiK\JJMXHIQLYHJQDîHLUUDKHLOEULJêLVYDQGDPiODVHPI\OJMD
QHLNY êXPOtIVKiWWXP)RUVHQGDîHVVDêJHWDVDJWWLOXPWLOKYDêDI\ULUE\JJMDQGLDêJHUêD\ÀUY|OG
KHLOEULJêLVRJPHQQWDPiODîXUIDDêJUtSDWLOiNRPDQGLiUXPHUYLWQHVNMDXPKHLOVIDUXQJVIyONV
6~YLWQHVNMDNHPXU~UQLêXUVW|êXPIM|OEUH\WWUDUDQQVyNQDHQGDQDXêV\QOHJWDêQiOJDVWPiOHIQLê
iEUHLêXPJUXQGYHOOLRJVNRêDOtNDPOHJDIpODJVOHJDMDIQWVHPDQGOHJDî WWLXQJVIyONVRJPLêD
DêJHUêLUWLO~UODXVQDYLêDOODîHVVDî WWLHIiUDQJXUiDêQiVW

)LPPWXGDJXUVHSWHPEHUNO

Nýja norðrið: hvernig mótar fólkið sjálft
samfélög norðurslóða?
.DWOD.MDUWDQVGyWWLU îMyêIU êLQJXUKMi(''8gQGYHJLVVHWULRJ.ULVWLQQ6FKUDPIRUVW|êXPDêXU
5DQQVyNQDVHWXUVXPQRUêXUVOyêLU
0\QGXQRJPyWXQVDPIpODJDQRUêXUVOyêDIHUIUDPPHêPDUJYtVOHJXP K WWLHQUpWWHLQVRJ
QiWW~UDQRJXPKYHUÀêHUXVDPIpO|JEUH\WLQJXPKiê6W|êXJHQGXUVN|SXQVDPIpODJDIHUHNNL
VtêXUIUDPtKYHUVGDJVOHJXPVDPVNLSWXPIyONVRJtIM|OPLêOXPHQ iKLQXRSLQEHUDVYLêL)Ui
KYHUVGDJVOHJXVMyQDUKRUQLPiYDUSDOMyVLiOHLêDUVWHItPHQQLQJDUSyOLWtNQRUêXUVOyêDiKXJP\QGLU
VHPOLJJMDîDUDêEDNLRJiî UY QWLQJDUVHPJHUêDUHUXWLOKLQVࡐQìMDQRUêXUV´

6DQGJHUêLíHNNLQJDUVHWUL6XêXUQHVMD
)LPPWXGDJXUVHSWHPEHUNO

Grjótkrabbi og kræklingur - rannsóknarefni sem bragð er að!
9tVLQGDNDIÀYHUêXUKDOGLêtíHNNLQJDUVHWUL6XêXUQHVMDDê*DUêYHJLt6DQGJHUêLRJKHIVWîDê
J
M
J
PHêVWXWWULRJOLIDQGLN\QQLQJXiUDQQVyNQXP5DQQVyNQDVHWXUV+Ì i6XêXUQHVMXPiJUMyWNUDEEDRJ
NU NOLQJL*UMyWNUDEELQQHUQìUODQGQHPLKpUYLêODQGHQDOOWIUiKHIXUKDQQYHULêUDQQVDNDêXU
J
M
ì
RJI\OJVWPHêIUDPYLQGXKDQVYLêÌVODQG.U NOLQJXULQQKHIXUKLQVYHJDUYHULêQRWDêXUXQGDQIDULQ
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îLJJMDNDIÀYHLWLQJDU

www.tjarnarbio.is
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ÚR TRÖLLA
Í SPAMALOT
Stefán Karl Stefánsson leikur Trölla í áttatíu
sýningum í Bandaríkjunum fyrir jól. Eftir það ﬂýgur
hann heim og byrjar að æfa fyrir Spamalot.
„Mér líst mjög vel á þetta. Ég er gríðarlega mikill Monty Pythonaðdáandi og mikil aðdáandi Hilmis Snæs,“ segir Stefán Karl Stefánsson.
Hann hefur bæst við leikarahópinn í söngleiknum Spamalot sem verður frumsýndur í Þjóðleikhúsinu í febrúar. Eric Idle, meðlimur breska
grínhópsins Monty Python, er höfundur söngleiksins.
Stefán Karl vann með Hilmi Snæ Guðnasyni, leikstjóra Spamalot, í
fyrsta leikritinu sem Hilmir Snær leikstýrði, Krákuhöllinni, í Nemendaleikhúsinu. „Það var frábært og við höfum átt mjög farsælt samstarf
síðan,“ segir Stefán Karl, sem lék einnig undir stjórn Hilmis Snæs í
Gullna hliðinu. Auk þess léku þeir saman í 210 sýningum af Með fulla
vasa af grjóti.
Stefán Karl er þessa dagana að leika Glanna glæp í fjórðu þáttaröðinni af Latabæ. Í byrjun nóvember flýgur hann svo til Bandaríkjanna.
Þar leikur hann Trölla í um áttatíu sýningum af „Þegar Trölli stal jólunum“ í sjö borgum fram að jólum, allt frá New York til Texas. Að því
loknu kemur hann heim og hefur æfingar á Spamalot strax eftir áramót.
„Maður fer úr einum söngleik og beint í annan. Tímalega séð passaði
þetta fullkomlega. Þau buðu mér þetta og ég þáði það með þökkum, enda
langar mig að spreyta mig á öðru en Glanna glæp,“ segir hann og hlær.
„Þjóðleikhúsið er líka mitt gamla svið, því þar hóf ég minn feril.“

NÓG AÐ GERA

Stefán Karl Stefánsson hefur úr nægum
verkefnum að moða.

freyr@frettabladid.is

LEIKUR AFTUR MEÐ ERNI ÁRNASYNI
Auk Stefáns Karls fara með önnur helstu hlutverk í Spamalot þau Örn Árnason, Selma Björnsdóttir, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Eggert Þorleifsson og Ágústa Eva Erlendsdóttir. „Við Örn
lékum saman í Latabæ 1999 og ég held að við höfum ekki leikið saman á sviði síðan,“ segir
Stefán Karl, sem hlakkar mikið til.

VAR NEITAÐ Jake Gyllenhaal fékk ekki

leyfi frá foreldrum sínum til að leika í
The Mighty Ducks.
NORDICPHOTOS/GETTY

Mátti ekki
leika í The
Mighty Ducks
Leikarinn Jake Gyllenhaal var
gestur í sjónvarpsþættinum
Inside the Actors Studio fyrir
stuttu. Þar ljóstraði hann því
uppað foreldrar hans hefðu bannað honum að taka að sér hlutverk
í barna- og unglingamyndinni
The Mighty Ducks.
„Ég man að þau sögðu blátt
„nei“. Ég átti að sækja um í gagnfræðiskóla og þau vildu að ég
fylgdi því eftir. Ég man að ég stóð
inni í eldhúsi og grét og sagðist
hata þau,“ rifjaði leikarinn upp.
Gyllenhaal hóf leikferil sinn
árið 1991 í gamanmyndinni City
Slickers þar sem hann lék ungan
son persónu Billy Crystal.

„Skrímslið litla systir mín er ein
magnaðasta leiksýning sem ég hef séð.“ I.G. Mbl
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10.000
Fjölmennustu tónleikarnir þar sem hljómsveitin var aðalnúmerið
voru í Lachine Canal í
Montreal í Kanada.
Áhorfendurnir voru tíu
þúsund.

21. september 2013 LAUGARDAGUR

Tröllvaxin tölfræði
Hljómsveitin Of Monsters and Men hefur nýlokið við átján mánaða tónleikaferð
um heiminn til að fylgja eftir fyrstu plötu sinni, My Head Is an Animal. Margt
áhugavert kemur upp þegar tölfræðin í kringum hljómsveitina er skoðuð.
Noregur Finnland
Ísland
Svíþjóð
Skotland Holland
Danmörk
Bretland
Þýskaland
Írland Belgía
Sviss Austurríki
Lúxemborg
Portúgal
Frakkland Ítalía

Kanada

900.000

Bandaríkin

1.200.000
Tæplega 1,2 milljónir aðdáendur
hafa „lækað“ Facebook-síðu Of
Monsters and Men.

25.000

200.000
Brasilía
Síle
Argentína

My Head Is an Animal
hefur selst í 200 þúsund
eintökum í Bretlandi,
sem er tvöföld gullsala.

Myndband með laginu
Little Talks sem var tekið
upp fyrir útvarpsstöðina
KEXP frá Seattle í stofunni
heima hjá Ragnari Þórhallssyni, söngvara og gítarleikara, hefur verið skoðað
yﬁr sjö milljón sinnum á
Youtube.

Japan

Spánn

Platan My Head Is an
Animal hefur selst í um
900 þúsund eintökum í
Bandaríkjunum.

7.000.000

My Head Is an Animal hefur selst í um
25 þúsund eintökum á Íslandi.

Singapúr

231

Ástralía

Tónleikar Of
Monsters and
Men á átján
mánaða
túrnum um
heiminn voru
231 talsins.

Nýja-Sjáland

1.700.000
My Head Is an Animal hefur samanlegt
selst í um 1,7 milljónum eintaka í
heiminum.

34.000
Niðurhal með laginu
Dirty Paws, sem
hljómar í stiklu
kvikmyndarinnar
The Secret Life of
Walter Mitty, seldist
í 34 þúsund eintökum í ágúst í
Bandaríkjunum, eða
um 6.700 sinnum á
viku. Áður en stiklan
fór í loftið hafði
lagið selst í um eitt
þúsund eintökum á
viku.

SKJÓTUR FRAMI
Hljómsveitin Of Monsters and
Men var stofnuð árið 2010. Meðlimir sveitarinnar eru söngkonan
Nanna Bryndís Hilmarsdóttir,
söngvarinn Ragnar Þórhallsson,
gítarleikarinn Brynjar Leifsson,
trymbillinn Arnar Rósenkranz
Hilmarsson og bassaleikarinn

Kristján Páll Kristjánsson. Hljómsveitin fór með sigur af hólmi í
tónlistarkeppninni Músíktilraunum
árið 2010 og því má fullyrða
að frami sveitarinnar hafi verið
skjótur. Fyrsta breiðskífa sveitarinnar ber titilinn My Head Is an
Animal og kom út árið 2011.

Allt í plasti!
2.075
G 003 með hjólum 28 lítra 49x36x28cm 1.250
G 002 með hjólum 52 lítra 58x42x34cm
G 201 með hjólum 108 lítra 71x52x44cm

3.290

498
Gegnsætt. Bleikt, blátt eða gult lok 2802 11 lítra 35,5x24x20,5cm 715
Gegnsætt. Bleikt, blátt eða gult lok 2805 23 lítra 50x33,5x27cm 1.390

G 8855 42 lítra 53x37x31cm

825
G 802 11 lítra 35,5x24x20,5cm
599
G 803 6 lítra 28,5x20x18,5cm
450
G 804 2,5 lítra 23x16x14cm
315
G 805 23 lítra 50x33,5x27cm 1.290

Gegnsætt. Bleikt, blátt eða gult lok 2803 6 lítra 28,5x20x18cm

G 7803 6 lítra 28,5x20x18,5cm
G 7805 23 lítra 50x33,5x27cm

1.690

G 801 18 lítra 43x28x23,5cm

490
1.299

990
12” kr. 1.290
14” kr. 1.690

10” kr.

16,5” kr.

1.990
18,5” kr.

2.190
21” kr.

G B003 með hjólum 28 lítra 49x36x28cm

2.290

1.390

G 8858 með hjólum 35 lítra 80x39,5x16cm

1.890

ÍTALSKAR GÆÐAHILLUR! - engar skrúfur

23,5” kr.

2.690
26,5” kr.

2.990
Gegnsætt. Bleikt, blátt eða gult lok
2217 29x23x17cm

650

MARC-LEO1 Leo hillueining.

Gegnsætt, grænt lok 5827 með hjólum 52 lítra 58x42,5x34cm
Gegnsætt, rautt lok 5828 með hjólum 72 lítra 63x46x40cm

2.295
2.895

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18

Akureyri

Furuvöllum 15.

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-14

Vestmannaeyjar Flötum 29.

Opið virka daga kl. 8-18

MARC-LEO5 Leo hillueining. 100x30x185cm. 5 hillur

MARC-LEO3 Leo hillueining

75x30x135cm. 4 hillur

5.290

6.990

6.890

90x40x165cm. 4 hillur

– Afslátt eða gott verð?
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!

64 | MENNING |

.9,.0<1'$Ó59$/,è(5Ì6$0%ÌÐ8180
É7233180Ì

21. september 2013 LAUGARDAGUR

É5

.<1178ìe50É/,èÉ





Mengun hinna ilmandi snúða

É7233180Ì86$9,.85Ì5gé

JOBLO.COM

´(,16Ó69$/$67$ÌÉ5µ



TT.V.
V - BÍÓVEFURINN/S&
BÍÓVEFU
BÍÓVEFURINN/S&H
Ó
RINN/S&HH



A.O.S NEW YORK TIMES

BAKÞANKAR

BOSTON GLOBE

Hildar
Sverrisdóttur
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efðu allir vegirnir verið samþykktir?
Í umræðu um umhverfisvernd samtímans má ímynda sér fólk hrylla við
þeirri tilhugsun að leggja vegi þvers og
kruss um náttúruperlurnar án nokkurrar málamiðlunar við sjálfsagða náttúruvernd. Við mótmæli vegna byggingu
Hallgrímskirkju myndi nú bætast við
grenndarkynning með sjónarmiðum
um skuggavarp og skerðingu útsýnis og
mótmæli um „að trúarlegt kennimerki
yrði kennileiti borgarinnar“. Þá koma
líka kirkjuklukkurnar upp í hugann –
kæmust þær í gegnum hagsmunaaðilakynningu? Hvellandi bjöllur sem óma
um hverfi borgarinnar á ókristilegum
tímum – eða væntanlega kristilegum.




SAN FRANCISCO CHRONICLE
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M

ikilvægur þáttur borgarsamfélags er
að hagsmunir allra séu hafðir í huga.
Skipulagsferlin bera þess sem betur fer
merki og reynt að tryggja að sem flestir
fái sanngjarna aðkomu að ákvörðunum.
Og oft hafa mótmæli íbúa bjargað verðmætum eins og Bernhöftstorfunni.

E

n það er líka mikilvægt að borgin sé
í mótun. Borgin er ekki myndastytta,
hún á ekki að staðna heldur þróast í takt
við nýja tíma. Skipulagsskynjun okkar
er allajafna íhaldssöm og það er mannlegt að geta frekar ímyndað sér hlutina
eins og þeir eru í dag en eitthvað annað.
Kannski mun kynslóðum framtíðarinnar
þykja jafnskrítin tilhugsun að eitt sinn
hafi verið flugvöllur í Vatnsmýri og minni
kynslóð finnst að það hafi verið lækur í
Lækjargötu.

E

flaust mætti segja að ef öll hagsmunasjónarmið samtímans um skipulag
hefðu alltaf verið til staðar hefði borgin í
raun ekki byggst. Ef íbúar við Hringbraut
hefðu mótmælt fyrirhugaðri atvinnustarfsemi í fjölbýlishúsi vegna lyktarmengunar
og næturrasks væri ekkert Björnsbakarí.

Billy Ray Cyrus hrósar dóttur sinni

KRINGLUNNI 1Ó0(58è67,

Söngvarinn kveðst hreykinn af dóttur sinni, söngkonunni Miley Cyrus.
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ytur í laufum og árniður trufla okkur
minna en umferðarniður. Við höfum
meira þol gagnvart hljóðum sem við erum
vön og tökum sem sjálfsögðum. Því heyrum við varla fuglasöng en pirrumst yfir
tónlistarómi í grenndinni. Hvaða fleiri
hlutum í umhverfinu höfum við vanist
svo að þeir trufla okkur ekkert, þótt við
myndum taka þeim með fyrirvara ef þeir
kæmu til sögunnar nú?

H

T.V. - BÍÓVEFURINN/S&H
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Söngvarinn Billy Ray Cyrus hrósar dóttur sinni, söngkonunni
Miley Cyrus, fyrir að hafa skilið við sjónvarpspersónuna
Hönnuh Montana og vaxið sem listamaður. Þetta sagði
söngvarinn í viðtalið við Piers Morgan.
„Hún hefði getað verið Hannah Montana til æviloka og
þénað vel í því hlutverki, en hún er meiri listamaður en það.
Hún vildi þroskast og vaxa,“ sagði Billy Ray Cyrus þegar
Morgan spurði hann út í umdeilt myndband Miley Cyrus við
lagið Wrecking Ball, en söngkonan kemur fram nakin í myndbandinu.
Söngvarinn sagði dóttur sína gáfaða unga konu sem ekkert gerði í hugsunarleysi. „Hún elskar vinnu sína og er mjög
metnaðargjörn. Það sem skiptir mig mestu máli sem föður
er að dóttir mín sé sátt,“ sagði Cyrus.
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SÁTTUR
FAÐIR Billy

Ray Cyrus
er ánægður
með árangur
dóttur
sinnar, söngkonunnar
Miley Cyrus.
NORDICPHOTOS/
GETTY
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„STERK
STERK MYND SEM SPY
SPYR
ÁLLEITINNA SPURNINGA“
-SS.B.H., MBL
“EEIN BESTA
ES
MYND ÁRSINS!”
- T.V.,
T BÍÓVEFURINN/S&
RINN/S&H

SMÁRABÍÓ

RIDDICK
RIDDICK LÚXUS
AULINN ÉG
É 2 2D
AULINN ÉÉG 2 3D
MALAVITA
BLUE JASMIN
THIS IS US 3D
ELYSIUM
PERCY JACKSON
2 GUNS
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL



KL. 5.25 - 8 - 10.35
KL.2.50 - 5.25 - 8 - 10.35
KL. 1 (TILBOÐ) 3.20 - 5.45
KL. 1(TILBOÐ)) 3.20
KL. 8 - 10.30
KL 5.45
KL 5.45
KL. 8 - 10.25
KL. 1(TILBOÐ)) 3.10
KL. 8 - 10
KL
10.30
30
KL.1(TILBOÐ)) 3.20

HÁSKÓLABÍÓ

*LAUGARDAGUR **SUNNUDAGUR



DJÚPIÐ KL. 8**
/ OPEN UP TO ME KL. 5.45**
JAGTEN KL. 10.20* / SOM DU SER MIG KL. 8*
EAT SLEEP DIE KL. 6* - 10**
DIANA KL. 5.30 - 8 - 10.30 / BLUE JASMIN KL. 8 - 10.15
AULINN ÉG 2 2D KL.
KL 33.20
20 (TILBOÐ) 5.45
5 45
AULINN ÉG 2 3D KL
KL. 33.20
20 ((TILBOÐ))
HROSS Í OSS KL.
KL 6 - 8 / STRUMPARNIR KL.
KL 3.20
3 20 (TILBOÐ)
PERCY JACKSON KL.
KL 33.20
20 (TILBOÐ) / 2 GUNS KL.
KL 10

BORGARBÍÓ

DIANA KL. 8 - 10.10
MALAVITA KL. 8
AULINN ÉG 2 2D
STRUMPARNIR 2 2D

7,/%2ét

NÁNAR Á MIÐI.IS
/ BLUE JASMIN KL. 6
/ THIS IS US 3D KL. 4
KL. 2 / AULINN ÉG 2 3D KL. 4 - 6
KL. 2 / JOBS
KL. 10

ZZZODXJDUDVELRLV

5%

EDUDO~[XVVtPL

0LëDVDODRJQiQDULXSSOíVLQJDU

ÍSL OG ENS TAL

T.V. - Bíóvefurinn

KL. 13 SMÁRABÍÓ Í 2D OG 3D
Ó
KL. 15.20 2D OG 15.30 3D Í HÁSKÓLABÍ

3D
2D

%Ó,ä<..8581',5
Ðè(..7,5

D
2D

Ó ABÍÍÓÓ
KL. 15.20 HÁSKÓL
KL. 13 SMÁRABÍÓ

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.
 AV
DIANA
AULINN ÉG 2 - ÍSL
AULINN ÉG 2 - ÍSL
DESPICABLE ME 2 - ENS
MALAVITA
JOBS


5.30, 8, 10.30
2, 4, 6 3D
1.50, 4 2D
1.30, 3.30, 6, 8 2D
8, 10.10
10.20


5.30, 8, 10.30
2, 4, 6 3D
1.30, 3.30 2D
1.30, 3.30, 5.30, 8 2D
8, 10.10
10.20

SJÁ SÝNINGARTÍMA Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas
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Birgir Leifur komst áfram

KR-ingar geta tryggt sér titilinn á Hlíðarenda í fyrsta sinn

Íslandsmeistarinn Birgir Leifur Hafþórsson úr GKG tryggði
sér sæti á öðru stigi úrtökumótsins fyrir Evrópumótaröðina í golfi í gær þegar hann hafnaði í 12. sæti á úrtökumóti á fyrsta stigi sem fór fram í Berlín í Þýskalandi.
Birgir Leifur lék hringina fjóra á tíu höggum undir pari en
24 efstu kylfingarnir komust áfram.
Hann spilað mjög vel í gær þegar hann kom inn á 68
höggum eða fjórum höggum undir pari. Þórður Rafn
Gissurarson úr GR tók einnig þátt í úrtökumótinu og
var aðeins tveimur höggum frá því að komast áfram.
Annað stigið í úrtökumótinu fyrir Evrópumótaröðina
fer fram í byrjun nóvember á Spáni. Komast þarf í
gegnum þrjú stig í úrtökumótunum til að tryggja sér
keppnisrétt á Evrópumótaröðinni. Birgir Leifur er eini
íslenski kylfingurinn sem hefur tryggt sér keppnisrétt
á Evrópumótaröðinni en það gerði hann árið 2007.

FÓTBOLTI KR-inga vantar aðeins tvö stig til að

tryggja sér 26. Íslandsmeistaratitilinn. KR-liðið
getur afrekað það á morgun sem félagið hefur
aldrei náð–að tryggja sér titilinn á heimavelli
erkifjendanna á Hlíðarenda.
Sömu sögu er ekki að segja af Valsmönnum,
sem tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn á KRvellinum 5. september 1987. Báðir þjálfarar KR
í dag, Rúnar Kristinsson og Pétur Pétursson,
léku þá með KR-liðinu og geta því loksins náð
hefndum, 26 árum síðar. Íslandsmeistaratitilinn
hefur aðeins einu sinni unnist á Hlíðarenda en
Valsmenn tryggðu sér titilinn 1985 með því að
FAGNA KR-INGAR Á
vinna einmitt 1-0 sigur á KR-ingum.
HLÍÐARENDA? KR-liðið
Heil umferð fer fram á morgun og hefjast
er í kjörstöðu á toppnum.
allir leikirnir klukkan 16.00. Stjarnan og BreiðaFRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

blik mætast í Garðabænum í mikilvægum
leik í baráttunni um Evrópusæti. Stjarnan
er með fjögurra stiga forskot á Blika þegar
sex stig eru í pottinum. Blikar verða því að
vinna.
Fallbaráttan er líka í fullum gangi þótt
Skagamenn séu fallnir úr deildinni. Þórsarar
fá ÍA í heimsókn á sama tíma og Ólafsvíkur-Víkingar heimsækja Fylki í Árbæinn
og Keflvíkingar taka á móti ÍBV. Keflvíkingar
tryggja sæti sitt með sigri og Víkingar
falla úr deildinni ef þeir tapa sínum leik á
sama tíma og Þór tekur öll stigin á móti
Skaganum. Fram tekur á móti FH í lokaleiknum en FH á enn pínulitla möguleika á
- óój
meistaratitlinum.

Ofursunnudagur á Englandi
Manchester City tekur á móti Manchester United í ensku úrvalsdeildinni á morgun en leikir þessara liða
hafa oft sett mikinn svip á borgina. Aron Einar Gunnarsson fær Gylfa Þór Sigurðsson í heimsókn.

HEITIR Gylfi og Aron Einar mætast á
sunnudaginn.
NORDICPHOTOS/GETTY

10.00 Æfing, Singapúr-kappaksturinn
Sport
11.45 Norwich - Aston Villa
Sport
13.00 Tímataka í Singapúr
Sport
14.00 Liverpool - Southampton
Sport 2
14.00 West Ham - Everton
Sport 4
14.00 WBA - Sunderland
Sport 5
14.00 Newcastle - Hull
Sport 6
16.30 Chelsea - Fulham
Sport 2
18.00 Rayo Vallecano - Barcelona
Sport
Sunnudagur
11.30 Singapúr-kappaksturinn
Sport
12.30 Crystal Palace - Swansea
Sport 3
12.30 Arsenal - Stoke
Sport 2
15.00 Man. City - Man. Utd
Sport 2
15.00 Cardiff - Tottenham
Sport 3
15.15 Magdeburg - Rhein-Neckar
Löwen
Sport
16.00 Valur - KR
Sport
17.00 Real Madrid - Getafe
Sport
22.00 Pepsi-mörkin
Sport

FÓTBOLTI Fjölmargir áhugaverðir leikir fara fram um helgina
í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Sá stærsti er án efa slagurinn um Manchester-borg er
heimamenn í City taka á móti
leikmönnum United klukkan 15.00
á morgun.
Leikir þessara liða hafa oftar
en ekki verið magnaðir og muna
margir eftir sigurmarki Robin
van Persie í uppbótartíma þegar
Englandsmeistararnir unnu ótrúlegan sigur, 3-2, á Manchester
City einmitt á Etihad-vellinum.
Framherjinn setti boltann laglega í netið beint úr aukaspyrnu
og slökkti í stuðningsmönnum
heimaliðsins.

Rooney mikið í umræðunni
Wayne Rooney, framherji Manchester United, hefur verið mikið
í umræðunni á tímabilinu en hann
vildi fara frá United í sumar.
Leikmaðurinn hefur verið að spila
vel í upphafi mótsins en Rooney
skoraði tvö mörk fyrir Rauðu
djöflana í leiknum fyrir tæpu ári.
„Wayne Rooney hefur verið
magnaður fyrir okkur á þessari leiktíð. Hann hefur æft vel
og hefur sýnt öllum hversu mikill atvinnumaður hann er,“ sagði
David Moyes, knattspyrnustjóri
United, á blaðamannafundi í gær.
„Þetta er þriðji stórleikur okkur
á tímabilinu og álagið á okkur
hefur verið gríðarlegt. Nágrannaslagir eru alltaf skemmtilegir
og ég upplifði marga slíka þegar
ég stýrði Everton. Ég veit vel
hversu mikilvægir þessir leikir
eru fyrir stuðningsmenn okkar.“
Bæði lið hafa unnið tvo leiki,
tapað einum og gert eitt jafntefli.
„Það var gríðarlega mikilvægt
fyrir okkur að vinna í Meistaradeildinni í vikunni og það veitti

BARÁTTAN UM BORGINA Verður Robin

van Persie aftur hetja Man. Utd á sunnudaginn eða ná þeir bláklæddu fram hefnd
gegn erkifjendunum?
NORDICPHOTOS/GETTY

liðinu það sjálfstraust sem hefur
vantað,“ sagði Manuel Pellegrini,
knattspyrnustjóri City, á blaðamannafundi í gær. Liðið vann auðveldan sigur á Viktoria Plzen ytra
3-0 á þriðjudagskvöld.
„Vincent Kompany hefur verið
að æfa vel í vikunni og verður líklega klár í slaginn,“ sagði Pellegrini. Fyrirliðinn hefur verið
meiddur, sem hefur haft slæm
áhrif á varnarleikinn.
Knattspyrnusérfræðingar í
heiminum spá þessum tveimur
liðum velgengni á tímabilinu og
getur vel farið svo að nágrannarnir berjist á ný um enska meistaratitilinn. Það er mikilvægt að gefa
tóninn og sýna hver er í raun stóri
bróðir í Manchester, þeir rauðu
eða þeir bláu.
Íslendingaslagur í Cardiff
Landsliðsmennirnir Aron Einar
Gunnarsson, leikmaður Car-

diff, og Gylfi Þór Sigurðsson,
leik maður Tottenham, mætast
á Cardiff City-vellinum í Wales
á sunnudaginn. Tottenham er í
þriðja sæti deildarinnar með níu
stig og hefur liðið farið vel af stað
í deildinni. Gylfi Þór skoraði tvö
mörk fyrir lið sitt í síðasta deildarleik gegn Norwich og hefur
verið sjóðandi heitur bæði með
íslenska landsliðinu og Lundúnaliðinu.
Aron Einar skoraði fyrsta mark
Cardiff í sögu félagsins í ensku
úrvalsdeildinni en landsliðsfyrirliðinn náði þeim merka
áfanga þegar liðið bar sigur úr
býtum gegn Manchester City 3-2
í annarri umferð. Borgarslagur
og Íslendingaslagur fram undan
á morgun.
Hér til hliðar má sjá leiki
helgarinnar í enska boltanum og
á hvaða stöðum þeir eru sýndir.

Fyrstu skref Moyes
með lið Man. United
FYRSTI LEIKURINN UM TITIL
2-0 sigur á Wigan (Samfélagsskjöldurinn).

FYRSTI DEILDARLEIKURINN
4-1 útisigur á Swansea City

FYRSTI LEIKUR Á OLD TRAFFORD
0-0 jafntefli við Chelsea

FYRSTI LEIKURINN VIÐ LIVERPOOL
0-1 tap á Anfield

FYRSTI LEIKUR Í MEISTARADEILD
4-2 sigur á Bayer Leverkusen á Old Trafford

FYRSTI MANCHESTER-SLAGURINN
Á Etihad Stadium á morgun klukkan 15.00

stefanp@365.is

Hvaða lið fara upp?

Grunnpakki karla
Kári Steinn
Karlsson

Í grunnpakka NOW eru hágæða fjölvítamín
með steinefnum, D3 vítamín og omega-3
fiskolía en það eru þau lykil næringarefni
sem eru líkamanum nauðsynleg til að starfa
eðlilega og viðhalda heilbrigði.

www.nowfoods.is
www.facebook.com/nowfoodsiceland

Gæði • Hreinleiki • Virkni

NOW er breið lína hágæða fæðubótarefna sem er án allra óæskilegra
aukefna, svo sem litar-, bragð- og rotvarnarefna og ódýrra uppfylliefna.

Fimm lið eiga möguleika fyrir lokaumferð 1. deildar.
FÓTBOLTI Lokaumferð 1. deild-

ar karla í fótbolta fer fram í dag
og hefjast allir leikirnir klukkan 14.00. Það er gríðarlega mikil
spenna í loftinu enda toppbaráttan eins jöfn og hún getur verið.
Það munar bara einu stigi á liðunum í fyrsta (Fjölni) til fjórða sæti
(Víkingi, Grindavík og Haukum).
BÍ/Bolungarvík er síðan aðeins
tveimur stigum á eftir og því eiga
enn fimm félög möguleika á því að
tryggja sér sæti í Pepsi-deildinni
2014.
Fjölnir og Víkingur eru einu
liðin sem tryggja sér sæti í Pepsideildinni með sigri í dag. Fjölnir
er með eins stigs forskot í toppsætinu og Víkingar hafa langbestu
markatöluna af þeim liðum (Víkingar, Grindavík og Haukar) sem
eru með 39 stig í 2. til 4. sæti.
Víkingar og Haukar spila við
lið við botninn sem eru annaðhvort fallin (Völsungur - Haukar)
eða búin að bjarga sér (Þróttur
R. - Víkingur R.). Það þarf mikið
að falla með BÍ/Bolungarvík til

ÓLAFUR ÞÓRÐARSON Fór upp með

Fylki fyrir 14 árum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

að þeir komist upp en Djúpmenn
mæta Tindastól á útivelli og þurfa
að treysta á það að lið tapi stigum.
Grindavík er eina liðið af þessum fimm sem getur tryggt sig
upp sem er á heimavelli en Grindvíkingar fá KA-menn í heimsókn.
Topplið Fjölnis heimsækir Leikni
í Breiðholtið.
Sameiginlegt lið BÍ og Bolungarvíkur hefur aldrei spilað í efstu
deild en hin fjögur liðin hafa öll
spilað í Pepsi-deildinni á síðustu
árum.
- óój

SUNNUDAG KL. 14:45 Á STÖÐ 2 SPORT 2

FÍTON / SÍA

Pantað
MW u á
e
WXSH ða
MW

MEISTARATAKTAR
Í MANCHESTER
Það verður hart barist í Manchester á sunnudag þegar grannaslagur City og United fer fram
á Etihad-leikvanginum. Í leiknum mætast þeir Pellegrini og Moyes í fyrsta sinn með lið sín en
þeir vita fullvel að þegar þessi tvö lið mætast getur allt gerst.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is
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DAGSKRÁ
SUNNUDAGUR

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 19.35
Sjálfstætt fólk

Rás 2 kl. 12.45
Auglit

Jón Ársæll Þórðarson kann
listina að nálgast viðmælanda sinn og hér heldur
hann áfram að taka hús
á áhugaverðum Íslendingum sem
hafa sögur að
segja.

Útvarpsþátturinn Auglit er á dagskrá
Rásar 2 á sunnudögum frá kl. 12.4516.00. Guðni Már Henningsson og Keli vert ræða allt
milli himins og jarðar og
þar á meðal matargerð.
Síminn verður opinn
milli kl. 14 og 15 fyrir
kveðjur, spjall og
óskalög.

Ísþjóðin

Law & Order

Two and a Half Man

SJÓNVARPIÐ KL. 19.40 Þáttaröð um
ungt og áhugavert fólk. Samkvæmisdansarinn Hanna Rún Óladóttir keppir á
heimsmeistaramótinu í suður-amerískum dönsum nú í nóvember. Hún hlaut
sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil aðeins
sex ára að aldri og hefur helgað líf sitt
dansinum síðan. Umsjónarmaður er
Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir.

SKJÁR EINN KL. 21.15 Bandarískir
sakamálaþættir um kynferðisglæpadeild
innan lögreglunnar í New York-borg.
Maður með sérkennilegt húðﬂúr er sakaður um skelﬁlegan glæp sem lögreglan
setur í forgang.

STÖÐ 2 GULL KL. 19.35 Í þessari
níundu þáttaröð hinna vinsælu þátta
Two and a Half Men dregur heldur betur
til tíðinda, en serían er sú fyrsta þar sem
Ashton Kutcher mætir til leiks í stað
Charlie Sheen. Kutcher er í hlutverki
milljónamærings sem stendur í skilnaði
og kaupir hús Charlies og leyﬁr feðgunum Alan og Jake búa þar.
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STÖÐ 2

Hóptímar
í Sundlaug Kópavogs

STÖÐ 3

07.00 Strumparnir

14.15 The Choice (2:6)

08.00 Morgunstundin okkar

07.25 Villingarnir

15.00 Junior Masterchef Australia

10.25 Ævintýri Merlíns (4:13)

07.45 Hello Kitty

16.00 The Great Escape (2:10)

11.15 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-

07.55 UKI

16.40 Celebrity Apprentice (2:11)

unni

08.00 Algjör Sveppi

18.05 It‘s Love, Actually (2:10)

11.45 Hljómskálinn (3:4) (80‘s) Þátta-

09.50 Grallararnir

18.25 Mindy Project (2:24)

10.10 Ben 10

18.45 Mad

10.35 Tommi og Jenni

18.55 The Amazing Race (3:12)

10.50 Hundagengið

19.40 Offspring (2:13)

11.35 Batman

20.25 The Vampire Diaries (3:22) .

12.00 Nágrannar

21.10 Zero Hour (3:13)

13.45 Logi í beinni

21.50 Graceland (2:13)

14.35 Beint frá messa

22.35 Justified (2:13)

15.20 Veistu hver ég var?

23.15 The Amazing Race

16.05 Hið blómlega bú

00.00 Offspring

16.45 Broadchurch (6:8)

00.45 The Vampire Diaries

17.35 60 mínútur

01.30 Zero Hour

18.23 Veður

02.15 Tónlistarmyndbönd

Vetrardagskrá hefst 2. september.

• Dans og fjör með
Zumba kennurum
• Spinning 45
• Spinning 60
Nýtt
• Joint mobility jóga
• Jóga
Ný
• Powerjóga tt
• Core og teygjur
• Flottar konur
Nýtt
• Flottar konur 4x10
• Morgunpuð
Ný
• 4x10 Þol / styrkur tt
• Hádegispuð
• Morgunhressing
• Stöðvarþjálfun

18.30 Fréttir
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*Kortalán: Bjóðum upp á allt að 12 mánaða greiðsludreifingu. Lántaki ber sjálfur allan kostnað af láninu

TILBOÐ GILDIR
TIL 23. SEPT 2013

FRÍTT
Í ER Í ALLA HÓPTÍMA
Ó Í
FYRIR MEÐLIMI ACTIC
Kortið gildir í líkamsrækt og sund í Sundlaug Kópavogs
og Íþróttamiðstöðinni Versölum.
Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470
Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480
www.acticgym.is

18.55 Sportpakkinn
19.10 Næturvaktin
19.35 Sjálfstætt fólk (3:15) Jón Ársæll

Þórðarson kann listina að nálgast viðmælanda sinn.
20.10 Ástríður (2:10) Nú eru liðin tvö ár
frá því við skildum við Ástríði og félaga.
20.35 Broadchurch (7:8)
21.25 Underground: The Julian
Assange Story
23.00 Boardwalk Empire (2:12)
23.55 60 mínútur
00.40 The Daily Show: Global Edition
01.10 Suits
01.55 Nashville
02.40 The Newsroom
03.35 The Untold History of The
United States
04.35 Too Big To Fail

DA M
GB ES
LA T L
Ð Á ES
ÍSL NA
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DI
*

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.30 Formúla 1 Bein útsending frá

11.40 Dr. Phil

kappakstrinum í Singapúr.
14.40 Tom Watson á heimaslóðum
15.00 Meistarad. - meistaramörk
15.45 Pepsí deildin 2013 Bein útsending
18.00 Rayo Vallecano - Barcelona
19.40 Þýski handboltinn 2013/2014
Útsending frá leik Magdeburg og RheinNeckar Löwen.
21.00 Pepsí-mörkin
22.15 Pepsí deildin 2013
00.05 Pepsí-mörkin

13.05 Kitchen Nightmares

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.
Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða
þjónustu beint inn á heimilin.
Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

09.00 Chelsea - Fulham
10.40 West Ham - Everton
12.20 Arsenal - Stoke Bein útsending
*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.*

SKJÁREINN

11.00 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur

01.20 Real Madrid - Getafe

Í FRÉTTABLAÐINU

07.00 Könnuðurinn Dóra 07.24 Svampur
Sveinsson 07.46 Elías 07.58 Áfram Diego,
áfram! 08.22 Mörgæsirnar frá Madagaskar
08.44 Doddi litli og Eyrnastór 08.55 Rasmus
Klumpur og félagar 09.00 Latibær 09.24
Strumparnir 09.49 Hvellur keppnisbíll 10.00
Lukku láki 10.24 Ofurhundurinn Krypto
10.46 Hello Kitty 11.00 Könnuðurinn Dóra
11.24 Svampur Sveinsson 11.46 Elías 11.58
Áfram Diego, áfram! 12.22 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 12.44 Doddi litli og Eyrnastór
12.55 Rasmus Klumpur og félagar
13.00 Latibær 13.24 Strumparnir 13.49
Hvellur keppnisbíll 14.00 Lukku láki 14.24
Ofurhundurinn Krypto 14.46 Hello Kitty 15.00
Könnuðurinn Dóra 15.24 Svampur Sveinsson
15.46 Elías 15.58 Áfram Diego, áfram! 16.22
Mörgæsirnar frá Madagaskar 16.44 Doddi litli
og Eyrnastór 16.55 Rasmus Klumpur og félagar
17.00 Latibær 17.24 Strumparnir 17.49
Hvellur keppnisbíll 18.00 Lukku láki 18.24
Ofurhundurinn Krypto 18.46 Hello Kitty 19.00
Space Chimps 2 Zartog Strikes Back

röð um íslenska tónlist fleytifull af
skemmtilegheitum og fjöri.
12.15 Attenborough - 60 ár í
náttúrunni– Viðkvæma Jörð (3:3)
13.10 Undur lífsins– Hvað er líf? (2:5)
14.00 Tónaflóð Upptaka frá stórtónleikum Rásar 2 á Menningarnótt í
Reykjavík.
17.00 Mótorsystur (10:10)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Poppý kisuló
17.40 Teitur
17.50 Kóalabræður
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (3:10)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ísþjóðin með Ragnhildi Steinunni (4:6) (Hanna Rún Óladóttir, samkvæmisdansari) Þáttaröð um ungt og
áhugavert fólk. Samkvæmisdansarinn
Hanna Rún Óladóttir keppir á heimsmeistaramótinu í suður-amerískum
dönsum nú í nóvember.
20.10 Útúrdúr Í þáttunum er fjallað
um klassíska- og samtímatónlist í víðum
skilningi og leitast við að kynna hana
á skemmtilegan, aðgengilegan og fjölbreyttan hátt.
20.55 Hálfbróðirinn (4:8) (Halvbroren)
Norskur myndaflokkur byggður á sögu eftir
Lars Saabye Christensen sem hlaut Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir hana.
21.40 Skepnur suðursins villta (Beast
of the Southern Wild)
23.15 Nafnlaus (Sin Nombre)
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

14.45 Man. City - Man. Utd Bein útsending
17.00 Liverpool - Southampton
18.40 Norwich - Aston Villa
20.20 Arsenal - Stoke
22.00 Man. City - Man. Utd
23.40 WBA - Sunderland

17.50 Strákarnir

13.55 Secret Street Crew

18.20 Friends

14.45 Men at Work

18.45 Seinfeld

15.10 Rules of Engagement

19.10 The Big Bang Theory (10:23)

15.35 Happy Endings

19.35 Two and a Half Men (3:24)

16.00 Parks & Recreation (4:22)

20.00 Viltu vinna milljón? Vandaður

16.25 Bachelor Pad (2:7)

spurningaþáttur frá árinu 2002.
20.40 Nikolaj og Julie (1:22)
21.25 Anna Phil (1:10)
22.10 Prime Suspect (1:2)
23.55 Men in Trees (13:19)
00.40 Lois and Clark (13:22)
01.25 Viltu vinna milljón?
02.05 Nikolaj og Julie
02.50 Anna Phil
03.35 Prime Suspect
05.20 Tónlistarmyndbönd

17.55 Rookie Blue (6:13)

08.00 Journey 2: The Mysterious Island
09.30 Real Steel
11.30 Stand by Me
13.00 The Descendants
14.55 Journey 2: The Mysterious Island
16.30 Real Steel

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Evrópumál 15.00 Eldhús
meistaranna 15.30 Græðlingur 16.00 Hrafnaþing
17.00 Stjórnarráðið 17.30 Skuggaráðuneytið
18.00 Árni Páll 18.30 Tölvur ,tækni og kennsla
19.00 Veiðin og Bender 19.30 Á ferð og flugi
20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30
Fiskikóngurinn 22.00 Hrafnaþing 23.00 Motoring
23.30 Eldað með Holta

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

18.45 Unforgettable (1:13)
19.35 Judging Amy (6:24)
20.20 Top Gear (3:6)
21.15 Law & Order: Special Victims

Unit (4:23) Bandarískir sakamálaþættir
um kynferðisglæpadeild innan lögreglunnar í New York-borg.
22.00 Dexter - NÝTT (1:12) Lokaþáttaröðin af þessum ódauðlegu þáttum
um fjöldamorðingjann og prúðmennið
Dexter Morgan.
22.50 The Borgias - NÝTT (1:10)
Alexander situr sem fastast á páfastóli
en sótt er að honum úr öllum áttum.
23.40 Málið (2:12)
00.10 Hannibal (1:13)
00.55 Flashpoint
01.40 Dexter
02.30 Excused
02.55 Pepsi MAX tónlist

18.35 Stand by Me
20.05 The Descendants
22.00 The Change-up
23.50 Season of the Witch
01.25 Brüno
02.45 The Change-up

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

06.00 Eurosport 06.30 Tour Championship 2013
11.00 Tour Championship 2013 16.00 Tour
Championship 2013 22.00 Tour Championship
2013 03.00 Eurosport

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

)YHUKLUI\YN

ORKA
FYRIR
ÍSLAND
Orkusalan

422 1000

orkusalan@orkusalan.is

orkusalan.is

Hvort sem þú ert á höfuðborgarsvæðinu, í þéttbýli,
dreifbýli eða hreinlega uppi á jökli þá sjáum við um
að koma þér í samband.
Vertu í stuði með okkur. Það er einfalt að koma í
viðskipti hvar sem þú ert á landinu, með einu símtali
í 422 1000 eða á orkusalan.is.
Við seljum rafmagn — um allt land.

Raforkusala um allt land
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LAUGARDAGUR
Ben Stiller
„Ég er oft mjög stressaður.
Vinnan er besta leiðin hjá
mér til þess að nýta þá orku í
eitthvað uppbyggilegt, annars
myndi ég líklega enda með
því að móðga bréfberann eða garðyrkjumanninn.“
Leikarinn Ben Stiller fer
með eitt af aðalhlutverkunum í kvikmyndinni
The Watch sem sýnd er
á Stöð 2 klukkan 21.10
í kvöld.

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
ELÍSABET ORMSLEV SÖNGKONA OG FÖRÐUNARFRÆÐINGUR
MEDIUM

Ég er mikill kvikmyndaog þáttaunnandi og þykir fátt
eins „næs“ og að liggja
uppi í sófa á sunnudagskvöldi og glápa
á eitthvað unaðslegt. Ég kýs að horfa
á þætti annaðhvort
í gegnum iTunes
eða Netﬂix í Apple
TV-inu mínu.

ORANGE IS THE NEW BLACK

Eins og er, er ég í miðju
kaﬁ að horfa á Medium,
sem fjallar um miðilinn
Allison Dubois og
drauma hennar sem
aðstoða hana og samstarfsfélaga hennar hjá
skrifstofu saksóknara í
Phoenix að leysa hina
dularfyllstu glæpi.

Eru örugglega fyndnustu
þættir sem ég hef séð
lengi. Hef ekki enn hitt
neinn sem hefur ekki
elskað þá. Ég kláraði
fyrstu seríu nýlega og
horfði á hana alla á einni
viku. Fangelsi. Lesbíur.
Blótsyrði. Ég elska þetta.

STÖÐ 2

FACE OFF

Eru bestir. Ég er menntaður förðunarfræðingur,
en „special effects“
er ástríða mín. Þetta
er þáttur um fólk sem
keppist við að búa til
alls kyns skepnur og fígúrur með hjálp „special
effects“. Allt þetta gleður
litla nördahjartað í mér.

Bylgjan kl. 09.00
Bakaríið
Bakaríið er opið alla laugardagsmorgna frá klukkan 9 til 12 á Bylgjunni. Stjórnendur þáttarins
eru landsþekktu leikararnir
Rúnar Freyr og Jóhannes
Haukur. Þeir vakna með
þjóðinni og færa kenni
kaffi og með því.
Tónlist, grín og gaman
í léttum og skemmtilegum þætti en
strákarnir láta sig ófá
málin varða.

STÖÐ 3

07.00 Strumparnir

15.00 The X-Factor US (3:26)

07.25 Villingarnir

16.20 The X-Factor US (4:26)

07.50 Hello Kitty

17.05 The Amazing Race (2:12)

08.00 Algjör Sveppi

17.50 Offspring (1:13)

09.30 Elías

18.35 The Cleveland Show (2:21)

08.00 Morgunstundin okkar 08.01 Tillý og
vinir 08.12 Háværa ljónið Urri 08.23 Sebbi
08.34 Úmísúmí 08.57 Abba-labba-lá 09.10 Litli
Prinsinn 09.33 Kung Fu Panda 09.56 Robbi og
Skrímsli 10.19 Skúli skelfir
10.30 Útsvar

09.40 Lukku-Láki

19.00 Jamie‘s American Road Trip

11.35 360 gráður

10.05 Scooby-Doo!

19.50 Raising Hope (3:22)

12.10 Með okkar augum

10.25 Loonatics Unleashed

20.15 Don‘t Trust the B*** in Apt

12.40 Kastljós

10.45 Young Justice

23 (3:7)
20.40 Cougar Town (3:15)
21.05 Golden Boy (2:13) Bandarísk
þáttaröð um ungan lögreglumann sem
öðlast skjótan frama eftir að hann bjargar lífi félaga síns í skotbardaga.
21.50 Intruders Ógnvekjandi spennutryllir þar sem raunveruleikinn og
ímyndun skarast.
23.25 The Vampire Diaries (2:22)
00.05 Zero Hour (2:13)
00.50 Jamie‘s American Road Trip
01.45 Raising Hope
02.05 Don‘t Trust the B*** in Apt 23
02.30 Cougar Town
02.55 Golden Boy
03.40 Tónlistarmyndbönd

13.05 Golfið

11.05 Big Time Rush
11.30 Bold and the Beautiful
12.50 Bold and the Beautiful
13.10 Ástríður
13.40 Heimsókn
14.00 Um land allt
14.25 Sjálfstætt fólk
15.00 ET Weekend
15.45 Íslenski listinn
16.15 Sjáðu
16.45 Pepsí-mörkin
18.00 Ávaxtakarfan
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.50 Íþróttir
18.55 Lottó
19.05 Ísland í dag
19.20 Næturvaktin
19.45 Beint frá messa Tónleikaröð í

umsjá Bubba Morthens.
20.30 Veistu hver ég var? Laufléttur
og stórskemmtilegur spurningaþáttur í
umsjá Sigga Hlö.
21.10 The Watch Geggjuð gamanmynd
með Ben Stiller, Jonah Hill og Vince
Vaughn.
22.50 Fast Five Hörkuspennandi mynd
um fyrrum löggan Brian O´Connor.
00.55 Blue Crush
02.40 Death Sentence
04.25 War, Inc.

09.55 Singapúr 2013 - Æfing 3 Bein
útsending
11.00 Meistaradeild Evrópu. FC Copenhagen - Juventus
12.50 Formúla 1 2013 - Tímataka
Bein útsending
14.40 Meistarad. - meistaramörk
15.10 Meistaradeild Evrópu. Barcelona - Ajax
17.00 Evrópudeildarmörkin
17.50 Rayo Vallecano - Barcelona
Bein útsending
19.55 La Liga Report
20.25 Pepsí-mörkin
21.40 Valencia - Swansea
23.20 Formúla 1 2013 - Tímataka
01.05 Rayo Vallecano - Barcelona

07.00 Könnuðurinn Dóra 07.24 Svampur
Sveinsson 07.46 Elías 07.58 Áfram Diego,
áfram! 08.22 Mörgæsirnar frá Madagaskar
08.44 Doddi litli og Eyrnastór 08.55 Rasmus
Klumpur og félagar 09.00 Latibær 09.24
Strumparnir 09.49 Hvellur keppnisbíll 10.00
Lukku láki 10.24 Ofurhundurinn Krypto
10.46 Hello Kitty 11.00 Könnuðurinn Dóra
11.46 Elías 11.58 Áfram Diego, áfram! 12.22
Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.44 Doddi litli
og Eyrnastór 12.55 Rasmus Klumpur og félagar
13.00 Latibær 13.24 Strumparnir 13.49
Hvellur keppnisbíll 14.00 Lukku láki 14.24
Ofurhundurinn Krypto 14.46 Hello Kitty 15.00
Könnuðurinn Dóra 15.24 Svampur Sveinsson
15.46 Elías 15.58 Áfram Diego, áfram! 16.22
Mörgæsirnar frá Madagaskar 16.44 Doddi litli
og Eyrnastór 16.55 Rasmus Klumpur og félagar
17.00 Latibær 17.24 Strumparnir 17.49
Hvellur keppnisbíll 18.00 Lukku láki 18.24
Ofurhundurinn Krypto 18.46 Hello Kitty

17.55 Strákarnir
18.25 Friends (3:24)
18.45 Seinfeld (11:13)
19.10 The Big Bang Theory (5:23)
19.35 Two and a Half Men (2:24)
20.00 KF Nörd
20.35 Pressa (1:6)
21.20 Entourage (6:12)
21.50 Fringe (14:20)
22.40 KF Nörd
23.15 Pressa
00.00 Entourage

13.35 Mótorsport
14.05 Kiljan
14.50 Útúrdúr
15.40 Popppunktur 2009 (14:16)
16.30 Nóttin sem við vorum á tungl-

inu (Den nat vi var på månen)
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Bombubyrgið (3:26) (Blast Lab)
18.10 Ástin grípur unglinginn (76:85)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (4:13)
20.30 Hljómskálinn (80‘s) Þáttaröð um
íslenska tónlist fleytifull af skemmtilegheitum og fjöri.
21.05 Hraðfréttir Benedikt og Fannar
líta yfir atburði liðinnar viku.
21.15 Indiana Jones og síðasta
krossferðin (Indiana Jones and the Last
Crusade) Hér á garpurinn Indiana Jones
á í útistöðum við nasista sem hafa rænt
föður hans.
23.20 Lestarránið (The Taking of Pelham 1 2 3)
01.05 Bifurinn (The Beaver)
02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
11.35 Dr.Phil
13.40 Gordon Ramsay Ultimate Cookery Course
14.10 Gordon Behind Bars
15.00 Design Star
15.50 Judging Amy
16.35 The Office
17.00 Family Guy
17.25 America‘s Next Top Model
18.10 The Biggest Loser
19.40 Secret Street Crew (3:6)
20.30 Bachelor Pad (2:7)
22.00 Along Came a Spider
23.40 Rookie Blue (6:13)
00.30 Murdoch (1:2)
01.20 Murdoch (2:2)
02.10 Men at Work
02.35 Excused
03.00 Pepsi MAX tónlist

00.30 Fringe
01.20 Tónlistarmyndbönd
08.00 Swansea - Liverpool
09.40 Match Pack
10.10 Ensku mörkin - úrvalsdeildin
11.05 Enska úrvalsdeildin - upphitun
11.35 Norwich - Aston Villa Bein út-

sending
13.35 Laugardagsmörkin
13.50 Liverpool - Southampton Bein
útsending
16.00 Laugardagsmörkin
16.15 Chelsea - Fulham Bein útsending
18.30 West Ham - Everton
20.10 WBA - Sunderland
21.50 Newcastle - Hull
23.30 Fulham - WBA

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

07.55 The Jewel of the Nile
09.40 African Cats

06.00 Eurosport 08.10 Tour Championship 2013
12.40 Inside the PGA Tour 13.05 PGA Tour
- Highlights 14.00 Tour Championship 2013
19.30 Tour Championship 2013 00.30 PGA Tour
- Highlights 01.25 Eurosport

11.10 The Notebook
13.10 Dear John
14.55 The Jewel of the Nile
16.40 African Cats
18.10 The Notebook
20.15 Dear John
22.00 The Double
23.35 Submarine
01.10 I Am Number Four
03.00 The Double

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta 18.00
Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30 Eldað með
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið
21.30 Skuggaráðuneytið 22.00 Árni Páll 22.30
Tölvur ,tækni og kennsla 23.00 Veiðin og Bender
23.30 Á ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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UMDEILT GRÍN
„Drake er svo viðkvæmur en samt
svo svalur. Það er
sjaldgæft að maður
finni stráka sem eru
mjúkir en sterkir á
sama tíma.“

Jón Gnarr, borgarstjóri Reykjavíkur,
tók á móti undirskriftalistum þar sem
mótmælt er að Reykjavíkurflugvöllur
verði fluttur úr Vatnsmýri. Alls skrifuðu
69 þúsund undir áskorunina að hrófla
ekki við flugvellinum, en borgarstjórinn
svaraði því til að undirskriftirnar væru
færri en hann bjóst við. Misvel var
tekið í grínið en meðal annars hneykslast formaður Landverndar, Guðmundur
Hörður Guðmundsson, á ummælunum
og segir þau virðingarleysi. Þórarinn
Leifsson listamaður er þó öllu
umburðarlyndari, og segir
á Facebook-síðu sinni að
borgarstjórinn láti ekki „einhverjar fljúgandi kjötbollur
slá sig út af laginu“. - vg

SÖNGKONAN KATY
PERRY SAGÐI Í VIÐTALI
VIÐ ÚTVARPSTÖÐINA
ITUNES RADIO AÐ HÚN
HLUSTAÐI ALLTAF Á TÓNLISTARMANNINN DRAKE
TIL ÞESS AÐ KOMA SÉR Í
GÍRINN FYRIR TÓNLEIKA.

SIN FANG Í BÚRABYGGÐ

BÍTLALAGIÐ EKKI MEÐ

Safnskífan Dream a Dream var gefin út
fyrir stuttu í tilefni þrjátíu ára afmælis
barnaþáttanna um Búrana í Búrabyggð
sem framleiddir voru af Jim Henson,
skapara Prúðuleikaranna. Tónlistarfólk
úr ýmsum áttum var fengið til þess
að endurgera lög sem flutt voru í þáttunum á sínum tíma og þeirra á meðal
er íslenska sveitin Sin Fang. Hljómsveitin endurgerði lagið Lose Your
Heart and It‘s Found
sem var flutt í þriðju
þáttaröð Búrabyggðar.
Forsprakki sveitarinnar
er tónlistarmaðurinn
Sindri Már Sigfússon,
einnig þekktur sem
Seabear.
- sm

Útgáfa Bubba Morthens á Bítlalaginu Across The Universe verður
fjarri góðu gamni á jólaplötu hans
sem kemur út í byrjun nóvember.
Hætt var við útgáfu plötunnar fyrir
jólin í fyrra vegna misskilnings á milli
Bubba og útgáfunnar Senu varðandi
leyfi til að fá að nota lagið. Það hét
í þýðingu Þórarins
Eldjárns, Út um
alheiminn. Leyfið
fyrir notkun lagsins
hefur enn ekki
fengist og því
var ákveðið
að hafa það
ekki með á
plötunni. - fb

Á FÓTBOLTASTYRK Fannar

kostar námið
með fótboltastyrk hjá skólaliði Boston
University.
MYND/
ÚR EINKASAFNI

➜ Angel Orensanz Foundation
var stofnað árið 1992 sem lista- og
menningarmiðstöð fyrir listamenn,
rithöfunda og hugsjónafólk um
allan heim.

Framleiddi verðlaunamynd um mannætu
Stuttmyndin Cold Turkey hefur verið valin inn á um
ﬁmmtíu kvikmyndahátíðir um allan heim.
Fannar Þór Arnarsson er nema ndi í k vik my ndagerð við
Boston University. Hann framleiddi nýverið stuttmyndina Cold
Turkey í sumarfríi sínu á Íslandi.
Myndin hefur vakið gríðarlega
athygli í Bandaríkjunum og
víðar. Hún hefur verið valin til
sýninga á hátt í fimmtíu kvikmyndahátíðum um allan heim og
vann meðal annars til verðlauna
á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í
New Jersey ekki alls fyrir löngu.
„Ég var í kvikmyndanámi í
Norður-Karólínu í eitt og hálft
ár en færði mig yfir til Boston til
að komast í eitt allra besta kvikmyndaprógrammið í Bandaríkjunum,“ segir Fannar.
Cold Turkey fjallar um ungan
táning og vonlausa baráttu hans
við langanir sínar. „Mér hefur
alltaf fundist vera ákveðin þráhyggja í kvikmyndagerð að hafa
aðalpersónu sem áhorfandinn á
auðvelt með að tengjast tilfinningalega. Hin fullkomna hetja
sem bjargar alltaf deginum. Mér
finnst þessar aðalpersónur oft

➜ Boston University er
númer 11 á lista yfir 25 bestu
kvikmyndaskóla í Bandaríkjunum árið 2013 sem var
nýlega gefinn út eftir könnun
hjá The Hollywood Reporter.
koma fram sem algjörar staðalímyndir sem eru hvorki raunsæjar né athyglisverðar,“ segir
Fannar, sem ákvað að snúa þessu
við í Cold Turkey.
„Í staðinn fyrir að gera kvikmynd um hina fullkomnu hetju
ákvað ég að gera kvikmynd um
einhverja allra viðbjóðslegustu
manneskju sem nokkur maður
gæti hugsað sér. Getur áhorfandinn tengst svoleiðis persónu? Þess vegna valdi ég að gera
stuttmynd um mannætu. Til
að segja sögu af góðhjörtuðum
manni og vonlausri baráttu hans
gegn skrímslalegum löngunum
sínum,“ útskýrir Fannar.
- ósk

SÝNIR Í NEW YORK Myndir eftir Huldu Vigdísardóttur eru til sýnis á lista- og menningarmiðstöðinni Angel Orensanz

Foundation í New York.

MYND/BRAGI KORT

Hefur myndað
frá unga aldri
Hulda Vigdísardóttir áhugaljósmyndari sýnir ljósmyndir í New York. Ljósmyndaáhuginn kviknaði þegar amma hennar gaf henni litla gula myndavél.
„Ég hef tekið myndir frá því að ég
man eftir mér. Amma gaf mér litla
gula filmuvél þegar ég var lítil og
eftir það var allt fest á filmu. Ég
tók myndir af öllu: fólki, dýrum,
fötum og hlutum,“ segir hin nítján ára gamla Hulda Vigdísardóttir, en myndir sem hún tók voru
valdar á sýningu sem fer fram um
þessar mundir í Angel Orensanz
Foundation í New York.
Hulda var stödd í lest á Interrailferðalagi í sumar þegar hún fékk
fregnir af því að myndirnar hefðu
verið valdar á sýninguna. „Ég hafði
sent ljósmyndir á netsíðuna See
Me, sem hjálpar listafólki að koma

sér á framfæri, og sá að myndirnar mínar höfðu verið valdar til sýningar í New York.“
Spurð hvort þetta hafi einhverja
þýðingu fyrir hana sem ljósmyndara segir hún að þetta sé henni
mikill heiður. „Þetta hjálpar mér að
hafa meiri trú á sjálfri mér því mér
finnst fátt skemmtilegra en að geta
búið til mína eigin veröld og sagt
sögu með myndunum mínum.“
Þjár myndir eftir Huldu eru á
sýningunni og segir hún myndirnar í sérstöku uppáhaldi. „Ég tók eina
úti í Kambódíu af lítilli stelpu kom
hlaupandi til mín með systkinum
sínum. Ég fór að tala við krakkana

og tók svo nokkrar myndir af þeim.
Þau voru öll svo sæt og þessi mynd
er af yngstu stelpunni. Hinar tvær
tók ég heima fyrir Skinfaxa, sem er
árbók Menntaskólans í Reykjavík,“
útskýrir hún.
Hulda stundar þýsku- og íslenskunám við Háskóla Íslands. Draumurinn er þó að flytja til útlanda og
læra ljósmyndun eða annað listnám.
„Ég á svo marga framtíðardrauma. Ég elska að ferðast og langar mest að vinna við eitthvað þar
sem ég hef tækifæri til að ferðast
mikið, en ætli stærsti draumurinn
sé ekki að starfa sem ljósmyndari,“
segir hún að lokum. asa@frettabladid.is

HLÚÐU AÐ VIÐKVÆMRI HÚÐ Í FROSTINU
HÁGÆÐA HÚÐVÖRUR FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA Á FRÁBÆRU VERÐI.
ENGIN ILM- EÐA LITAREFNI.
FÆST Í NÆSTA APÓTEKI

Mest lesið
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Harpa
Þorsteinsdóttir
landsliðskona í fótbolta
FORELDRAR: Bryndís Richter og Þorsteinn Hartwig Einarsson.
Harpa Þorsteinsdóttir landsliðskona hefur
átt viðburðaríkt tímabil með Stjörnunni.
Hún varð langmarkahæsti leikmaður Pepsideildar kvenna þar sem lið hennar vann
alla 18 leiki sína og setti nýtt stigamet.
Harpa skoraði sjálf 28 mörk.

Hún er mjög metnaðargjörn og
ákveðin í því sem hún gerir. Hún er
góð móðir. Hún er traust.
Ég myndi segja að hún væri mjög
uppátækjasöm og gerði oftast það
sem henni dettur í hug. Hún er alltaf
of sein og gerir sér enga grein fyrir
því. Hún er mikill súkkulaðigrís og
nautnaseggur og veit ekkert
betra en þegar Kalli býður
henni í osta og rauðvín.
Ásgerður Stefanía
Baldursdóttir
vinkona
Ég myndi segja að hún sé mjög
ákveðin en mjög sanngjörn. Hún er
frekar kærulaus týpa þegar það kemur
að öllu öðru en fótbolta. Þegar ég spyr
hvað við eigum að hafa í matinn fæ ég
vanalega engin svör. Hún fæddist til
dæmis ekki með neitt tímaskyn. Þegar
kemur að íþróttum breytir
hún alveg um karakter en
þangað fer allur ákafinn,
viljinn og skapfestan.
Það eru engar málamiðlanir þar.
Jóhannes Karl Sigursteinsson kærasti

Hún er mjög sönn og góð svo það er
bara hægt að segja allt gott um hana.
Hún er mikil fjölskyldumanneskja og
hefur alltaf verið vinamörg síðan hún
var lítil stelpa. Hún er bara alltaf í
þessu sporti sínu og hefur alltaf mætt
á allar æfingar. Maður þurfti alltaf að
keyra hana langar leiðir á
æfingar þrátt fyrir
að við værum í
sumarfríi.
Bryndís Richter
móðir

Nú er opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

1 Sterkasti leikmaður heims samkvæmt
FIFA 14 | Myndir
2 Lyftingar óléttrar konu valda fjaðrafoki
3 Heimsmeistarinn í módel ﬁtness er
Margrét Gnarr
4 Þrettán skotnir á körfuboltavelli

