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BJÖRN
ZOËGA

HEIMILDARMYND
UM HEIMAFÆÐINGAR
Dögg Mósesdóttir reyndi að
fæða barnið sitt heima en
endaði í bráðakeisara. 74

BENNI
SIGURVEGARI
38

13 ÁRA
SJÓNVARPSSTJARNA

KEPPNISSKAPIÐ HEFUR

KOMIÐ SÉR VEL

Björn Zoëga, sem lét af stö
rfum sem forstjóri Landsp
ítalans í vikunni,
hatar að tapa og hefur all
taf verið ﬂjótur að ákveða
sig. 24

Andrea
Marín leikur
í Fólkinu
í blokkinni.
44
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Fagmann
Vönduð og eskja í 14 ár
góð þjónusta
á betra verði

SÉRBLAÐ
SÉRB
ÉRBLAÐ KENNARASAMBAND
KEN
KENNARA
NNARASAMBAND
SAMBANDS
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S
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atvinna
SÍÐA 2

Sífellt
flóknara starf

Viðfangsefni kennara eru
margslungin og krefjandi.

SÍÐA 3

Fjölga þarf
kennurum
57 milljónir barna um
heim allan njóta engrar
menntunar.
SÍÐA 4

Vel heppnað
átak

Carmen Mihaela
hárgreiðslukon ,
a
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Með samstilltu átaki hefur
orðið viðsnúningur í læsi
barna á Reykjanesi.

SVEPPASÝ
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Í LEGGÖNGU NG
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LYFIS KYNNI
R Fluconazol
er nú hægt
ratiopharm-hyl
að
ki í lausasö
lau
næsta apóteki kaupa lyfið Fluconazol ylki
lu! Í fyrsta sinn
ratioph
. Einungis þarf
iopharm
á Íslandi
arm, 150 mg
við einkenn
hylki, án lyfseðil
i sveppasýkinga að taka inn eitt hylk
hylki um munn
s
r.
til þess að losnaí
ýlega hófst

N

sala
zol ratiophar á lyfinu Fluconam án lyfseðils
apótekum
í
en lyfið hefur
til einungis
hingað
singar
verið fáanlegt
Þar Allar
út á lyfseðil.
sematvinnuauglý
Fluconazo
visir.is l
vikunnar á
ratiopharm
selt án
lyfseðils
er nú
strax og á þarf geta konur nálgast
það
að halda en
að fara til læknis
áður
og fá lyfseðil. þurfti
Lyfið er notað
við sveppasý
göngum af
kingu í legvöldum
dida, hjá konum gersveppsins Cansem
áður hafa verið
greindar hjá
lækni með
slíka sveppasý
ingu og þekkja
kþví
Eflaust þekkja einkennin.
að fá sveppasý margar konur það
kingu með
millibili, til
reglulegu
dæmis í tengslum
lyfjatöku. Það
við sýklageta farið beinter því mikill kostur að
og hafið meðferðí apótek og keypt lyfið
strax.
og árangursr
Meðferðin
íka
felst í því að
algengum kvilla. meðferð að ræða við
hafa verið
konur sem
greindar
þetta er fyrsta Þess ber að geta að
og þekkja einkenninmeð sveppasýkingu
g eina lyfið
á Íslandi sem og
, sem eru meðal
í lausasölu
annars kláði
hægt
ægt er að taka
og sviði í leggöngum
munn við sveppasý
inn um
ytri
kynfærum
Samningsbundin laun íslenskra kennara , taka
og á
asýkingu
kingu í leggöngum
völdum gersvepps
eru helmingi
einungis
leg
lægrieitt
en annarra
háskólamenntaðra stétta. Þettainn
munn. Hér
hylki háskóla
þarfum
ins Candida
að leiðrétta,“
Candida. Einnig af
segja
erBjörg
er vert að bendapsins
og Þórður.
því um
MYND/PJETUR
MYN
einfalda
verði í apótekum á að lyfið er á góðu
þannig er hægt að fjölga kennurum
m..

TRÚAR
512 5426
SÖLUFULL
vip@365.is
5441
Viðar Ingi Péturssonhrannar@365.is 512
Hrannar Helgason

Fjölgum
kennuru
úlpu
sprengja í 4.m
klukkutíma
Nýjar vörur.
aðeins í dag
– aðgerð
Verð 9.990
a (er
aðeinsþörf kl 13-17.
stærðir m-xxxl.

í 4 klukk

utíma)
Hátt í 40 milljónir kennara
Gallabuxur
um
allan
heim
stærð
í dag
40-56.
verð fagna
sparibuxur
8990.
Alþjóðadegi kennara.
Yfirskrift
stærð
dagsins í ár6990.
er „Fjölgum
Túnikur, blússur, 10-24. verð
kennurum“. Ástæðan
peysur,ponsjó.alvarlegur
er ærin enda
skortur
úrval af rendumljóst að
verður á kennurum Mikið
í hinum vestræna
vestum
Herrapeysu
heimiverð
innan
8990. fárra ára.
r.
mikið úrval

af hversdags/
Ísland er þar engin undantekning
á pari við
sparifatnað
útsöluslá á grínverði.
aðra háskólamenntaða
i.
þegar kemur að yfirvofandi
hópa. Hlutfallið hér á landi
er
ken na raskor ti. Fjölmen
nir
með því lakasta sem þekkist
Kynning
á
á rga nga r ken na ra á öl lu á
m
Vesturlöndum. Fyrir þessum mikla
MINIWE
LL
skólastigum fara á eftirlaun
á
mun eru engin rök. Hugsanlega
NUDDPÚ
næstu árum. Mikið vantar
upp á að ÐANUM.
líða kennarar fyrir að um áttatíu
(CASADA
nógu margir séu nú í kennaranámi
) prósent þeirra
eru konur. Getur
til að fylla í skarðið.
verið að vegna þess finnist
og þar með tryggja öflugt skólastarf
einhverjum í lagi að borga þeim
svo
til framtíðar. Um það verkefni
SKAMMARLEG LAUN
LOGY.
lág laun? Það er auðvitað óboðlegt
í
þarf að skapa þjóðarsátt. Það
Ástæðurnar fyrir því aðehf sími 661-258
er
fá
nútímasamfélagi.
0.
Selásbraut
beinlínis varhugavert að búa
ungmenni velja að leggja kennslu
98. (einung
við
is opið í dag)
( móts
óbreytt ástand og eiga það á hættu
fyrir sig eru margþættar.
Þar við
leikaSelásskó
ÞJÓÐARSÁTT
UM
SKÓLAKERFIÐ
la/
að skólakerfið molni innan frá.
horni
kjörin augljóslega stórt hlutverk.
Vallarás
Öll aðildarfélög KÍ eru
Árbæ. Þrátt fyrir sparnað
í vetur )með
Samningsbundin laun íslenskra
síðustu ára
lausa samninga. Kennarar munu
er skólakerfið enn gott. Íslendingar
kennara eru í dag helmingi lægri
koma að borðinu með einfalda
og
eru í fararbroddi hvað varðar
en annarra háskólamenntaðra
sanngjarna kröfu – að njóta sömu
heildstæða menntastefnu allt
stétta. Til samanburðar eru kjör
frá
kjara og aðrir sérfræðingar með
leikskóla til háskóla. Alþjóðlegar
danskra og finnskra kennara nánast
sambærilega menntun. AðeinsSave the
Children á Íslandi
mælingar
sýna líka að skólakerfið

kstrarstjóri AUS
Re
Sífellt
Síf
llt t i hlBAUH
hú

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Stórtónleikar Í FIMMTÍU ÁR
verða í Eldborga
þegar Hljómar
rsal Hörpu
jómar fagna
því að fimmtíu í kvöld kl. 20
þeir spiluðu
ár eru liðin
á sínu
frá því
b
Öll gömlu lögin fyrsta balli
í Krossinum
í Keflavík.
verða rifjuð
rifju upp. Vel
koma fram
valdir gestir
með hljómsve
hljó
itinni.

hér á landi er meðal þeirra tuttugu
tu
bestu í heiminum. En brotalamirnar
brotalam
eru smám saman að koma í ljós
lj og
við því þurfa ráðamenn að breg
bregðast.
Á sama tíma og KÍ óskar kennu
kennurum
til hamingju með daginn kallar
kalla það
eftir að ráðamenn sýni pólitískan
pólití
vilja til að gera raunverulegar
raunverul
breytingar. Loforð um slíkt væri
v
afar viðeigandi á alþjóðad
alþjóðadegi
kennara.
Þórður Á. Hjaltested, formaður KÍ, og Björg
Bjarnadóttir, varaformaður
varaforma KÍ.

AÐEINS EITT
HYLKI
Fluconazol ratiopharm
fæst nú án lyfseðils
í
apótekum. Eitt
tekið inn um hylki er
munn við
sveppasýkin
gu í leggöngum.

Mikilvægt
er að
fylgiseðil lyfsinslesa
fyrir notkun
og
kynna sér
helstu
varúðarre
glur.
Stutta samantek
t
um lyfið má
sjá hé

Opið til

dagar
í Hrekkjavöku
BJÓDDU Í
MÁLVERK
EFTIR TOLLA

KAUPTU BLEIKU
SLAUFUNA
BLEIKASLAUFAN.IS

úrval
Hryllilegt um
g
e
il
af hræð
vörum!

&ĂĂǆĂĨĞŶŝϭϭͻƐşŵŝϱϯϰϬϱϯϰ

18
í dag

Kaup
hlaup
hla
3.–7. október

| FRÉTTIR |
FRÉTTIR
2➜12

5. október 2013 LAUGARDAGUR

2

JÁTAÐI BROT GEGN STÚLKU 4
Maður sem ákærður er fyrir að hafa numið telpu á brott í Vesturbænum í
Reykjavík og brotið gegn henni í Heiðmörk játaði sök fyrir dómi á miðvikudag.

EKKI LEITAÐ AÐ VARNAREFNUM 6
Talsmaður lífrænna neytenda segir hrollvekjandi að ekki sé kannað betur
hvort varnarefni eins og skordýraeitur ﬁnnist í mat hér landi.

MAKRÍLLINN EINS OG ENGISPRETTUR 8
Formaður Landssambands smábátaeigenda kallar eftir
frjálsum handfæraveiðum á makríl.

VINNUM LENGUR EN AÐRIR 10
Íslendingar fara síðar á eftirlaun en ﬂestar aðrar þjóðir OECD.

ÞREIFINGAR HAFNAR Í ÞÝSKALANDI 12
Flokkur Angelu Merkel kanslara fundaði með jafnaðarmönnum um möguleika á
stjórnarmyndun.

FIMM Í FRÉTTUM AFSAGNIR, STÓRIR SIGRAR OG STRAX
Gísli Marteinn Baldursson sneri baki
við borgarmálunum í vikunni og ætlar í
sjónvarp. Páll Magnússon útvarpsstjóri fór
þess á leit við Gísla að hann sneri til baka
á þennan vettvang og Gísli mat stöðuna
sem svo að tímabært væri að söðla um.
Varaborgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir
þurfti með litlum fyrirvara að taka sæti í
borgarstjórn eftir að Gísli Marteinn Baldursson
tilkynnti öllum að óvörum að hann væri
hættur í stjórnmálum. Eins og kunnugt er tekur
hann að sér dagskrárgerð hjá Ríkisútvarpinu á
vetri komanda. Hildur segist spennt en Jórunn
Frímannsdóttir varaborgarfulltrúi ákvað að
taka ekki sæti Gísla. Hún sagði af því tilefni að
sérstök staða væri uppi í Sjálfstæðisflokknum
og stjórnmálum yfirleitt.

Björn Zoëga sagði sig frá forstjórastöðu
Landspítalans. Það réð miklu um ákvörðun
hans að hafa séð frumvarp til fjárlaga sem
kynnt var nokkrum dögum síðar. Honum
hugnaðist ekki að Landspítalinn fékk
ekki þá milljarða sem hann taldi að lofað
hefði verið. Eins að nýr Landspítali virtist
fjarlægjast frekar en hitt.
Vigdís Hauksdóttir, framsóknarkona og
formaður fjárlaganefndar, átti sviðið síðari
hluta vikunnar. Það var vegna framkomins
fjárlagafrumvarps en ekki síður þykir
Vigdís hafa víkkað út skilning þjóðarinnar
á orðinu strax. Að hennar sögn er strax
teygjanlegt hugtak, eins og
frægt er orðið.

➜ Benedikt Erlingsson hlaut verðlaun sem besti nýi leikstjórinn á

kvikmyndahátíðinni í San Sebastian á Spáni. Verðlaunin hlaut Benedikt fyrir
kvikmynd sína Hross í oss. Benedikt hafði á orði við verðlaunaafhendinguna
að dómnefndin yrði hans uppáhaldsnefnd frá þeim degi og um alla
framtíð. Kannski ekkert skrítið því verðlaunin tryggja dreifingu
myndarinnar á alþjóðlegum vettvangi.

SKOÐUN 16➜18
MIKILVÆGT SPOR Í RÉTTA ÁTT 16
ERFÐABREYTTAR LÍFVERUR – HÆTTULEGAR
EÐA HÆTTULAUSAR? 18
Vísindamenn um erfðatækni.

HELGIN 22➜44
HÚLAHOPP Á LÆKJARTORGI 22
Ísland tekur þátt í alþjóðlegum húladegi í fyrsta sinn á
Lækjartorgi í dag.

EKKI Á KOSTNAÐ VELFERÐAR 32
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir að ríkisstjórninni
haﬁ tekist að verja velferðina í landinu í fjárlagafrumvarpinu.

LESENDUR VÖLDU BESTU
ÚTIVISTARMYNDINA 34
Úrslit kunngjörð í ljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins.

LÍTUR Á VERÐLAUNIN SEM HROSS 38
Benedikt Erlingsson hefur hlotið mikið lof fyrir mynd sína
Hross í oss.

SKEMMTILEGT AÐ LÆRA DÖNSKU 44
Andrea Marín Andrésdóttir leikur stórt hlutverk í
sjónvarpsþáttaröðinni Fólkið í blokkinni.

MENNING 58➜74
GÍTARSNILLINGUR TIL
LANDSINS 64
Bandaríski gítarsnillingurinn Steve
Vai spilar í Silfurbergi í Hörpu í
næstu viku. Vai hefur spilað með
Frank Zappa og Whitesnake.

ÚR RIDDDARASÖGUM Í
ROKK OG RÓL 66
Óttar Felix Hauksson, fyrrverandi
rótari og umboðsmaður Hljóma, hefur lokið BA-ritgerð sinni í íslensku.

SPORT 68
BRENNT BARN FRÁ
KÝPURFERÐ 68
Lars Lagerbäck tilkynnti í gær 23 manna
hóp Íslands fyrir leikina gegn Kýpur og
Noregi í undankeppni HM 2014.

AGF FANN SÉR NÝJAN
MARKA-ARON 68
Það er margt líkt með þeim Aroni
Jóhannssyni og Aroni Elís Þrándarsyni
og danska liðið AGF tók eftir því.

afmælisboð

Tvöfalda gróðurhús
landsins í Grindavík
Gangi áform hollensks félags eftir rís í Grindavík gróðurhús sem verður stærra en
öll gróðurhús landsins samanlögð að sögn bæjarstjórans. Rækta á lífræna tómata
sem fluttir verða á markað í Bretlandi. Íbúafundur um málið er kominn á dagskrá.
IÐNAÐUR „Þetta er stærra en öll
Á VIÐ SEX SMÁRALINDIR AÐ FLATARMÁLI
gróðurhús landsins til samans,“
segir Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri Grindavíkur, þar sem hollenskt félag falast eftir lóð undir
150 þúsund fermetra gróðurhús til
tómataræktar.
Að sögn Róberts hafa Hollendingarnir þegar aflað sér viljayfirlýsingar frá kaupanda og tómataræktanda en vantar að ganga frá
viljayfirlýsingum við Grindavík
og HS Orku. Hann segir fyrirtækið eiga gróðurhús í Þýskalandi og
Hollandi og leigja út til ræktenda.
„Maður veit aldrei hvað gerist en
þeir eru með áhugaverða fjárfesta
sem bíða. Þeir eru að semja við HS
Orku um orkuna og við erum með
27 hektara lóð fyrir þá rétt vestan
við bæinn,“ segir Róbert. Á sama
svæði undirbúi Íslensk matorka
eldi á bleikju og fiskinum tilapíu.
„Það er ekki síst spennandi að þessir tveir aðilar eru að skoða hvort
þeir geti nýtt hrat hvor frá öðrum.“

Maður
veit aldrei
hvað gerist
en þeir eru
með áhugaverða fjárfesta sem bíða.
Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri
Grindavíkur

300 m

Þorsteinn Pálsson um fjárlagafrumvarpið.

Smáralind

500 m
SEX SMÁRALINDIR Gróðurhúsið í Grindavík yrði að flatarmáli eins sex Smáralindir

eða 22 Laugardalsvellir og næði yfir stærra svæði en Klambratún.

Tómatarnir verða eingöngu til
útflutnings. „Þeir ætla að rækta
ýmsar tegundir af tómötum og
flytja til Bretlands. Þeir horfa til
þess að geta framleitt lífræna tómata án skordýreiturs með endurnýjanlegri orku. Það er verið að
keppa við tómata sem eru ræktaðir með eitri í Túnis og á Spáni,“
segir Róbert.
Að sögn Róberts hafa menn
ýmsar spurningar, meðal annars
um ljósmengun og vatnsþörf. „Við
höfum miklar áhyggjur af ljósmengun en þeir segjast geta skermað 95 prósent af henni. Þeir þurfa
sáralítið af vatni vegna
þess að það á að
hirða regnvatn

af þakinu sem þeir safna saman í
laugar og sía,“ segir bæjarstjórinn.
Áætlað er að tómataræktunin
skapi 100 til 120 störf og færi sveitarfélaginu auknar útsvarstekjur
og fasteignagjöld. „Ég ímynda mér
að þriðjungur starfsmanna búi í
Grindavík,“ segir Róbert.
Halda á íbúafund um málið 16.
október. „Við höfum oft fengið til
okkar erlenda aðila og þeir fara
jafn hratt og þeir koma en það
hefur enginn verið til í að halda
íbúafund áður,“ segir bæjarstjórinn.
gar@frettabladid.is

Krafa um framsal íslenskrar konu sem á í forræðisdeilu við danskan mann:

VERIÐ
VELKOMIN Á 5 ÁRA
AFMÆLISHÁTÍÐ
4.–6. OKTÓBER

Drógu handtökuskipun til baka
DÓMSMÁL Yfirvöld í Danmörku

hafa farið fram á að Hjördís Svan
verði framseld en hún hefur staðið í harðvítugri forræðisdeilu við
danskan barnsföður sinn. Fréttastofa Stöðvar 2 greindi frá þessu
í gærkvöldi.
Í kjölfar framsalsbeiðni danskra
stjórnvalda gáfu íslensk yfirvöld
út handtökuskipun á hendur Hjördísi í gærmorgun en drógu hana til
baka síðdegis sama dag.
Eins og greint hefur verið frá í
fréttum kom Hjördís með dætur
sínar þrjár til Íslands en barnsfaðir hennar, sem hefur forræði
yfir dætrunum, hefur krafist þess
að börnin verði framseld til Dan-

merkur. Þar hefur Hjördís aðeins
umgengnisrétt við börnin.
Hjördís hefur áður farið með
dæturnar til Íslands og féllust dómstólar hér á landi þá á að
stúlkurnar yrðu framseldar til
Danmerkur á þeim grundvelli að
dæma ætti í málinu þar í landi.
Þær voru síðan fluttar til Danmerkur með lögregluvaldi en lögmenn Hjördísar hafa dregið réttmæti þess í efa og kært þá aðför
til Mannréttindadómstóls Evrópu.
Þar sem Hjördís hefur umgengnisrétt var hún með börnin í sumar
en átti að skila þeim 4. ágúst.
Þess í stað fór hún með börnin til
Íslands.
-jme

REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR Hjördís

og dætur hennar komu til Íslands frá
Danmörku með einkaflugvél í sumar og
lentu á Reykjavíkurflugvelli.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HÚSGAGNABÆKLINGURINN OKKAR ER KOMINN ÚT!
Í tilefni þess veitum við 20% kynningarafslátt af öllum vörum í bæklingnum.
Húsgögn, rúm, dýnur, sængur og koddar. Ekki missa af þessu einstaka tilboði!
Athugið! Gildir aðeins miðvikudag til mánudags.
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28.09.2013 ➜ 03.10.2013

15.000 6.500
Hollenskir aðilar vilja reisa 15.000
fermetra gróðurhús í Grindavík fyrir
tómataræktun.

800

í Kauphöll Íslands á síðari hluta þessa
árs.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

N1 lýkur endurfjármögnun:

Völdu banka að
loknu útboði
VIÐSKIPTI Íslandsbanki og N1

hafa lokið endurfjármögnun
á lánum félagsins, samkvæmt
tilkynningu bankans. Bankinn veitir félaginu langtímalán
ásamt sveigjanlegri skammtímafjármögnun.
N1, sem gekk í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu
um mitt ár 2011, ákvað nýlega
að fara í útboð með öll bankaviðskipti sín, meðal annars til að
búa félagið betur undir væntanlega skráningu í Kauphöll
Íslands. Skráningin er fyrirhuguð fyrir lok þessa árs.
- óká

LEIÐRÉTT
Í frétt blaðsins á fimmtudag var rangt
farið með leiguverð sem ríkið þarf að
borga Reykjavíkurborg vegna fyrirhugaðrar sýningar Náttúruminjasafns
Íslands í Perlunni. Hið rétta er að
leigan er 80 milljónir á ári. Beðist er
velvirðingar á þessum mistökum.

ÁRÉTTING
Að gefnu tilefni skal tekið fram að
vaxtarsamningar atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytis eru ekki sérstaklega tengdir landbúnaði líkt og
ráða hefði mátt af umfjöllun á síðu 6
í Fréttablaðinu á fimmtudag, heldur
hinum dreifðari byggðum almennt.
Eins jafnar flutningssjóður olíuvara
verð á eldsneyti um allt land, burtséð
frá því hver kaupir.

Framlög til Landspítalans
ndspítalans á þ
þessu ári eru

Talið er að um 6.500 flóttamenn
hafi látið lífið við að reyna að
komast frá Norður-Afríku til
Evrópu.

38.500.000.000

12
km
Játaði brot gegn tíu
ára telpu fyrir dómi

Félagið Þingvangur
hefur í hyggju að byggja
800 manna tónleikasal á
Brynjureitnum.

BENSÍNSTÖÐ N1 stefnir á skráningu

354

Á síðasta
síðast ári deildu 354
íbúar
búar hj
hjúkrunarheimila herbergi með öðru
öðrum.

Fyrirtækið
Northern Lights
Energy hefur selt
tuttugu lúxusrafbíla af gerðinni
Tesla Model S á
Íslandi.

20

Ökufantur keyrði
tólf kílómetra á
stolnum bíl um
Reykjavík og
Kópavog áður en
lögreglunni tókst
að stöðva hann.

Maður sem ákærður er fyrir að hafa numið telpu á brott í Vesturbænum og brotið
gegn henni í Heiðmörk játaði sök fyrir dómi á miðvikudag. Hann hafði áður
neitað við þingfestingu. Maðurinn segist þó enn ekkert muna eftir atburðunum.
DÓMSMÁL Maður á fertugsaldri ját-

aði fyrir dómi á miðvikudag að hafa
numið tíu ára stelpu á brott úr Vesturbænum í Reykjavík í maí, ekið
með hana upp í Heiðmörk og brotið
þar kynferðislega gegn henni eins
og honum er gefið að sök í ákæru.
Við þingfestingu málsins hinn
5. september neitaði maðurinn sök.
Hann hefur frá upphafi fullyrt að
sökum neyslu og lítils svefns muni
hann ekkert eftir þessu síðdegi
þegar hann þvingaði stúlkuna upp
í bíl sinn þar sem hún var á leið
heim úr Melaskóla og skilaði henni
svo aftur á svipaðar slóðir eftir að
hafa brotið gegn henni.
Aðalmeðferð málsins fór fram
fyrir luktum dyrum á miðvikudag. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hélt maðurinn sig staðfastlega við það að hann myndi ekkert
en breytti hins vegar framburði
sínum á þann veg að nú gekkst hann
við öllum sakargiftunum. Hans mat
var það að sönnunargögnin gegn
honum væru svo ótvíræð að það
stoðaði ekkert að efast um að hann
hefði gerst sekur um brotið.
Vegna þess að maðurinn játaði
var aðalmeðferðin stytt til mikilla
muna og vitnum fækkað. Helstu
vitnin sem kalla þurfti fyrir dóminn voru sérfræðingar; sálfræðingar og aðrir.
Maðurinn, sem er rúmlega
þrítugur Breiðhyltingur og með
nokkra dóma fyrir auðgunarbrot
á bakinu, hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan málið kom upp.
Fram hefur komið að þegar hann
var handtekinn fannst í fórum

800.000

opinberir starfsmenn í Bandaríkjunum eru í launalausu leyfi á
meðan á deilum stendur í þinginu.

Berlusconi í kröppum dansi:

Gæti misst sæti
sitt á þinginu
ÍTALÍA, AP Enn aukast vandræði
Silvios Berlusconi, fyrrverandi
forsætisráðherra Ítalíu. Þingnefnd
samþykkti í gær að svipta hann
þingsæti eftir að hann var fundinn
sekur um skattsvik.
Málið á eftir að fara fyrir ítalska
þingið en það verður að greiða
atkvæði um hvort hann verði sviptur þingsæti sínu. Búist er við að
ítalska þingið taki afstöðu til málsins fyrir miðjan mánuð.
-jme

Á FERÐINNI Ekki þarf að furða þó að
landanum bregði við slíka heimsókn.

Var fangaður og aflífaður:
UNDIR TEPPI Maðurinn huldi sig með teppi þegar hann var leiddur fyrir dómara
við þingfestingu málsins í byrjun september.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Stúlkunni lýst sem hetju
Framburður stúlkunnar var lykilatriði í rannsókn málsins, enda gat hún
lýst manninum og bílnum ítarlega og mundi auk þess bílnúmerið. Þeir
sem komu að málinu hrósuðu viðbrögðum stúlkunnar í hástert í samtali
við Fréttablaðið á sínum tíma.
„Framburður hennar var mjög skýr og greinargóður og hjálpaði til við
að skýra atburðarásina,“ sagði Björgvin Björgvinsson, þáverandi yfirmaður
kynferðisbrotadeildar lögreglunnar.
„Þetta er algjör hetja. Það verður bara að segjast að þetta er einstök
stúlka,“ sagði María Júlía Rúnarsdóttir, réttargæslumaður stúlkunnar.

hans miði með nöfnum nokkurra
barna til viðbótar. Ekki liggur
fyrir hvað hann ætlaðist fyrir
með þau börn, ef nokkuð. Meðal
þess sem var rannsakað var hvort

maðurinn hefði komist yfir upplýsingar um börnin og ferðir þeirra
símum foreldranna í starfi sínu hjá
farsímaviðgerðarþjónustu.
stigur@frettabladid.is

Snákur hræddi
viðskiptavini
NÁTTÚRA Lítill kornsnákur,
brúnn og gulur að lit, hræddi
nokkra viðskiptavini í verslun
Krónunnar í gærdag. Starfsmenn
kölluðu strax á meindýraeyði sem
fjarlægði snákinn og aflífaði.
Ekki er algengt að skriðdýr og
snákar berist hingað til lands en
líklegt þykir að snákurinn hafi
borist með vörusendingu erlendis
frá.
Í tilkynningu frá Krónunni í
gær er atvikið harmað og tekið
fram að fyrirtækið leggi mikið
upp úr öryggi viðskiptavina
sinna.
- shá

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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KALT EN YFIRLEITT ÚRKOMULÍTIÐ Norðlæg átt með stöku éljum norðan til í dag.
Austanátt og þykknar upp syðra en víða bjartviðri vestan til á landinu. Svalt í veðri
næstu daga.

SJÁ NÁNAR Á VITAMIN.IS

Alicante 28°
16°
Basel
Berlín 15°

16°
Billund
19°
Frankfurt
Friedrichshafen 20°

14°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 14°
26°
Las Palmas

London 18°
Mallorca 28°
New York 24°

Orlando 30°
16°
Ósló
21°
París

San Francisco 23°
Stokkhólmur 13°

3°
Mánudagur
3-8 m/s.
Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

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

LBOÐ TILBOÐ TILB
OÐ TIL
OÐ TILBOÐ TILBO
Ð TILBO
LBOÐ TILBOÐ TILB
OÐ TIL
OÐ TILBOÐ TILBO
3.–7.
Ð TILBOÐ

Kaup
október

ÍSLENSKA SIA.IS SML 65740 10/13

hlaup
Nú er haﬁð Kauphlaup í Smáralind
með fullt af frábærum tilboðum á
nýjum vörum.
Sjáumst í Smáralind.

Kynntu þér

tilboðin
tilb ði

í Kauphlaupsblaðinu á

smaralind.is

smaralind.is Opið: Virka daga 11-19 Fimmtudaga 11-21 Laugardaga 11-18 Sunnudaga 13-18 Finndu okkur á
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Bæjarfulltrúi í Kópavogi:

Rannsóknarnefnd heldur áfram rannsókn flugslyssins í Hlíðarfjalli þar sem tveir létu lífið:

Vill vita hvað
fæðið kostar

Kviknaði í flugvélinni við brotlendinguna

KÓPAVOGUR Bæjarfulltrúi Vinstri

ÖRYGGISMÁL Áframhaldandi rann-

grænna í Kópavogsbæ, Arnþór
Sigurðsson, óskaði eftir því á
fundi leikskólanefndar í vikunni
að grænmetisfæði á leikskólum í
bænum yrði kostnaðargreint.
Fréttablaðið greindi nýlega frá
að Kópavogur byði ekki sérstaklega upp á grænmetisfæði fyrir
börn. Deildarstjóri leikskólasviðs
Kópavogsbæjar sagði þá að kostnaður væri ein af ástæðum þess að
ekki væri komið til móts við þau
sem óska eftir grænmetisfæði. - vg

sóknir verða gerðar á braki flugvélarinnar sem fórst í Hlíðarfjalli
þann 5. ágúst síðastliðinn með
þeim afleiðingum að tveir menn
létust. Brak vélarinnar hefur
verið flutt í skýli Rannsóknarnefndar samgönguslysa til frekari rannsóknar, að því er segir í
bráðabirgðaskýrslu frá nefndinni.
Rannsóknin beinist meðal annars
að því hvers vegna flugvélin missti
hæð en í áframhaldandi rannsókn verða flak flugvélarinnar og

HAGSTJÓRN
Á ÍSLANDI MEÐ
KRÓNUNA SEM
GJALDMIÐIL

ROBERT Z. ALIBER
HELDUR FYRIRLESTUR
Í HÁTÍÐASAL HÁSKÓLA ÍSLANDS
MÁNUDAGINN 7. OKTÓBER KL. 12-14

hreyflar skoðuð frekar ásamt fluglagi og afkastagetu hennar.
Í skýrslunni segir að við brotlendinguna hafi kviknað eldur
og vængir og stél losnað frá
skrokki vélarinnar. Skrokkurinn hafi brotnað og hafnað um
350 metra frá þeim stað þar sem
vinstri vængurinn snerti jörð.
Við vettvangsrannsókn mátti sjá
að vængbörð og hjól voru uppi.
Tveggja manna áhöfn vélarinnar
fór ásamt sjúkraflutningamanni frá
Akureyri til Hornafjarðar þennan

dag í þeim tilgangi að sækja þar
sjúkling og flytja hann til Reykjavíkur. Eftir að hafa flutt sjúklinginn var áætlað að snúa aftur til
Akureyrar. Þegar flugvélin nálgaðist akstursíþróttabrautina missti
hún hæð með þeim afleiðingum að
hún brotlenti. Ekki barst tilkynning um bilun eða neyðarástand frá
áhöfn flugvélarinnar á meðan á
fluginu stóð.
- kh / - shá
Á SLYSSTAÐ Vængir og stél losnuðu frá

skrokki vélarinnar við brotlendinguna.
MYND/AXEL DARRI

Segir skort á eftirliti
vera hrollvekjandi
Ekki er leitað að varnarefnum eins og skordýraeitri og sveppalyfjum í kjöti og
korni á Íslandi. Talsmaður lífrænna neytenda segir það hrollvekjandi. Matvælastofnun segir málið ekki mikið áhyggjumál þar á bæ í ljósi lausagöngu búfénaðar.
DÓMSTÓLAR „Það er mjög hrollvekj-

andi að þetta hafi ekki verið kannað
betur,“ segir Ragnar Unnarsson,
talsmaður lífrænna neytenda,
en Ísland óskaði eftir fresti til
þriggja ára til að uppfylla kröfur
Evrópusambandsins um mælingar
á varnarefnum í matvælum, meðal
annars kjötvörum, á síðasta ári.
Samkvæmt upplýsingum frá Matvælastofnun hefur aldrei verið
leitað eftir varnarefnum í kjöti eða
korni á Íslandi.
Varnarefni eru efni sem notuð
eru gegn illgresi, sveppum og meindýrum við framleiðslu og geymslu
matvæla og fóðurs, bæði til að verja
þau og einnig til að draga úr rýrnun
uppskerunnar. Varnarefnum má
skipta í nokkra flokka eftir hlutverkum. Þeir helstu eru skordýraeitur, illgresiseyðar, sveppalyf og
stýriefni (stjórna vexti plantna).
„Það þarf að skoða almennilega
hversu mikið er af þessu í matvælum. Það má til að mynda alveg
hafa í huga að það er hægt að búa
til sprengiefni úr áburði,“ segir
Ragnar.
Samkvæmt upplýsingum frá
Matvælastofnun eru ekki miklar
áhyggjur þar á bæ vegna ástands
varnarefna í kjötvörum og korni.
Meðal annars er bent á að sauðfé
gengur frjálst stóran hluta af ári
og Einar Sigurðsson, forstjóri
Mjólkursamsölunnar, sagði einnig í
viðtali við Fréttablaðið í gær að kýr
hér á landi væru aðallega fóðraðar
á gróffóðri. Þetta tekur þó ekki til
svína- eða kjúklingaræktunar.
Matvælastofnun hefur kannað
mjög vel varnarefni í ávöxtum
og grænmeti, en á síðasta ári var

Segir erfðabreytt matvæli ekki hættuleg
„Það er langur listi alþjóðastofnana sem hafa endurtekið það margoft að það er ekkert sem bendir til þess
í dag að erfðabreytt matvæli séu skaðleg mönnum eða
hættulegri en önnur matvæli,“ segir Jón Hallsteinn
Hallsteinsson, dósent við auðlindadeild Landbúnaðarháskóla Íslands. Hann segir ekkert benda til þess
að erfðabreytt matvæli séu skaðleg.
Aðspurður um algenga gagnrýni á erfðabreyttan
matvælaiðnað, sem er að það sé fátt vitað um
afleiðingar í ljósi þess að það eru ekki nema tæplega
tuttugu ár síðan erfðabreytingar á matvælum hófust, JÓN HALLSTEINN
svarar Jón Hallsteinn: „Það má deila um það hversu
HALLSTEINSSON
lengi við eigum að bíða. Við erum búin að erfðabreyta
plöntum frá árinu 1982. Eins gætum við spurt hvaða
áhrif farsímar hafa á heilsu okkar, og hversu lengi við
ættum að bíða með að nota þá.“

innleidd reglugerð frá ESB um að
mæla 150 varnarefni í hverju sýni
af matvælum. Nú er 61 sýni tekið.
Það er Matís sem framkvæmir
rannsóknir fyrir Matvælastofnun
en stofnunin sótti árið 2011 um svokallaðan IPA-styrk til Evrópusambandsins, upp á 300 milljónir, til
að kaupa tæki og þjálfa starfsfólk
svo uppfylla mætti kröfurnar. Það
var svo fallið frá því síðar og því
vantar fjármagn til þess að rannsaka varnarefnin.
Aðspurður hvort ástand sauðfjár
og kúa hér á landi sé ekki þokkalegt svarar Ragnar: „Lausaganga
búfjár er auðvitað frábær. En það
er alltaf hægt að gera betur.“
Ragnar segir að það þurfi að
vera gott eftirlit með varnarefnum
í íslenskum vörum, „sérstaklega í
ljósi þess að furðuleg mál hafa
komið upp síðustu ár, eins og þetta
með iðnaðarsaltið og fleira, sem

RAGNAR UNNARSSON Talsmaður líf-

rænna neytenda bendir á að það sé
hægt að nota áburð sem sprengiefni.

eykur ekki beinlínis tiltrúa manna
á eftirlitsstofnunum“.
Þess má geta að nokkurt eftirlit er haft með kjöti í sláturhúsum
en þar eru ekki varnarefni könnuð
eins og fyrr segir. valur@frettabladid.is

Aliber er Prófessor Emeritus í alþjóðahagfræði
og fjármálum við Háskólann í Chicago.

Gistinóttum á hótelum sem opin eru árið um kring fjölgar enn milli ára:

Hann hefur skrifað fjölda bóka og ritgerða um

Aukning var mest fyrir vestan
EFNAHAGSMÁL Gistinóttum á hót-

FERÐAMENN Fyrstu átta mánuði ársins

28.022

27.186

Íslendingar

2010 2011 2012 2013

GRAFÍK/JÓNAS

en í fyrra. „Á Austurlandi fjölgaði gistinóttum um ellefu prósent milli ára og voru um 17.000.
Gistinætur á hótelum á Suðurlandi
voru álíka margar og í ágúst 2012
eða 36.100.“ Fram kemur að gistinóttum á hótelum hafi fjölgað um
fjórtán prósent á fyrstu átta mánuðum ársins.
- óká

231.741

voru gistinætur á hótelum landsins tæp
ein og hálf milljón.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

221.128

Aðgangur ókeypis, allir velkomnir!

26.693

ritgerð um bóluhagkerfið sem hér hafði orðið til.

191.848

fylgst vel með þróun mála. Árið 2008 skrifaði hann

Gistinætur á
hótelum í ágúst

24.150

sýnt efnahagsmálum á Íslandi mikinn áhuga og

elum í ágúst fjölgaði um fimm prósent milli ára og voru 259.800 samkvæmt nýbirtum tölum Hagstofu
Íslands. Tölurnar ná einungis til
gististaða sem opnir eru allt árið.
Þar af voru gistinætur erlendra
gesta 89 prósent og fjölgaði um
fimm prósent milli ára en gistinóttum Íslendinga fjölgaði um þrjú
prósent.
Á höfuðborgarsvæðinu voru
151.800 gistinætur á hótelum, sem
er tveggja prósenta aukning frá
sama mánuði í fyrra. „Á samanlögðu svæði Vesturlands og Vestfjarða voru 15.100 gistinætur í
ágúst sem er um 24 prósenta aukning frá fyrra ári,“ segir í umfjöllun
Hagstofunnar.
Á Suðurnesjum voru 11.700
gistinætur, sem er sagt um 19
prósenta aukning. Á Norðurlandi
voru gistinætur í ágúst 28.000,
eða rúmlega átta prósentum fleiri

Útlendingar

fjölþjóðlegra fyrirtækja. Síðustu árin hefur hann

166.312

alþjóðafjármál, erlenda fjárfestingu og starfsemi
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ANNA RÓSA
starfar við ráðgjöf sem
grasalæknir, framleiðir
vinsælar vörur úr jurtum,
skrifar bækur og hefur
haldið fjölda námskeiða
um lækningajurtir.
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60<56/¼U
O¨NQLQJDMXUWXP

mánudagur

14. okt.

6.900 kr.

Lærðu að búa til smyrsl með
Önnu Rósu grasalækni
Á námskeiðinu fjallar Anna Rósa um algengar
lækningajurtir sem notaðar eru í smyrsl.

Sýnikennsla verður á staðnum, námsgögn og
uppskrift fylgja og allir fá smyrsl með sér heim.

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

HEILSUHÚSIÐ LÁGMÚLA 5
KL. 19:30 – 21:30

EKKI VÍST AÐ ALLIR NÝTI ÚRRÆÐIÐ Eygló Harðardóttir, félags og húsnæðisráðherra, vonast til að geta farið með tillögur og útfærslur að lyklafrumvarpi bráðlega
fyrir nefnd og að síðar verði það lagt fyrir þingið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lyklafrumvarp lagt fram á þingi á næstu vikum:

Úrræðið gæti nýst
18 þúsund heimilum
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

Save the Children á Íslandi

skulda helmingi meira en virði
eignarinnar.
Eygló er fámál um fínni drætti
frumvarpsins sem hún vonast þó til
að geta afhent ráðherranefnd um
skuldavanda heimilanna á næstu
vikum. Aðspurð hvort frumvarpið
sé afturvirkt svarar Eygló: „Okkur
var falið að fara með tillögur og
útfærslur fyrir ráðherranefndina.“
Eygló bendir hins vegar á að
ekki sé sjálfgefið að þessi stóri
hópur sem búi í yfirskuldsettu
húsnæði óski eftir því að nýta sér
úrræðið eða hafi yfir höfuð áhuga
á því.
- vg

Formaður Landssambands smábátaeigenda kallar eftir
frjálsum handfæraveiðum á makríl. Slíkt hafi engin
úrslitaáhrif á afkomu makrílstofnsins í heild, en veiðarnar geti skipt sköpum fyrir byggðarlög og sjómenn.
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Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot á
keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 25-54 ára er
73% á höfuðborgarsvæðinu.*
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.

að fara með tillögur og útfærslur
fyrir ráðherranefndina bráðlega
og svo verður tekin ákvörðun,“
segir Eygló Harðardóttir, félagsog húsnæðismálaráðherra, um
lyklafrumvarp sem til stendur
að leggja fram á Alþingi á næstu
vikum og forsætisráðherra boðaði
í stefnuræðu sinni á miðvikudaginn.
Samkvæmt upplýsingum frá
ríkisskattstjóra búa tæplega átján
þúsund manns í yfirskuldsettu
húsnæði, þar af skulda flestir 110
prósent. Tæplega þúsund manns

Makrílgengdin
sé líkust engisprettufaraldri



*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára
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SJÁVARÚVEGUR „Þetta minnir að
vissu leyti á engisprettufaraldur
í Biblíunni.“ Þetta segir Arthur
Bogason, formaður Landssambands smábátaeigenda, um aukningu á makrílgengd hér við land
síðustu ár.
Handfærabátar komu með 4.668
tonn af makríl að landi í sumar og
hefur magnið aldrei verið meira.
Hann segir smábátasjómenn kalla
eftir frjálsum handfæraveiðum á
makríl, enda muni það ekki hafa
teljandi áhrif á afkomu stofnsins.
„Kóngar eða faraóar hafa aldrei
bannað fólki að drepa engisprettur vegna þess að annað land vildi
halda upp á stofninn sinn. Frekar á að siga mönnum á makrílinn
því hann mun klárlega raska því
jafnvægi sem hefur ríkt hérna við
Ísland.“
Arthur segir að svæðisfélög
smábátasjómanna hafi síðustu
vikur allflest ályktað um frjálsar
handfæraveiðar á makríl.
„Þetta eru litlar stærðir en
þær skipta mannskapinn og litlu
byggðarlögin miklu máli og hafa
lítið með það að gera hvort makrílstofninn lifi eða deyi.“
Arthur segir margt brenna á
meðlimum sambandsins, til dæmis
hafi menn áhyggjur af því hvernig
ráðgjöf Hafrannsóknarstofnunar
Íslands til sjávarútvegsráðherra
stangist á við reynslu manna á
miðunum.
„Ekki bara með magn, heldur
líka með samsetningu afla. Víða

HANDFÆRAVEIÐAR Á MAKRÍL VERÐI
FRJÁLSAR Arthur Bogason, formaður

Landssambands smábátaeigenda, segir
að verði handfæraveiðar á makríl gefnar
frjálsar muni það koma byggðum til
góða án þess að það komi niður á stofninum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

eru menn í standandi vandræðum vegna ýsu, sem á ekki að vera
til samkvæmt gögnum Hafró. Að
skora á stjórnvöld að auka ýsuheimildirnar hefur verið mikið í
umræðunni. Veiðigjöldin brenna
líka á mönnum, sem koma sérdeilis illa við meðalstórar og smáar
útgerðir,“ segir Arthur.
Hann segir einnig að vilji sé
fyrir því að strandveiðimönnum
verði gert kleift að róa fjóra daga
í viku yfir sumartímann og jafnvel að hægt verði að velja mánuði
úr ákveðnu tímabili til veiðanna.
samuel@frettabladid.is
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Beiðni Ólafs hafnað:

Fáar þjóðir vinna lengur

Endurupptaka
er ekki í boði
DÓMSMÁL Endurupptökunefnd
innanríkisráðuneytisins hafnaði
á fimmtudag beiðni Ólafs Ólafssonar, sakbornings í Al Thanimálinu, um
endurupptöku
á dómi Hæstaréttar frá því
í desember. Í
þeim dómi var
kröfu hans og
ÓLAFUR
Magnúsar GuðÓLAFSSON
mundssonar um
frávísun hluta
málsins hafnað.
„Það er
grundvallarskilyrði fyrir
endurupptöku
að endurupptökubeiðandi
MAGNÚS
telji sig rangGUÐMUNDSSON
lega sakfelldan
eða sakfelldan fyrir mun meira
brot en það sem hann hefur
framið,“ segir í niðurstöðu
nefndarinnar. Ólafur hafi ekki
verið sakfelldur fyrir neitt og
geti því ekki krafist endurupptöku.
- sh

LÖGREGLUMÁL
Fundu kannabis í húsleit
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fann
fíkniefni við húsleit í austurborginni
á þriðjudag. Karl á þrítugsaldri var
handtekinn. Hann viðurkenndi við yfirheyrslu að hafa ætlað að selja verulegt
magn af kannabisi. Manninum var
sleppt að lokinni yfirheyrslu enda telst
málið upplýst.

Ísland er í hópi þeirra landa þar sem fólk vinnur lengst fram eftir ævinni. Engu að síður eru uppi hugmyndir um
að seinka hér enn frekar töku ellilífeyris. Óumdeilt er að breyta þarf lífeyrissjóðakerfinu. Nefnd er að störfum.
EFNAHAGSMÁL „Einhverju þarf að

breyta, það er vitað og óumdeilt,“
segir Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða, um lífeyrissjóðakerfið hér á landi.
Í nýrri umfjöllun efnahagsritsins Vísbendingar er bent á að
673 milljarða króna vanti upp á
að eignir sjóðanna og framtíðariðgjöld standi undir framtíðarskuldbindingum þeirra. Mest
hallar á sjóði opinberra starfsmanna.
Sagt er blasa við að þegar þurfi
að hefja hækkun ellilífeyrisaldurs, svo sem með því að seinka
töku ellilífeyris um einn til tvo
mánuði á hverju ári næstu árin.
Ísland er engu að síður þegar
meðal þeirra landa þar sem fólk
vinnur lengst fram á elliárin
samkvæmt samanburði landa
Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD).
Hvað karla varðar vinna ekki
aðrir lengur fram á ævina en Japanar, Kóreubúar og Mexíkóbúar.
Íslenskar konur eru svo í sjöunda
sæti í samanburði ríkja OECD.
„Stór hluti vandans er að ævin
er alltaf að lengjast, sem hefur
veruleg áhrif á tryggingafræðilega stöðu sjóðanna á hverjum
tíma,“ segir Þórey. Auknar lífslíkur segir hún vitanlega fagnaðarefni en þeim fylgi að sá tími
lengist sem sjóðirnir þurfi að
greiða ellilífeyri.
Í umfjöllun Vísbendingar
kemur fram að með auknum lífslíkum hafi skuldbindingar líf-

eyrissjóðanna aukist um eitt til
eitt og hálft prósent.
„Svo er nefnd starfandi um
endurskoðun á lífeyrissjóðakerfinu,“ bætir Þórey við og áréttar
um leið að lífeyrissjóðirnir séu
flestir þannig að starfsemi þeirra
sé partur af kjarasamningum og
launakjörum hverrar stéttar.
„Þetta er því nokkuð sem semja
þarf um,“ segir hún og bætir við
að grunnurinn að gildandi löggjöf um starfsemi lífeyrissjóðanna sé kjarasamningar frá því
í desember 1995.
„Og það eru allir meðvitaðir,
hvort sem það er opinbera kerfið
eða aðilar á almenna vinnumarkaðnum, um að grípa þurfi til einhverra aðgerða. Eitthvað þarf
að gera. En það er nokkuð sem
þessir aðilar þurfa að koma að og
ég veit að verið er að ræða um.“
Verði ekki gripið til aðgerða
segir Þórey hætt við að til verði
ójafnvægi á milli kynslóða. „Það
þarf að vera nokkurn veginn rétt sem
greitt er úr sjóðunum og eðlilegt að
þeir séu nokkurn
veginn í jafnvægi
á hverjum tíma.“

Á NIÐURLEIÐ Dökkar horfur eru sagðar í lífeyrissjóðakerfi landsins og aðgerða þörf

til að sjóðirnir fái staðið undir framtíðarskuldbindingum sínum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

➜ Meðaleftirlaunaaldur valinna ríkja 2006-2011

olikr@frettabladid.is

ÞÓREY S.
ÞÓRÐARDÓTTIR
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Rekstrarstjóri
vöruhúss BAUHAUS
Vilt þú stjórna stærstu verslun sinnar tegundar á Íslandi?

BAUHAUS í samstarfi við Hagvang leitar að öflugum og
reyndum leiðtoga til að stýra áframhaldandi sókn BAUHAUS
á Íslandi.
BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum
á byggingasviði í Evrópu og rekur meira en
220 verslanir í 16 löndum. Hjá BAUHAUS er
viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur eru
virkir og hvetja sitt fólk til dáða. Þannig blómstra
reksturinn og afkoman og viðskiptavinum þykir
gaman að koma í BAUHAUS.

Á fyrstu tveimur árum starfsemi sinnar hérlendis
hefur BAUHAUS tekið afgerandi forskot á íslenskum
bygginga- og heimilisvörumarkaði og fest rætur í
hugum neytenda sem góður kostur. Á þeim grunni
mun fyrirtækið byggja enn frekari sókn til framtíðar
undir stjórn rekstrarstjóra vöruhúss BAUHAUS.

Upplýsingar
plýsingar veitir Sverrir Briem - sverrir@hagva
sverrir@hagvangur.is
Fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmáll og
o
öllum svarað. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagva
vangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. október n.k.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Hér hefur gengi félaga á markaði verið slakara en í nágrannalöndunum:

Námskeið við svefnleysi

Kúnstin að veðja á réttan hest
VIÐSKIPTI Síðasta hálfa árið hefur

Við Kvíðameðferðarstöðina er að hefjast námskeið við svefnleysi sem
byggt er á aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar.
Á námskeiðinu er veitt fræðsla um svefn og þátttakendum kennt að rjúfa
vítahring svefnleysis þannig að þeir öðlist betri og samfelldari svefn.

Námskeiðið hefst 14. október nk. og stendur yﬁr í ﬁmm skipti.

gengi á íslenskum hlutabréfamarkaði lítið hækkað í samanburði við
nágrannamarkaði. „Það á raunar
líka við ef horft er til 90 daga,“
segir í umfjöllun Greiningar
Íslandsbanka.
„Síðustu 30 daga hefur aftur
íslenski markaðurinn lækkað lítillega en á því tímabili lækkaði Noregur (OBX), einn skandinavísku
markaðanna,“ er bent á í umfjölluninni, en að auki varð lækkun á
bresku FTSE-vísitölunni. Árangur
íslensku kauphallarvísitalnanna

sem greiningardeildin fylgdist með
er sögð mun verri á öllum tímabilum sem fylgst var með, nema á því
lengsta, sem náði yfir 360 daga.
„Það er þó ekki alveg þannig að
enginn hafi haft vel upp úr hlutabréfafjárfestingum. Það hefur þó
krafist þess að menn veðji á réttan hest,“ segir í umfjöllun Greiningar. Bent er á að gengi félaga í
Kauphöllinni hafi þróast með misjöfnum hætti. „Það sem hvað helst
hefur haldið aftur af vísitölunni
er gengisþróun Eimskips og Marels en saman hafa félögin um 30

KAUPHÖLL ÍSLANDS

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

prósent af markaðsvirði íslensku
félaganna en markaðsvirðið ræður
áhrifum verðbreytingar þeirra á
vísitöluna í heild sinni.“
- óká

Skráning og fyrirspurnir í síma 534-0110 eða kms@kms.is

Þreifingar komnar
á fullt í Þýskalandi
Angela Merkel og Kristilegir demókratar ræddu við Jafnaðarmannaflokkinn í
gær. Einblínt var á mál þar sem flokkarnir eiga samleið. Aftur verður fundað um
miðjan mánuð en í millitíðinni funda Kristilegir demókratar með Græningjum.

Auglýsing
um prestskosningu í Staðastaðarprestakalli,
Vesturlandsprófastsdæmi, framlagningu
kjörskrár og utankjörstaðaatkvæðagreiðslu.
Kjörstjórn þjóðkirkjunnar hefur samkvæmt lögum um stöðu, stjórn
og starfshætti þjóðkirkjunnar, nr. 78/1997, með síðari breytingum, og
starfsreglum um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011, ákveðið
að kosning sóknarprests í Staðastaðarprestakalli, Vesturlandsprófastsdæmi fari fram milli kl. 10:00-18:00, laugardaginn 2. nóvember
2013 í félagsheimilinu Breiðabliki í Eyja- og Miklaholtshreppi.
Kjörskrá liggur frammi til sýnis á biskupsstofu, Laugavegi 31, Reykjavík
á skrifstofutíma og hjá prófasti Vesturlandsprófastsdæmis, að Borg á
Mýrum, frá 9. október til og með 1. nóvember 2013. Kjörskráin verður
einnig birt á vef þjóðkirkjunnar
(www.kirkjan.is/kjorskra/stadastadarprestakall).
Kærur til breytinga á kjörskrá þurfa að hafa borist kjörstjórn að
biskupsstofu, Laugavegi 31, 150 Reykjavík fyrir miðnætti föstudaginn
18. október 2013. Kærur má senda á netfangið hanna.sampsted@
kirkjan.is
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla fer fram frá 21. október til og með
1. nóvember 2013 á biskupsstofu, frá kl. 09:00 til 16:00 og hjá prófasti
Vesturlandsprófastsdæmi, að Borg á Mýrum, samkvæmt samkomulagi

Reykjavík, 1. október 2013
f.h. kjörstjórnar vegna almennra prestskosninga
Hjördís Stefánsdóttir, formaður.

ÞÝSKALAND, AP Angela Merkel,

kanslari Þýskalands, og flokkur
hennar, Kristilegir demókratar,
hófu í gær könnunarviðræður
við Jafnaðarmannaflokkinn um
myndun nýrrar ríkisstjórnar.
Merkel vann stórsigur í nýafstöðnum kosningum þar sem
flokkur hennar var fimm þingsætum frá því að ná hreinum
meirihluta á þingi. Samstarfsflokkur hennar í ríkisstjórn,
Frjálsir demókratar, féll út af
þingi. Jafnaðarmenn hlutu rúman
fjórðung atkvæða.
Hermann Gröhe, aðalritari
Kristilegra demókrata, sagði í
gær að andrúmsloftið á fundinum
hefði verið „gott og uppbyggilegt“
og að næst yrði fundað hinn 14.
þessa mánaðar.
Gröhe sagði að á fundinum
hefði aðallega verið litið til málaflokka þar sem flokkarnir ættu
samleið en ekki þeirra þar sem
ósættis væri að vænta. Peer
Steinbrück, sem var kanslaraefni Jafnaðarmanna en steig til
hliðar eftir kosningarnar, kallaði meðal annars í kosningabaráttunni eftir lögbundnum lágmarkslaunum og hærri sköttum
á hátekjufólk. Merkel og flokkur
hennar höfnuðu hins vegar slíkum hugmyndum.
Nái flokkarnir saman hefði
stjórn þeirra afar traustan meirihluta á þingi en margir innan
Jafnaðarmannaflokksins eru fullir efasemda um slíkt samstarf,
enda kom flokkurinn illa út úr
kosningum eftir samsteypustjórn
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ĂƌŬĂůĂƵƐ͘dĞŬƵƌŵĞƐƚ
ϳŬŐ͘KƌŬƵŇŽŬŬƵƌн͘
^ĠƌŬĞƌĮ͗1ƊƌſƩĂĨĂƚŶĂĝƵƌ
ŽŐϰϬŵşŶ͘ŚƌĂĝŬĞƌĮ͘
EǉũƵŶŐ͗^ũĄůĬƌĞŝŶƐĂŶĚŝ
ƌĂŬĂƊĠƫƌ͘

sömu flokka á árunum 2005 til
2009.
Í síðustu viku lofuðu forvígismenn jafnaðarmanna að bera
samstarfið undir flokksmenn,
sem telja tæplega hálfa milljón.
Ef upp úr slitnar hafa Merkel og
Kristilegir demókratar hins vegar
valkost um að ganga til samstarfs
með Græningjaflokknum sem
hlaut 8,4 prósent atkvæða, þeim
til mikilla vonbrigða. Könnunarviðræður milli flokkanna fara
fram næstkomandi fimmtudag.

hƉƉƊǀŽƩĂǀĠůĂƌ
DũƂŐŚůũſĝůĄƚĂƌ͕ϰϰĚ͘KƌŬƵŇŽŬŬƵƌнн͘
ϭϰŵĂŶŶĂ͘&ŝŵŵŬĞƌĮ͘^ĠƌĂĝŐĞƌĝŝƌ͗dşŵĂƐƚǇƫŶŐ
ŬĞƌĨĂ͕ŬƌĂŌƊǀŽƩƵƌŽŐŬƌĂŌƊƵƌƌŬƵŶ͘
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ÓSKORAÐUR LEIÐTOGI Angela Merkel kanslari mun að öllum líkindum stýra
Þýskalandi næstu fjögur ár, þriðja kjörtímabilið í röð. Hún sést hér á leið til fundarins í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

&ƵůůƚǀĞƌĝ͗ϭϴϵ͘ϵϬϬŬƌ͘

dŝůďŽĝ͗
ϭϰϵ͘ϵϬϬŬƌ͘
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XƷƐƉĂƌĂƌϱϬ͘ϬϬϬŬƌ͘

Frekar ólíklegt þykir þó að
flokkarnir nái saman, enda
standa þeir ansi fjarri hvor
öðrum í mörgum lykilmálaflokkum.
„Við stefnum að því að komast
að niðurstöðu sem fyrst því að
það er ljóst að stjórnarmyndunarviðræður munu taka nokkurn
tíma,“ sagði Gröhe. „Við ætlum að
vanda okkur við þetta en áttum
okkur á því að þjóðin bíður eftir
því að málin skýrist.“
thorgils@frettabladid.is
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AÐEINS

32.077
KRÓNUR

Afb. á mán. m.v.
m.v
12
2 mán.
n. vaxtalau
vaxtalaust lán
3,5% lántö
ntökugj.

HOLLAND
DER 2JA SSÆTA
ÆTA SÓFI
SÓ

ȞȡȤǀȤȤț
ȤȤț
ƿȞȤȤǀȤȤț

AÐEINS

34.664
KRÓNUR

AÐEINS

8.789

Afb. á mán. m.v.
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.

KRÓNUR

HOLLAND
DER 3JA SÆTA SÓFI

ȞȤȤǀȤȤț
ȤȤ
ƿȟȝȤǀȤȤț

Afb. á mán. m.v.
12
2 mán.
n. vaxtalaust lán
3,5
,5% lántökugj.

ATTIC
T
SÓFAB
Ó ABORÐ
HOLLANDER sófasett.
H
sófas
Ekta leður, dökk brúnt.
2 sæ
sæta sóﬁ B:165 D:95 H:90 cm.
3 sæta B:220 D
D:95 H:90 cm.

ATTIC sófaborð.
Gegnheil ljós eik.
Gegnhe

ȤȤǀȤȤț
ǀȤȤț
ƿȜȜȤǀȤȤț

AÐEINS

15.689
KRÓNUR

Afb. á mán. m.v.
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.

LARAMIE
RAMIE
2JA SÆTA SÓFI

EINN STÆRSTI SÓFAFRAMLEIÐANDI Í AMERÍKU

ȜȢȤǀȤȤț

1 STOFNAÐ 1905 Í USA
1DURACOILTM
POKAGORMAR
Í ÖLLUM SESSUM.

ƿȜȤȤǀȤȤț
AÐEINS

1SÉRVALIÐ
V
LEÐUR
EÐA ÁKLÆÐI

16.552
KRÓNUR

Afb. á mán. m.v.
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.

LARAMIE
RAMIE
3JA SÆTA SÓFI

1HANDUNNIÐ Í USA
1EINSTÖK ÞÆGINDI
OG ENDING

ȜȣȤǀȤȤț

1KOMDU OG UPPLIFÐU
ALV
L ÖRU AMERÍSK
ÞÆGINDI!

ƿȝțȤǀȤȤț

LARAMIE sófasett microﬁber áklæði.
LARA
2 sæta sóﬁ B:170 D:95 H:95 cm. 3 sæta
æta B:220
0 D:95 H:95 cm.
c

Mikið úrval af borðum
ðum frá BRO
BROYH
YHILL
ILL. Sófa-, hliðar-, bak- og hornborð
hornborð.

 sófaborð
ƿȢȤǀȤȤț
ƿȢ

H Ú S G AG N A H Ö L L I N Ǧ

 bakborð
ƿȤȤǀȤȤț

 sófaborð
ƿȢȤǀȤȤț
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KOMDU OG VELDU ÞÉR SÆTI

89.990

69.990
FULLT VERÐ: 89.990

99.990
FULLT VERÐ: 119.990

VERÐ: 109.990

IDAHO La-z-boy
z b stóll.
Áklæði tveir
eir litir.
B:78 D:75 H:
H:103 cm.

ASPEN La-z-boy stóll. Svart,
A
va
grátt, brúnt, grænt eða ljóst
st áklæði.
ák
B:80
:80 D:85 H:102 cm.

139.990
VERÐ: 159.990

ASPEN La-z-boy stó
tóll. Svaart,
vínrautt, brúnt eða ljóst
óst leður.
leður
B:80 D:85 H:102 cm.

AROS
RO
OS La-z-b
-z-boy
b stóll.
óll G
Grátt,
á
brúntt eða ljóst ákæði.
B:85 D:90 H:107
H:
cm.

149.990

159.990

MARTINI
RTINI
NI La-za-za-z
az-bo
boy sst
stó
tól
óll.l.
óll
Svart leður
leður. Martini
ni er einnig
inni til í áklæð
áklæ
æði
ði
B:80 D:87 H:101 cm.

RIALTO La-z-boy stóll.
Svart, hvítt og vínrautt leður.
B:80 D:80 H:107 cm.

VERÐ: 169.990

VERÐ: 179.990




FULL BÚÐ AF
NÝJUM STÓLUM
FRÁ LA-Z-BOY

Hinn eini sanni!
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179.990
FULLT VERÐ: 199.990
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CARDINAL La-z-boy
-boy stóll.
Svart leður.
B:96 D:100 H:107 cm.

– fyrir lifandi heimili –
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SPOTTIÐ

Lækna ber sjúkdóma, ekki einkenni þeirra.

Skuggi yfir fjöreggi

E

ngum blandast hugur um mikilvægi lífeyrissjóðakerfis
landsmanna. Í opinberri umræðu hefur því enda verið
hampað og nefnt sem dæmi um sérstakan styrk íslensks
efnahagslífs. Lífeyrissjóðakerfið væri „olíusjóður“
okkar Íslendinga.
Lengi hefur samt verið vitað að í kerfinu væri ákveðinn pottur
brotinn. Þannig hefur ríkið árum saman, frá því löngu fyrir
hrun, velt á undan sér uppsöfnuðum skuldbindingum sem vitað
er að lífeyrissjóðir starfsmanna ríkis og bæja fá ekki staðið
undir.
Sjóðirnir, líkt og velflestir,
báru líka skarðan hlut frá borði
í hruninu. Því var fagnaðarefni
að ávöxtun þeirra skyldi rétta
Óli Kristján
úr kútnum á ný á síðasta ári,
Ármannsson
fjórum árum eftir hrun.
Skuggi er engu að síður yfir
olikr@frettabladid.is
þeim bata því sjóðirnir eru enn
langt frá því að standa undir þeim greiðslum sem þeir þurfa í
framtíðinni að inna af hendi. Í umfjöllun í 37. tölublaði efnahagsritsins Vísbendingar er bent á að 673 milljarða króna vanti upp
á. Mest halli á sjóði opinberra starfsmanna þar sem vantar 574
milljarða, á móti 99 milljörðum í lífeyrissjóðakerfinu á almennum vinnumarkaði.
Niðurstaðan er að þegar í stað skuli hefjast handa við að
seinka töku ellilífeyris og mögulega skerða réttindi þar sem
við á. Eykst þá væntanlega enn munur á Íslendingum og öðrum
þjóðum, en við erum þegar á meðal þeirra þjóða sem hvað lengst
vinna fram á ævikvöldið, líkt og bent er á í umfjöllun Fréttablaðsins í dag.
Í Vísbendingu er líka bent á þann vanda sjóðanna að vera
í lokuðu fjárfestingarumhverfi gjaldeyrishafta. Haldist þau
komi að því að sjóðirnir geti ekki ávaxtað fé sitt með eðlilegum
hætti. „Þetta er hluti af þeim vítahring sem Íslendingar kunna
að lokast inni í ef engar raunhæfar lausnir finnast á gjaldeyrisvanda þjóðarinnar. Það yrði auðvitað mikið áfall ef kerfi sem
byggt hefur verið upp af mikilli framsýni veslast upp,“ segir þar.
Hættan er raunveruleg og aðgerða er þörf, bæði í uppstokkun
lífeyriskerfisins og til að laga það umhverfi sem sjóðunum er
gert að starfa í. Þegar í sumar var farið að glitta í samkomulag
um endurskipulagningu kerfisins hjá nefnd um endurskoðun
þess. Breytingin var sögð á þeim nótum að samræmdur yrði lífeyristökualdur og iðgjöld allra landsmanna. Væntanlega þarf þá
að fylgja sögunni hvernig brúa eigi bilið til þess að sjóðirnir fái
staðið undir þeim væntingum sem til þeirra eru gerðar.
Kerfisbreytingin er hins vegar til lítils ef umhverfið sem
sjóðunum er gert að starfa í er ónýtt. Óheillaspor væri að hlaupa
á eftir hugmyndum um að laga regluverk sjóðanna að þessu
óeðlilega umhverfi gjaldeyrishafta með því að rýmka fjárfestingarregluverk þeirra. Þá væri enn og aftur verið að lækna
sjúkdómseinkennin en ekki sjúkdóminn.
Um leið kann að vera að slíkar skammtímatilfæringar séu
eina svar þeirra sem ætíð setja kíkinn fyrir blinda augað þegar
kemur að málefnum krónunnar. Þeirra sem leggja vilja til atlögu
við verðtrygginguna en ætla ekki í raunverulegan slag við verðbólguna, þar sem vitað er að krónan er stærsti bólguvaldurinn.
Fyrir löngu er kominn tími til að fá svör og mál út úr nefndum
þannig að fyrir liggi hvert skuli stefnt. Eina vissan er um að tjón
þjóðarinnar af aðgerðaleysi og hálfkáki getur orðið verulegt.
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AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Mikilvægt spor í rétta átt

F

járlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar er mikilvægt
spor í rétta átt. Það felur að
sönnu ekki í sér kerfisbreytingar. En mestu máli skiptir að
horfið er frá þeim óábyrga slaka í
ríkisfjármálum sem vinstristjórnin
endaði á eftir ábyrga byrjun.
Í efnahagslegu samhengi er
mikilvægast að horfið skuli vera
frá hallarekstri. Frá öðru pólitísku
sjónarhorni hefur Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra styrkt
stöðu sína með hvoru tveggja frumvarpinu og röksemdafærslu sinni.
Eftir situr sú ímynd að hann sé
rödd raunsæis og ábyrgðar í ríkisstjórnarsamstarfinu.
Hverjum manni er í lófa lagið
að gagnrýna það sem gera hefði

mátt betur. Á
útgjaldahliðinni
má nefna ónóg
framlög til heilbrigðiskerfisins.
Á tekjuhliðinni
er unnt að benda
á of litla lækkun á tryggingagjaldinu. Þannig
mætti lengi telja. Þessu hefur fjármálaráðherra svarað með þeim
gildu rökum að markmiðið um jöfnuð hafi verið sett ofar öðru. Áframhaldandi skuldasöfnun myndi í
reynd þrengja svigrúmið á báðum
sviðum.
Eftirtektarvert er að fjárlagaumræðan nú hefur um margt verið
ábyrgari á bæði borð en gengur og

gerist. Þar kemur tvennt til. Annað
er að þunginn í röksemdafærslu
fjármálaráðherrans hefur knúið
menn upp úr hefðbundnum hjólförum. Hitt er að ábyrgð stjórnarandstöðunnar er svo nýliðin að hún
á erfitt með að kalla á aukin útgjöld
án þess að segja hvernig á að fjármagna þau.
Því fer vitaskuld fjarri að frumvarpið sé hafið yfir gagnrýni. Virðingarupprisa Alþingis felst ekki í
því að ætlast til þess að stjórnarandstaðan láti sér allt vel líka. Hún
felst í því að gera þá kröfu að sérhverri tillögu um aukin útgjöld
fylgi fjáröflun, krónu fyrir krónu.
Þó að menn greini á skiptir miklu
að þessi vísir að auknum aga haldist.

ekki komist hjá kerfisbreytingum
í þingmeðferðinni eigi að verja
heilbrigðiskerfið og jöfnuðinn.
Það kallar á tafarlausan undirbúning og opna umræðu ætli menn að
vera viðbúnir.
Pólitísku vonbrigðin eru þau
að ábyrgt skref í ríkisfjármálum
skuli ekki duga til að skapa forsendur fyrir hófsömum kjarasamningum til lengri tíma. Meginástæðan fyrir því er sú að stefnan
í gjaldmiðils- og peningamálum
gefur mönnum ekkert haldreipi.
Þar er eyða, sem enginn getur
byggt á, ekki aðilar vinnumarkaðarins, ekki fyrirtækin og ekki

erlendir fjárfestar. Í raun birtast þau tíðindi með frumvarpinu
að framtíðarsýnin á höftin er að
breyta heiti þeirra í varúðarreglur og hraðahindranir. Með öðrum
orðum: Það tókst ekki að vekja
vonir um að halda megi krónunni
og tryggja fullt viðskiptafrelsi,
hvað þá að sýna fram á að það sé
gerlegt.
Af því má ráða að landsfundur Sjálfstæðisflokksins hafði lög
að mæla þegar hann ályktaði um
nauðsyn þess að skoða aðra kosti
í gjaldmiðilsmálum. Það var ólán
að Framsóknarflokknum skyldi
takast að útiloka þann möguleika.

manna. Hættan er sú að ríkissjóður muni á endanum seilast í
vasa almennu lífeyrissjóðanna til
að fjármagna þær skuldbindingar.
Þá heyrir söfnunarkerfið sögunni
til. Það mun valda grundvallarbreytingum á velferðarsamfélaginu. Þögnin um þá vá er óskiljanleg.
Stóra auða mengið er svo loforð
Framsóknarflokksins um heimsmet í endurgreiðslu húsnæðisskulda. Þó að ætlunin sé að afla
sérstaklega fjár til þess fram hjá

almennum sköttum og án niðurskurðar gefur það falska mynd af
fjárreiðum ríkisins að sýna þær
tilfærslur ekki í fjárlögum.
Menn þurfa ekki annað en að
horfa til Grikklands til að sjá
hversu hættulegt það er að halda
skuldbindingum fyrir utan ríkisbókhaldið. Þó að sumir heitustu
Evrópusambandsandstæðingar
telji þýskan aga helstu ógnina við
fullveldið eins og sakir standa er
gríska agaleysið eigi að síður víti
til varnaðar.

Eyðan

S

tjórnarandstaðan gat dregið
í efa efnahagslegar forsendur frumvarpsins um hagvöxt,
verðbólgu og kaupmátt og komið
með tillögur um hvernig við því
álitamáli skyldi bregðast. Hún lét
það vera. Það hefði dregið athyglina að viðskilnaði vinstristjórnarinnar sem var ekki eins og hún
vildi vera láta og þrengt svigrúm
til gagnrýni.
Aðilar vinnumarkaðarins hafa
á hinn bóginn bent á þetta. Efnahagsforsendur Hagstofunnar frá
því í júní koma til endurskoðunar
á næstu vikum. Komi í ljós að efasemdirnar séu réttmætar verður

Blinda augað

E

ins og oft vill verða með
frumvörp til fjárlaga er
blinda auganu snúið við
snúnum viðfangsefnum. Sum
þeirra eru erfðasyndir frá vinstristjórninni og jafnvel forverum
hennar. Önnur eru ný af nálinni.
Til erfðasyndanna heyra ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar.
Þó að um þær sé fjallað í frumvarpinu veldur það sérstökum
vonbrigðum að ekkert skuli tekið
á yfirvofandi þurrð B-deildar
Lífeyrissjóðs opinberra starfs-

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRI: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is HELGAREFNI: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is MENNING: Friðrika Benónýsdóttir fridrikab@frettabladid.is DÆGURMÁL: Sara McMahon sara@frettabladid.is
VÍSIR: Kristján Hjálmarsson, kristjan@visir.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

Jóladýrðin
á Hilton
Á Hilton Reykjavík Nordica
og VOX Restaurant gengurr
jólahátíðin í garð þann

ENNEMM / SÍA / NM54643

18. nóvember.

Jólakræsingar og dansleikur á Hilton föstudags- og laugardagskvöld,
22. nóvember – 14. desember
Í ár bjóðum við gestum okkar upp á nýjar og skemmtilegar útfærslur á jólahlaðborðinu.
Pálmi og Erna Hrönn töfra fram jólastemningu með ljúfum tónum og stilla síðan
strengi með Eyþóri Inga og hljómsveit sem leika fyrir dansi. Verð 9.400 kr.

Jólin byrja 18. nóvember á VOX
Á VOX Restaurant verður einstakur jólamatseðill í boði fyrir þá sem kjósa framúrskarandi
þjónustu og umgjörð. Okkar sívinsælu jólahádegishlaðborð verða á virkum dögum og
jólabrunch um helgar. Verð 4.900 kr.

Kynnið ykkur tilboð á gistingu á Hilton Reykjavík Nordica: www.hilton.is
Nánari upplýsingar í síma 444 5052 eða hilton@hilton.is | www.hilton.is
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Erfðabreyttar
lífverur – hættulegar
eða hættulausar?
VÍSINDI
Dr. Áslaug Helgadóttir
prófessor Landbúnaðarháskóla Íslands

vaxandi ræktun hjá bændum með
samsæriskenningum um yfirgang
stórfyrirtækja en niðurstöðurnar
tala sínu máli.

Dr. Eiríkur Steingrímsson
prófessor Háskóla Íslands

Dr. Erna Magnúsdóttir
sérfræðingur Háskóla Íslands

Dr. Jón Hallsteinn Hallsson
dósent Landbúnaðarháskóla Íslands

Magnús Karl Magnússon
MD, prófessor Háskóla Íslands

Dr. Oddur Vilhelmsson
prófessor Háskólanum á Akureyri

Á mánudag er haldið málþing á
vegum Kynningarátaks um erfðabreyttar lífverur sem ber yfirskriftina „Er erfðabreytt framleiðsla sjálfbær?“. Aðstandendur
málþingsins hafa ítrekað lýst yfir
andstöðu sinni við nýtingu erfðabreyttra (EB) lífvera í landbúnaði
og matvælaframleiðslu. Enn og
aftur fá þeir velþekkta afneitara
erfðatækninnar til liðs við sig til
að breiða út hræðsluáróðurinn.
Því er rétt að halda eftirfarandi
staðreyndum málsins til haga.
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Áhrif EB-matvæla á heilsu fólks
Þrátt fyrir áratuga reynslu af
ræktun EB-nytjaplantna í landbúnaði hafa engar vísbendingar
komið fram sem benda til þess
að þær séu skaðlegar heilsu fólks
umfram hefðbundin matvæli.
Undir þetta taka alþjóðastofnanir,
t.d. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin
(WHO) og Evrópusambandið,
auk fjölmarga vísindamanna. Í
kjölfar rannsókna síðustu 25 árin
er vísindasamfélagið á þeirri
skoðun að erfðatæknin sé örugg.
Ein virtasta vísindaakademía
heims, „American Association
for the Advancement of Science“,
ályktaði t.d. nýlega að matur sem
innihéldi afurðir úr erfðabreyttu
korni væri ekki hættulegri til
neyslu en matvæli ræktuð á hefðbundinn hátt. Þær örfáu ritrýndu
greinar sem andstæðingar EBlífvera benda endurtekið á máli
sínu til stuðnings standast ekki
nánari skoðun.
Áhrif á hag bænda
Milljónir bænda um allan heim
nýta EB-nytjaplöntur með góðum
árangri. Í dag eru EB-nytjaplöntur ræktaðar á yfir 170 milljón hektara í 28 löndum og hefur
ræktunin aukist 100-falt síðan
1996. Nú eru EB-plöntur í fyrsta
sinn ræktaðar á stærra landsvæði
í þróunarlöndunum en á Vesturlöndum. Yfir 80% af heimsframleiðslu á bómull og sojabaunum
eru í dag erfðabreytt. Nýleg
athugun sýnir að ræktun á EBbómull eykur uppskeru bænda
á Indlandi um 24%, ágóða um
50% og lífskjör um 18%. Ávinningurinn er augljós. Hvernig
má annars skýra þá gríðarlegu
aukningu sem sést um allan heim
á nýtingu þessarar tækni? Andstæðingar EB-nytjaplantna grípa
gjarnan til þess ráðs að skýra

Áhrif á líffræðilegan
fjölbreytileika
Gjarnan er vikið að neikvæðum
áhrifum EB-nytjaplantna á líffræðilegan fjölbreytileika og
hvernig nýting þeirra í landbúnaði er að útrýma yrkjum sem
fylgt hafa manninum í árþúsundir. Gallinn er sá að hér er
verið að hengja bakara fyrir
smið. Minnkandi erfðafjölbreytileiki í landbúnaði er mun eldra
vandamál og frægasta dæmið um
neikvæð áhrif einræktar í landbúnaði er án efa hungursneyðin
á Írlandi um miðja 19. öld þegar
þarlend kartöflurækt hrundi í
kjölfar sveppasjúkdóms löngu
fyrir tíma erfðabreytinga.
Áhrif á náttúru–
ofurillgresi og -pöddur
Þeim hugmyndum er jafnan
haldið fram að EB-ræktun hafi
neikvæð áhrif á náttúruna. Þetta
er einfaldlega ekki rétt. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að
áhrif af ræktun EB-plantna eru
jákvæð samanborið við hefðbundna ræktun. Ræktun plantna
sem þola sjúkdóma og meindýr
fylgir minni notkun eiturefna.
Illgresiseyðirinn Glyphosate,
sem notaður er samfara ræktun
„RoundUp Ready“ plantna, er
mun minna eitraður en flest sambærileg efni sem standa bændum
til boða. Með ræktun EB-plantna
hefur markvisst verið dregið úr
jarðvinnslu sem hefur margvísleg
jákvæð áhrif á umhverfið: minni
jarðvegseyðingu og vatnsrof (þar
af leiðandi meiri möguleika á
kolefnisbindingu) og minni vélaog eldsneytisnotkun. Svo kallað
„ofurillgresi“ (illgresi þolið gegn
illgresiseyði) er oft notað sem
dæmi um neikvæð áhrif en rétt
er að benda á að slík áhrif komu
fram löngu fyrir tíma EB-lífvera í
landbúnaði. Hér er því ekki reynt
að greina milli áhrifa nútímalandbúnaðar, þar sem nýtt eru ýmiss
konar varnarefni, og nýtingar
EB-nytjaplantna.
Til að skilja mikla og oft og
tíðum vel skipulagða andstöðu
gegn erfðatækni í landbúnaði er
mikilvægt að hafa í huga að þar
hafa margir hagsmuna að gæta
aðrir en líftækni- og fræfyrirtæki, t.d. lífrænir framleiðendur,
seljendur og vottunaraðilar sem
hagnast á hræðslu neytenda við
erfðabreyttar afurðir í matvörum, fyrirtæki á sviði DNAgreininga sem hafa tekjur af því
að greina erfðabreytt efni í matvælum og „náttúruverndarsamtök“. Þrátt fyrir að vísindamenn
sem verja nýtingu þessarar
tækni á opinberum vettvangi
þurfi oft að þola svikabrigsl og
aðdróttanir um leynda hagsmuni
er ekki alltaf allt sem sýnist í
baráttunni gegn erfðatækni í
landbúnaði.

UMMÆLI VIKUNNAR
28.09.2012 ➜ 04.10.2012
„Skref fyrir skref, eins og
séra Ólafur Egilsson sem fór
yfir Evrópu alla á tveimur
jafnfljótum árið 1627–28,
erum við staðráðin í að
ganga með þessu þjóðfélagi,
með ykkur, kæru landsmenn, heim; heim til betra
Íslands, heim til bjartari
framtíðar.“

„Ég geri ráð fyrir að þetta sé
einhver misskilningur sem
verði leiðréttur.“

Guðmundur Steingrímsson alþingismaður
í umræðunni um stefnuræðu forsætisráðherra.

Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans,
reiknar með að framlög til spítalans verði
leiðrétt.

Kafﬁ og
konfekt á
boðstólum
fyrir gesti og
gangandi

20%

afsláttur af öllu garni
um helgina í
verslunum A4*

HANNYRÐAKYNNING Í DAG
FRÁ KL. 12-16 Í A4 SMÁRTORGI
Laugardaginn 7. október 2013
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Loftpressa Stanley 210

Gljástig
G
ljástig 5
5, 10ltr hvítt
hvítt.

Frábær loftpressa í bílskúrinn, 8 bar 220 ltr.
24 ltr. tankur
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2
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22” tas
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Verkfærataska Caliber 15", 18" og 22"

Hjólatjakkur

5024498/96/95

2 tonna.
5023979

Rykssuga Power Plus

Gólfflís
fflís Mont Blanc 30x30cm

1200W
W, 20 ltr, ryksugar bæði blautt og þurrt.

Frostþolnar frábærar á bílskúrinn.

5247007
07

8620015
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KYNNING OG KENNSLA Í DAG
Skútuvogi laugardag kl. 12:00-14:00
Sérfræðingar frá Auto Glym kynna
þessar margverðlaunuðu bílahreinsivörur og sýna réttu handtökin.
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Hillurrekki Strong 175, 5 hillur

Hillurrekki Clicker 100, 6 hillur

180x90x45
0x45 cm
cm. Hver hilla ber 175 kg

200x100x40
00x40 cm.
cm Hver hilla ber 95 kg

5803673

5803666
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Skolvaskur

5866367

8031331

2.36.75999

91.93.69995

Búkki stillanlegur 81-130 cm

Plastbox með loki

Plastbox á hjólum

Varo, burða
arþol 200 kg

250x275x165 mm

390x550x350 mm

5079913

2005410

2005408
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Sigtryggur Berg Sigmarsson myndlistarmaður

Breytir mataræðinu
Í dag ætla ég að vinna í efni með Stilluppsteypu,
breyta mataræði mínu og tékka á uppáhaldsplötusnúðnum mínum, DJ Musician, og fá hjá honum
ráðleggingar. Á morgun ætla ég svo að breyta mataræði
mínu aftur og halda áfram að vinna en líka lesa Der
Mann im Jasmine eftir Unica Zürn í tvo klukkutíma
og halda svo áfram að vinna.

Þórdís Gísladóttir
rithöfundur

Birna Lárusdóttir
fornleifafræðingur

Stefán Máni
rithöfundur

Afmæli í Stokkhólmi

Les fjárlagafrumvarp

Egg og beikon

Helginni eyði ég í Stokkhólmi þar sem við fjölskyldan
höldum upp á 25 ára afmæli
sonar míns og 50 ára afmæli
pabba hans með því að borða
á góðum veitingastað.

Ég er að hugsa um að lesa
valda kafla úr fjárlagafrumvarpinu og velta því fyrir mér
hvað ríkisstjórnin ætli að
gera í málefnum þjóðmenningar.

Í dag fer ég í viðtal á Bylgjunni
hjá hinum ofvirku Jóhannesi
Hauki og Rúnari Frey. Reyni
svo að jafna mig á því með
hjólatúr. Sunnudagurinn
verður tómt egg og beikon.

➜ Um leið og ég fór

að geta eitthvað
varð ég alveg háð þessu.

Alda Brynja Birgisdóttir

Kjartan
Guðmundsson

Klassík í hádeginu:

kjartan@frettabladid.is

Ektamakinn
elskulegi

É

Tónleikar Hlín Pétursdóttir Behrens
sópransöngkona og Nína Margrét
Grímsdóttir píanóleikari koma fram á
hádegistónleikunum Klassík í hádeginu
í Gerðubergi á morgun klukkan 13.15.
Að þessu sinni er hjónaást þema
tónleikanna en það efni hefur
heillað margan listamanninn gegnum
aldirnar.
Efnisskráin spannar allt frá Bretanum
Purcell til hins germanska Richards
Strauss með viðkomu á Íslandi en
á efnisskránni eru verk fjögurra íslenskra tónskálda.
Helga Þóra Björgvinsdóttir fiðluleikari
verður þeim stöllum til aðstoðar.

Ópera í beinni útsendingu

Eugene Onegin
í Kringlunni
Kvikmyndahús Sýning Metropolitanóperunnar í New York á óperunni
Eugene Onegin eftir Pjotr Tsjaíkovskí
verður í beinni útsendingu í Sambíóunum Kringlunni í dag.
Þar fara Anna Netrebko og Mariusz
Kwiecien með hlutverk Tatjönu og
Onegins í þessu stórvirki Tsjaíkovskís. Í
nýrri sviðsetningu Deboruh Warner er
atburðarásin færð til loka 19. aldar.
Útsendingin hefst klukkan 16.55 og
stendur yfir í fjóra tíma.
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FAGNA
ALÞJÓÐLEGUM
HÚLADEGI
Alda Brynja Birgisdóttir stendur fyrir húladansi á Lækjartorgi í tilefni hins alþjóðlega húladags. Sérsaminn dans
verður dansaður víða um heim í dag.

Þjóðminjasafnið

Ókeypis
barnaleiðsögn
SÖFN Boðið er upp á ókeypis
barnaleiðsögn í Þjóðminjasafni Íslands
á morgun, sunnudag, klukkan 14. Helga
Einarsdóttir safnkennari mun ganga
með börnunum gegnum grunnsýningu
safnsins Þjóð verður til–menning og
samfélag í 1200 ár þar sem ferðalagið
hefst á slóðum landnámsmanna á 9.
öld og endar í nútímanum. Spennandi
munir verða skoðaðir, beinagrindur,
1000 ára gömul sverð, gamaldags leikföng og dularfullur álfapottur. Einnig
verður skyggnst inn í silfurhelli en þar
leynast drekar, fiðrildi og annað forvitnilegt.
Leiðsögnin tekur um 45 mínútur.

g hef svo mikinn áhuga á
að húla að ég eyði löngum
stundum í að skoða alls
kyns efni sem tengist
því á netinu. Þar rakst
ég á þessar upplýsingar
og fannst tilvalið að halda upp á
þennan dag hér á Íslandi,“ segir
Alda Brynja Birgisdóttir sem
stendur fyrir húladansi á Lækjartorgi klukkan 14 í dag. Tilefnið
er hinn alþjóðlegi húladagur sem
haldinn er hátíðlegur víða um
heim í dag, en þetta er í fyrsta
sinn sem Ísland tekur þátt í þeim
hátíðahöldum.
Alþjóðlegi húladagurinn hefur
verið haldinn hátíðlegur í nokkur
ár en sjálf kynntist Alda Brynja
húlanu í gegnum Sirkus Íslands
sem hún hefur starfað með ásamt
eiginmanni sínum, Lee Nelson. „Allir
í sirkusnum voru að tala um húla
þannig að ég ákvað að prófa. Um leið
og ég fór að geta eitthvað varð ég alveg
háð þessu,“ útskýrir Alda Brynja og bætir
við að til að svala forvitni sinni og áhuga
á húla hafi hún meðal annars sótt tvær húlaráðstefnur erlendis. „Ég man að húlahoppið
var mjög vinsælt hér þegar ég var lítil en ætli
það hafi ekki dottið úr tísku í lok níunda áratugar
síðustu aldar og hvarf nánast alveg. Þegar ég sótti
húlaráðstefnurnar í útlöndum komst ég að því að húla
var að komast í tísku aftur þar en hefur þróast meira
út í eins konar húladans, þar sem framin eru ýmis
brögð með hringjunum. Það er hægt að gera mjög
fallega hluti með húlahringjum.“
Í kjölfarið hóf Alda Brynja að kenna húlanámskeið
í Kramhúsinu á síðasta ári og segir viðbrögðin hafa
verið vonum framar. „Þetta er annar veturinn sem ég
kenni og ég er komin með góðan hóp af stelpum sem
eru alveg kolfallnar fyrir húla. Fyrir utan hvað þetta
er fallegt og skemmtilegt má kannski segja að þetta sé
góð líkamsrækt sem fólk þarf ekki að herða sig upp í
að mæta í,“ segir Alda Brynja.
Í tilefni Alþjóðlega húladagsins hefur verið saminn sérstakur dans sem dansaður verður í mörgum
löndum í dag, meðal annars í Kanada, Englandi,
Hollandi, Nýja-Sjálandi, Filippseyjum, Brasilíu, SuðurKóreu og auðvitað hér á Íslandi. „Dansinn hefur verið
æfður fyrir fram en eftir að honum er lokið verðum
við áfram á Lækjartorgi með hringina og leyfum þeim
sem vilja að prófa. Eins er fólki velkomið að koma með
sína eigin hringi en við mælum með sæmilega hlýjum
klæðnaði,“ segir Alda Brynja.

Danstónlist áranna 1990 til 1995 rifjuð upp
Útvarpsþátturinn PartyZone heldur upp á 23 ára afmæli sitt á Dollý og Rás 2 í kvöld.
Danstónlist áranna 1990 til 1995
verður í hávegum höfð á skemmtistaðnum Dollý í kvöld. Þar koma
fram nokkrir af helstu plötusnúðum
Tunglsins, Rósenberg-kjallarans
og reif-tímabilsins til að rifja tímabilið upp. Plötusnúðarnir sem stíga
á svið eru þeir Grétar G, Frímann,
Margeir og Andrés og hefst gleðin
klukkan 22. Á sama tíma hefst bein
útsendinga á sérstökum afmælisþætti PartyZone á Rás 2, en þátturinn heldur upp á 23 ára afmæli sitt
nú um helgina.
Margir aðdáendur danstón listar
sjá árin 1990 til 1995 í dýrðarljóma

enda fóru þá mikinn margir af frumkvöðlum danstónlistarinnar. Einnig
fóru fram stórviðburðir á borð við
tónleika Bjarkar og Underworld í
Laugardalshöll árið 1994 og tónlistarhátíðin Uxi um verslunarmannahelgina ári síðar, en stjórnendur
PartyZone líta á þá hátíð sem hátind
danssprengjunnar hér á landi.
Sérstök kvöld undir nafninu PartyZone ´95 voru haldin fyrir nokkrum
árum og segjast PartyZone-menn
hafa fengið margar áskoranir um
að endurtaka leikinn. Við því verða
þeir í kvöld og fram á nótt á Dollý
og Rás 2.

PARTY ZONE Kristján Helgi Stefánsson og Helgi Már Bjarnason eru umsjónar-

menn útvarpsþáttarins PartyZone sem heldur upp á 23 ára afmæli sitt í kvöld.
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ALLT AÐ 90% AFSLÁTTUR!
Dýrabækur • 2 bækur á aðeins

Tarzan-pakki • 10 blöð á aðeins

Fimm-pakki • 3 bækur á aðeins

Mary Higgins Clark • 4 bækur á aðeins

1.590,-

1.200,-

1.690,-

1.995,-

Lene Kaaberbøl • 3 bækur á aðeins

Dodda-pakki • 4 bækur á aðeins

Íslenskur krimmapakki • 4 bækur á aðeins

990,-

1.690,-

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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Bara komið að endimörkum
Björn Zoëga er hættur á Landspítalanum vegna óánægju með að ekki skuli hilla undir uppbyggingu þar. Hann ætlar þó að
vera á landinu enda er frúin búin að finna nýtt hús fyrir fjölskylduna og eflaust á Björn eftir að elda þar eitthvað gott.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir

starfsumhverfi mitt þar var mjög
gott og mér hafði gengið vel frá
upphafi. Einnig var söknuður
eftir góðum vinum okkar allra.“

gun@frettabladid.is

Þ

að á vel við að hitta
hjónin Björn Zoëga,
l æk n i og frá fa r andi forstjóra Landspítalans, og Hörpu
Á rnadóttur myndlistarkonu í Hörpu –
nafnsins vegna. Þau koma þangað hvort úr sinni áttinni. Hann úr
kunningjaheimsókn í Kópavogi,
hún af vinnustofu í Bygggörðum á
Seltjarnarnesi. Þau hafa fylgst að
gegnum lífið í tæp þrjátíu ár, eða
frá því þau voru bæði í Menntaskólanum í Reykjavík. „Ég kynntist henni á síðustu vikunum sem
ég var í skólanum, þá átti hún einn
vetur eftir því hún er ári yngri,“
segir Björn. „Við höfum þroskast
saman og lært á lífið en öll okkar
búskaparár hef ég unnið mikið.“
„Já, loksins er komið að því að ég
þarf ekki að panta viðtalstíma,“
segir hún hlæjandi og vísar þar til
þess að Björn er án atvinnu þessa
stundina. Bætir svo við alvarlegri: „En þrátt fyrir að Bjössi
hafi haft mikið að gera hefur
hann sinnt heimilinu vel og verið
til staðar fyrir börnin okkar.“
Björn segir þau hjón bæði
ganga í hvaða störf sem er á heimilinu. Harpa upplýsir að hann eldi
oftar en hún ef hann er heima.
„Mér finnst það afslappandi,“
segir hann. „Ég segi honum sögur
á meðan og fæ að leggja á borðið.
Það þykja mér góð skipti,“ segir
hún og hlær.
Þeir hristu hausinn
Innt eftir upprunanum svarar
Björn strax: „Harpa kemur alls
staðar að.“ „Ekki alveg,“ leiðréttir hún brosandi. „Föðurfólkið
mitt er úr Vestur-Skaftafellssýslu
og móðurfólkið frá Bíldudal. Svo
er ég alin upp á Snæfellsnesi en
er svo ljónheppin að hafa dvalið
langdvölum á Bæ á Höfðaströnd
í Skagafirði og finnst ég komin
heim þegar ég kem þangað. En
Björn er Reykvíkingur.“
Þau hjón bjuggu í Gautaborg í
rúm níu ár á tímabilinu frá 1993
til loka 2002, Harpa í listnámi og
Björn í sérnámi í hryggjarskurðlækningum á Sahlgrenska-sjúkrahúsinu. Hann lauk þar doktorsprófi 1998 og vann með náminu
allan tímann. Var svo kominn í
stjórnun undir lokin.
„Yfirmenn mínir spurðu hvort
ég vildi starfa við háskólahluta
sjúkrahússins eða koma að stjórn
þess. „Get ég ekki gert hvorutveggja?“ spurði ég en þeir hristu
hausinn. Svo varð þrýstingur á að
ég tæki að mér stjórnunarhluta á
spítalanum og var sendur í alls
konar nám og tekinn stig af stigi,
þannig að þegar ég hætti hafði ég
verið að stjórna einni af stærstu
bæklunarskurðdeildum í Svíþjóð
með fimm legudeildum og ýmsu
öðru,“ lýsir hann.
Björn segir þau hafa flutt heim
frá Svíþjóð til að vera nær fólkinu
sínu, þá hafi fjórða barnið verið á
leiðinni og það fimmta hafi bæst
við tveimur árum síðar. „Félagslega netið er öðruvísi þegar fjölskyldan er til staðar, þótt vinirnir séu góðir,“ segir hann og bætir
við að þau séu enn svo heppin að
njóta aðstoðar foreldra hans nánast á hverjum degi.
„Já, það má ekki gleyma því,“
segir Harpa. „Foreldrar mínir
hjálpuðu okkur líka á meðan
þeirra naut við en faðir minn lést
fyrir átta árum úr lungnakrabba
og móðir mín einu og hálfu ári
síðar úr því sama. Þeirra er sárt
saknað. En mér og börnunum
fannst erfitt að flytja heim til
Íslands. Ég hafði fengið tveggja
ára listamannalaun í Svíþjóð,

Innan fjárlaga þrjú ár í röð
Björn var forstjóri Landspítalans samfleytt í fjögur ár og hafði
áður verið það í átta mánuði árið
2008. Á þeim tíma þurfti að hagræða grimmt í rekstrinum vegna
fjárskorts, eins og alþjóð veit.
Hann ákvað að segja upp störfum. „Við sorteruðum. Við höfðum ekki pening, hann var látinn í
annað í þjóðfélaginu,“ segir hann
og svipur hans lýsir vonbrigðum.
„Ég tel að við höfum staðið okkur
vel. Spítalinn var innan fjárlaga
þrjú ár í röð. Ég held að það sé
einn annar stór spítali á Norðurlöndunum sem hangir nálægt því
á sama tíma og þar hefur kreppan þó ekki verið jafn djúp og hér.
Þetta er miklu meira en að segja
það. Landspítalinn var sjaldnast
innan fjárlaga heldur í góðærinu.
En okkur hafði verið gefin von um
að geta farið í uppbyggingu eftir
þessar þrengingar og ég var byrjaður að undirbúa hana. Nú liggja
fjárlögin fyrir og enn er haldið
áfram að höggva í sama knérunn,
þrátt fyrir öll mín varnaðarorð.
Því var bara komið að endimörkum þess sem hægt var að fá út úr
þeirri stjórnunaraðferð sem ég
hafði beitt og gat staðið fyrir sem
persóna og leiðtogi.“
Harpa tekur við: „Ég hef á tilfinningunni að stjórnvöld hafi
trúað því að hann yrði áfram
þessi Caterpillar-jarðýta sem
hann hefur verið, alveg sama upp
á hvað væri boðið.“
En Björn var ekki bara að
stjórna spítalanum, hann var líka
bæklunarskurðlæknir þar, með
hryggjaraðgerðir sem sérgrein.
Gerði hann það til að halda sér í
þjálfun?
„Já, og líka til að vita hvernig
hlutirnir gengju fyrir sig á gólfinu og fá tengingu við starfsfólkið
og spítalann á mismunandi stöðum. Það hafði ákveðna kosti en ég
væri að ljúga ef ég segði að það
hefði ekki verið erfitt. Verst var
samviskubitið yfir að geta ekki
verið á tveimur stöðum í einu
en það eru margir á spítalanum
sem gerðu mér þetta mögulegt. Í
venjulegum vikum vann ég hálfan
til einn dag á skurðstofu og hálfan dag á göngudeild. Svo bættust
við helgar og kvöld þegar eitthvað
kom upp á. Það var samt í hófi.“
Þú hefur ekki verið mikið
heima að horfa á sjónvarp, spaugar blaðamaður.
„Nei, ég er lélegur í því og frúin
líka, enda margt annað skemmtilegra. Við eigum til dæmis fimm
börn til að blanda geði við og það
verður ekki mikill tími afgangs.
Þau eru á aldrinum átta ára til
tuttugu og þriggja, tvær stelpur
og þrír strákar. Stór hópur og duglegur að bjarga sér.“
„Já, og hjálpast að,“ bætir
Harpa við. „Börnin eru lánið
okkar, þeim fylgir húmor, dínamík og gleði. Heimilislífið snýst
mikið um þau og þeirra áhugamál, ballett, fimleika, drengjakór
og aðra tónlist. Þau eru öll í tónlistarnámi og sumar helgar förum
við foreldrarnir á eina tónleikana
eftir aðra þar sem þau koma
fram. Svo keppir önnur dóttirin
í fimleikum og hin er með sínar
ballettsýningar.“
Reyndu að éta mannorðið
Skyldu börnin öll búa heima?
„Já, og tengdadóttir okkar Rakel
Skarphéðinsdóttir og þýsk stúlka,
Antje Marx, sem ætlar að vera hjá
okkur og hjálpa okkur um tíma.
En kötturinn dó í fyrra,“ segir
Harpa.
Tvö yngstu börnin, átta og tíu
ára, deila herbergi enn þá en nú
kveðst Harpa hafa fundið hús sem

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

BJÖRN ZOËGA
Í stjórn spítalans er mjög
samhentur hópur og oft
þegar við vorum að ræða
málin notaði ég íþróttataktíkina: „Við ætlum ekki
að tapa þessu, við ætlum
að halda áfram.“
hentar lífi fjölskyldunnar betur,
hún geti þar meira að segja verið
með vinnustofu heima. „Húsið
er í næstnæstu götu svo börnin
þurfa ekki að skipta um skóla. Við
getum bara farið með dótið okkar
í pokum þangað.“ „Já, á að láta
mann bera það?“ grípur Björn á
lofti. „Það væri bara ókeypis líkamsrækt,“ bendir hún á.
Þau eru þá ekki að fara af landi
brott. „Nei, það eru engin plön
um það,“ tekur Björn fram og er
í framhaldinu minntur á stöðuna
sem hann var búinn að fá úti í Svíþjóð fyrir nokkrum misserum en
hætti við að taka af því Guðbjartur Hannesson fékk hann til að

Nú liggja fjárlögin
fyrir og enn er haldið
áfram að höggva
í sama knérunn,
þrátt fyrir öll mín
varnaðarorð.
sinna áfram störfum á Landspítalanum. „Ég var næstum búinn
að ráða mig úti, átti bara eftir að
skrifa undir,“ rifjar Björn upp.
„Guðbjartur vissi að það stóð til
og á síðustu stundu ákvað hann að
gera samkomulag um að ég yrði
hér áfram á þeim forsendum að
ákveðnir hlutir yrðu gerðir fyrir
spítalann. Inn í þetta blandaðist síðan launaumræða sem var
algert smáatriði í heildarmyndinni og ekki það sem ég var að
leita að. Eftirleikurinn varð mjög
pólitískur.“
Spurður hvort andrúmsloftið á
spítalanum hafi ekki spillst mikið
vegna þessa máls, svarar Björn:

Auðvitað var þetta
skrítinn tími. Eftir á að
hyggja hefðum við aldrei
átt að blanda launamálum inn í þennan pakka.
Þar lágu mistökin.
„Eflaust hjá sumum. Ég fann það
aldrei. En margir nýttu þessa
kauphækkun sem ekkert varð
af og málið losaði um ákveðna
óþreyju sem var innan spítalans
sem tengdist langvarandi niðurskurði og áhrifum hans á laun.“
Harpa kveðst hafa tekið
umræðuna um málið á netinu
mjög nærri sér. „Mér sárnuðu
mörg orð sem fólk lét falla um
Björn og hans persónu. Ég hef
alltaf verið stolt af því hvernig
hann hefur staðið sig í starfi og
líka heima sem fjölskyldufaðir. Ég
vissi að það hefði ekkert breyst,
hann væri enn sami maðurinn,
en allt í einu var eins og kæmu

Eldborg í Hörpu 11.október

auka tónleikar

Uppselt!

kl. 23.00 föstudaginn 11. októkber sama dag

Sérstakir gestir:

Þú getur nálgast þinn miða á:

Sigriður Thorclacius

harpa.is og midi.is

Björgvin Halldórsson
Bogomil font
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hungraðir úlfar fram sem
reyndu að éta mannorð hans upp
til agna.“
„Það verður bara oft svo persónulegt þegar fólk fer að viðra
skoðanir sínar á netinu hér á
Íslandi. Þetta hafði lítil áhrif á
mig en varð mjög pólitískt. Hvort
sem það varð stéttarfélagspólitík eða fólk að reyna að nýta
sér málið til að koma höggi á
velferðarráðherrann og á stjórnanda fjölmennasta fyrirtækis
landsins. Auðvitað var þetta skrítinn tími. Eftir á að hyggja hefðum
við aldrei átt að blanda launamálum inn í þennan pakka. Þar lágu
mistökin.“
En finnst honum, eftir á að
hyggja, mistök að drífa sig ekki
út og láta fortölur Guðbjarts lönd
og leið?
„Nei, ég hugsaði aldrei svoleiðis. Maður hefur ákveðið val, tekur
ákvarðanir og verður að standa
við þær.“ Spurður hvort honum
standi þessi staða í Svíþjóð ekki
til boða lengur svarar hann: „Nei.
Ég segi ekki að maður fái einu
sinni á ævinni svona tilboð en það
gerist ekki oft.“
Keppnisskapið kom sér vel
Björn hefur alltaf verið áhugamaður um íþróttir, æfði handbolta, fótbolta og körfubolta með
Val sem strákur og mætir enn
á flesta fótboltaleiki Vals, enda
hefur hann verið liðslæknir þar
þangað til síðastliðið vor að hann
hóf að þjálfa annan í það embætti.
Hann spilaði yfir 250 leiki með
meistaraflokki Vals í körfubolta
og var fyrirliði síðustu árin með
liðinu. „Þetta var skemmtilegt
tímabil, fyrsta árið í meistaraflokki unnum við þrefalt, urðum
Reykjavíkur-, Íslands- og bikarmeistarar. En um leið og ég byrjaði að vinna sem læknir hætti ég
að spila því ég var að vinna þriðja

og þá sérstaklega Landspítalans
sem var fækkað. Mér finnst það
ótrúleg forgangsröðun.“

BJÖRN OG HARPA „Unaðsfegurð Íslands kemur stundum út á mér tárum. Ég get bara ekki hugsað mér að búa neins staðar

annars staðar,“ segir Harpa. „Ekki í bili,“ segir Björn.

hvern sólarhring, fyrir utan dagvinnuna. En ég hætti ekkert að
vera Valsari og mér finnst gaman
að fara á leiki,“ segir hann.
Spurður hvort reynsla hans sem
fyrirliða í íþróttunum hafi komið
honum vel í stjórnun spítal ans
svarar hann: „Já, ég held það.
Keppnisskapið hefur komið sér vel
og að hata að tapa. Í stjórn spítalans er mjög samhentur hópur
og oft þegar við vorum að ræða
málin notaði ég íþróttataktíkina:

„Við ætlum ekki að tapa þessu, við
ætlum að halda áfram.“
En hefur honum þá ekki þótt
sárt að tapa góðum starfskröftum af spítalanum sem kannski
nást ekki þangað aftur?
„Jú, jú. Auðvitað höfum við
misst góða einstaklinga frá okkur,
það fer ekki milli mála, en lykilfólkið er hér enn að megninu til og
við höfum fengið til okkar margt
gott fólk. Heildartalan í stéttum
lækna og hjúkrunarfræðinga

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

er enn sú sama og fyrr, því við
ákváðum að reyna að halda uppi
grunnþjónustunni, næst sjúklingunum, og fækka fólkinu í
kring um hátt í 20 prósent. Mér
finnst sárast að við vorum látin
fækka um 350 stöðugildi sem
voru næstum 600 einstaklingar
en svo kemur í ljós að aðrar ríkisstofnanir hirtu þessi stöðugildi
og lokasumman varð 200 fleiri
ríkis starfsmenn. Það var einungis innan heilbrigðiskerfisins

Snöggur að ákveða sig
Hvað við tekur núna hjá Birni er
óljóst, að hans sögn. „Ég hef stöðugt, að minnsta kosti síðustu tvö
árin, verið spurður hvort ég hefði
ekki áhuga á hinu og þessu. Það
jókst mjög mikið eftir þessa leiðindaumræðu á spítalanum fyrir
ári, sérstaklega frá einkafyrirtækjum, þar sem menn sögðust
vilja bjarga mér frá þessari pólitík. Það eru alls konar hlutir sem
mér hafa staðið til boða, ekki bara
í heilbrigðisþjónustu heldur líka
í stjórnunarstöðum. Ég ætla að
skoða hvað er í spilunum og gefa
mér svona tvo daga í það!“
„Hann hefur alltaf verið snöggur að ákveða sig,“ stingur Harpa
að. „Það er líka það sem ég hef
orðið að gera, bæði sem læknir
og í þeirri stöðu sem ég hef verið
í sem stjórnandi spítalans,“ bendir hann á. „Þar hefur ekki dugað
nein ákvarðanafælni.“
Listakonan Harpa er spurð
hvort hún sé dugleg að draga
Björn á sýningar. „Já, og það vill
bara svo vel til að hann hefur
áhuga á myndlist,“ segir hún brosandi. „Hann fer oft til útlanda
vegna starfs síns, kíkir þá iðulega á söfn og kemur heim með
sýningarskrár eða bækur sem
hann gerir svo heimaunna úttekt
á. Ég get ekki sagt að ég sé jafn
áhugasöm um það sem tengist
djúpstæðri rannsóknarvinnu í
læknisfræði. En við höfum líka
gaman af því að fara út í sveit og
vera úti í náttúrunni sem er svo
heillandi. Unaðsfegurð Íslands
kemur stundum út á mér tárum.
Ég get bara ekki hugsað mér að
búa neins staðar annars staðar.“
„Ekki í bili,“ segir Björn og
brosir.

AUGLÝSING UM INNTÖKU NÝNEMA
Í LÖGREGLUSKÓLA RÍKISINS
Ríkislögreglustjóri auglýsir eftir nýnemum í Lögregluskóla ríkisins.
Umsóknarfrestur er til og með 26. október 2013.
GRUNNNÁMIÐ
Námið skiptist í bóknám og starfsnám og hefst í janúar 2014. Það stendur yﬁr í
a.m.k. tólf mánuði og þar af verður starfsnám hjá lögregluembættum a.m.k.
fjórir mánuðir.
RÉTTINDI SEM NÁMIÐ VEITIR
Hver sá sem lýkur lögreglunámi með fullnægjandi árangri er hæfur til að sækja um
laus störf lögreglumanna í lögreglu ríkisins. Hann þarf að uppfylla skilyrði lögreglulaga nr. 90/1996 og reglugerðar nr. 1051/2006 um starfsstig innan lögreglunnar, til
að geta hlotið hlotið setningu eða skipun í embætti. Ríkislögreglustjóri setur og
skipar lögreglumenn.
AÐ HVERJUM ER LEITAÐ
Lögreglustarﬁð er um margt spennandi og krefjandi vettvangur fyrir dugandi fólk
enda eru gerðar fjölþættar kröfur til umsækjenda. Gerð er krafa um lágmarks
menntun en einnig gott andlegt og líkamlegt atgervi því í lögreglustarﬁnu reynir
á ýmsa ólíka eiginleika þeirra sem því sinna. Reyndin er sú að umsækjendur hafa
fjölbreyttan bakgrunn og lögreglan hefur í gegnum tíðina fengið til liðs við sig
afbragðs starfsfólk með t.d. iðnmenntun og aðra fagmenntun, auk þess sem
háskólamenntuðum hefur fjölgað á síðustu árum. Þá er góður kostur að hafa
fjölþjóðlega reynslu.
Leitað er að skynsömum, jákvæðum, hraustum og reglusömum konum og
körlum sem eiga auðvelt með mannleg samskipti. Í ljósi ríkjandi kynjahlutfalls
innan lögreglu og jafnréttisáætlunar lögreglunnar hvetur ríkislögreglustjóri konur
sérstaklega til þess að sækja um.
NÁNARI UPPLÝSINGAR
Um inntöku nýnema og námstilhögun vísast til 38. gr. lögreglulaga. Nánari
upplýsingar um námið, feril umsókna, inntökupróf, umsóknareyðublöð, læknisvottorð og handbók valnefndar er að ﬁnna á lögregluvefnum, www.logreglan.is
undir Lögregluskóli ríkisins - Inntaka nýnema.
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Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur V. Snævarr formaður valnefndar
í síma 577-2200.
4. október 2013.
RÍKISLÖGREGLUSTJÓRINN

GÖMUL FJÖLSKYLDUMYND Jón Gunnar, Guðrún Lilja, Harpa, Una Sigrún,

Árni Bergur, Sigurbjörn og Björn.

BÖRNIN ERU LÁNIÐ OKKAR
Börn Björns Zoëga og Hörpu Árnadóttur
voru öll skírð í höfuðið á nánum skyldmennum.
■ Árni Bergur er tuttugu og þriggja ára
nemandi í Listaháskóla Íslands. Hann
heitir eftir afa sínum í móðurætt, séra
Árna Bergi Sigurbjörnssyni.
■ Jón Gunnar er sautján ára nemandi í
Menntaskólanum við Sund. Skírður í
höfuðið á afa sínum í föðurætt, Jóni
Gunnari Zoëga.
■ Guðrún Lilja er tólf ára nemandi í
Laugarlækjarskóla. Hún heitir eftir
ömmum sínum, Guðrúnu Björnsdóttur,
móður Björns, og Lilju Garðarsdóttur,
móður Hörpu.
■ Una Sigrún er tíu ára nemandi í Laugarnesskóla. Hún heitir eftir Unu Th. Elíasdóttur, móðurömmu Hörpu, og Sigrúnu
Kristjónsdóttur, móðurömmu Björns.
■ Sigurbjörn er átta ára. Hann var skírður
af langafa sínum, herra Sigurbirni Einarssyni biskup, og í höfuðið á honum.
„Okkur þykir vænt um öll þessi nöfn og
finnst krakkarnir okkar bera þau vel,“
segir móðir þeirra. „Þau eru íslensk, góð og
eðlileg.“

Mér sárnuðu
mörg orð sem
fólk lét falla um
Björn og hans
persónu. Ég hef
alltaf verið stolt
af því hvernig
hann hefur
staðið sig í starfi
og líka heima
sem fjölskyldufaðir.
Harpa, kona Björns

Hyundai Santa Fe Comfort
2,2 d䟚sil, sj䟏lfskiptur, fj䟟rhj䟟ladrif. Verð 7.450 þ䟤s. kr.

Eyðsla 6,7 l/100 km

*

Hyundai i20 Classic, d䟚sil

Hyundai ix30 Station, d䟚sil

Verð 2.690 þ䟤s. kr.

Verð 3.490 þ䟤s. kr.

Eyðsla 6,0 l/100 km

UPPLIFÐU N䟍JA T䟀MA MEÐ HYUNDAI
Komdu 䟚 heims䟟kn og reynsluaktu
n䟧jum Hyundai sem hentar þ䟖r.
F䟏ir b䟚laframleiðendur treysta b䟚lum s䟚num jafnvel og Hyundai
sem b䟧ður 5 䟏ra 䟏byrgð og 䟟takmarkaðan akstur með 䟢llum
n䟧jum Hyundai b䟚lum.

Opið 䟚 dag fr䟏 12-16
Hyundai / BL ehf.

HAUSTGLAÐNIN
GUR
䟀 OKT䟅BER
Með 䟢llum n䟧jum
Hyundai
b䟚lum fylgja vegle
gir kaupaukar.
Uppl䟧singar hj䟏 s䟢
lufulltr䟤a
䟚 s䟚ma 575 1200.

Kauptúni 1 – 210 Garðabæ – Sími: 575 1200
www.hyundai.is – www.facebook.com/hyundai.is

GE bílar / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080

E N N E M M / S Í A / N M 595 24

*

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðenda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Eyðsla 3,8 l/100 km

*

HELGAR
OPIÐ ALLA HELGINA Á SUÐURLANDSBRAUT

9000 SERÍAN KOMIN

2013-2014
ULTRA HD TV
Philips 65PFL9708

KYNNUM BESTA
SJÓNVARP
Í EVRÓPU
UM HELGINA
• Ultra
l HD upplausn - 3840x2160p
• Ultra
l Pixel HD Hex-Core örgjörvi
• 900Hz
0
Perfect Motion Rate Ultra
• Am
mbilight 3 XL
•W
Wi-Fi Miracast
• Tæ
ækið fæst í 65“ og 84“

SAFAPRESSUR
20% AFSLÁTTUR

WHIRLPOOL

UPPÞVOTTAVÉL

Whirlpool ADPY2320IX
• 6th Sense - Skynjar óhreinindi
• Sótthreinsikerfi og hraðkerfi 30 mín.
• Sjálfhreinsandi sía
• Hægt að seinka byrjun
• Sérstök hnífaparaskúffa efst

• Vatnsflæðivörn
• Þvottahæfni A
• Orkuflokkur A
• Þurrkgeta A
• Hljóð 48db

TILBOÐ

99.995

FULLT VERÐ 109.995

iRobot Roomba IRO-760
Sjálfvirkt ryksuguvélmenni með iAdapt gervigreind, Dual HEPA síu og tímastilli. Einn sýndarveggur fylgir svo hægt er að afmarka svæði.

TILBOÐ

74.995

FULLT VERÐ 89.995

www.ht.is - SJÁ ALLT VÖRUÚRVALIÐ - www.ht.is - ÞÚSUNDIR VÖRUTEGUNDA - www.ht.is - FRÁBÆR TILBOÐ - www.ht.is - SJÁ ALLT VÖRUÚRVALIÐ

ROPNUN
LAUGARDAG 11-16 og SUNNUDAG 13-17

6000 SERÍAN Á FRÁBÆRU TILBOÐI UM HELGINA
HÁGÆÐA SNJALLSJÓNVÖRP HLAÐIN BÚNAÐI
• PPixel Precise HD myndvinnsla
• Dual
D -Core örgjörvi
•A
Ambilight XL baklýsing
• 500
5 -700Hz Perfect Motion Rate
• EEasy 3D og 4 gleraugu fylgja
•W
Wi-Fi Miracast
• LLyklaborð á fjarstýringu

42”

60”

Philips 55PFL6158S

Philips 60PFL6008S

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

HANDÞEYTARAR
25% AFSLÁTTUR

Medisana 41010
Vandaður rafmagns lúsakambur sem fjarlægir
höfuðlús og egg með því að greiða í gegnum hárið.
Innbyggður hreinsibursti.Íslenskur leiðarvísir.

55”

Philips 47PFL6158S

FULLTT VERÐ 289
289.995
995

KOMINN AFTUR

47”

Phillips
l
42PFL6008S

219.995

LÚSAKAMBURINN

500

259.995

FULLT VERÐ 349.995
349 995

379.995

FULLT VERÐ 479
479.995
995

529.995

FULLT VERÐ 649.995
649 995

KENWOOD HRÆRIVÉLAR

15% AFSLÁTTUR

3ja ára
ábyrgð!

VERÐ

3.995

FRÁBÆRT VERÐ

SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

ht.iis

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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Ekki á kostnað velferðar
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir að ríkisstjórninni hafi tekist að verja velferðina í landinu í fjárlagafrumvarpinu.
Hann vill fækka skattþrepum og endurskoða virðisaukaskattskerfið. Stefnt er að hallalausum fjárlögum út kjörtímabilið.
➜ BJARNI

Höskuldur
Kári Schram

BENEDIKTSSON

hoskuldur.schram@frettabladid.is

MENNTUN 1989 Stúdentspróf MR.
Lögfræðipróf HÍ 1995 Nám í þýsku
og lögfræði í Þýskalandi 1995-1996
LL.M.-gráða (Master of Laws) frá
University of Miami School of Law í
Bandaríkjunum 1997 Héraðsdómslögmaður 1998 Löggiltur verðbréfamiðlari 1998.

F

yrsta fjárlagafrumvarp
nýrrar ríkisstjórnar var
lagt fram í vikunni. Frumvarpið gerir ráð fyrir að
ríkissjóður skili 500 milljóna króna afgangi á næsta
ári og eru þetta fyrstu hallalausu
fjárlögin frá hruni. Nú þegar hafa
fjölmargir gagnrýnt frumvarpið,
meðal annars forstöðumenn heilbrigðisstofnana sem óttast að það
kunni að leiða til skertrar þjónustu.
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir gríðarlega mikilvægt
að stöðva skuldasöfnun ríkissjóðs
og því sé erfitt að hverfa frá hagræðingar- og niðurskurðarkröfum.
„Það hefur verið mikill niðurskurður [í heilbrigðiskerfinu] undanfarin
ár. Við vitum að það er ekki hægt að
skera meira niður þar og við erum
ekki að gera það. Það er bent á að
þörf sé fyrir tækjakaup á Landspítalanum. Við vitum það og erum
með það í sérstakri skoðun. Á síðasta ári var sett inn tímabundið til
eins árs 600 milljóna króna framlag
til tækjakaupa. Það er ekki gert ráð
fyrir því á næsta ári enda var það
ákveðið til eins árs. En við hlustum
eftir því sem sagt er á Landspítalanum og það er í gangi vinna í heilbrigðisráðuneytinu sem við fylgjumst með í mínu ráðuneyti til þess
að fara yfir áætlun til lengri tíma
um þau mál. Annars staðar í heilbrigðiskerfinu er auðvitað kallað
eftir aukinni þjónustu og við viljum
mæta því. En þegar öllu er á botninn hvolft getum við ekki byggt nein
langtímaplön á því að taka frekari
lán,“ segir Bjarni.
Mikill hallarekstur
Frá árinu 2009 hefur ríkissjóður
verið rekinn með tæplega 400 milljarða króna halla. Heildarskuldir
nema nú rúmum 1.500 milljörðum,
sem eru 84 prósent af vergri landsframleiðslu, og greiðir ríkið tugi
milljarða í vaxtakostnað á hverju
ári. Afskriftir á krónueign kröfuhafa gömlu bankanna gætu skilað
mörg hundruð milljörðum í ríkiskassann. Ríkisstjórnin hefur lýst
yfir þeim vilja að nota þessa fjármuni til að greiða niður skuldir
heimilanna. Sumir hafa þó viljað
nota þessa fjármuni til að greiða
niður skuldir ríkissjóðs og lækka
þannig vaxtagreiðslur. Bjarni segir
að báðar leiðir séu skynsamlegar.
„Við stöndum ekki frammi fyrir
vali um að gera bara annað hvort.
Það væri mjög skynsamleg ráðstöfun á þessu svigrúmi, ef það skap-

HELSTU STÖRF Fulltrúi hjá Sýslumanninum í Keflavík 1995 Lögfræðingur hjá Eimskip 1997-1999
Lögmaður með eigin rekstur á Lex
lögmannsstofu 1999-2003 Fjármálaog efnahagsráðherra síðan 23. maí
2013.
STJÓRNMÁLAÞÁTTTAKA Í stjórn
Hugins, félags ungra sjálfstæðismanna í Garðabæ, 1991-1993,
formaður 1993 Framkvæmdastjóri
lögfræðiaðstoðar Orators, félags
laganema, 1994-1995 Í stjórn
Heilsugæslu Garðabæjar 1998-2002
Í skipulagsnefnd Garðabæjar frá
2002 Varaformaður Flugráðs 20032007 Formaður knattspyrnudeildar
Ungmennafélagsins Stjörnunnar í
Garðabæ 2003-2005 Í stjórnarskrárnefnd 2005-2007 Alþingismaður
síðan 2003 Formaður Sjálfstæðisflokksins síðan 2009.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

➜ Lykiltölur fjárlagafrumvarpsins 2014
Tekjur

Gjöld

Vaxtagjöld

Skuldir ríkisins

587,6 587,1 +76

1.500

milljarðar

milljarðar

milljarðar

milljarðar

ast, að nota það til að lækka skuldir
ríkisins. Mjög skynsamleg ráðstöfun. Hins vegar höfum við líka sagt
að það væri skynsamlegt að nota
svigrúmið að einhverju leyti til
þess að taka á skuldavanda heimilanna. Það er hægt að gera þetta með
ýmsum hætti og það er einmitt það
starf sem er í gangi núna í þessum
nefndum sem komið var á á sumarþinginu.“
Tekjuskattshlutfallið í miðþrepi
lækkar úr 25,8 prósentum í 25 prósent samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Fyrir einstaklinga með um 450
þúsund krónur þýðir þetta skattalækkun upp á 1.500 krónur á mánuði. Bjarni segir að þessi lækkun
sé mikilvægt skref í átt að auknum
kaupmætti launþega. „Ég trúi því að
það skipti mjög miklu máli að stíga
ekki bara þetta skref heldur halda
áfram að lækka skatta á launþega
og skapa réttu hvatana í hagkerfinu. Gera fólki kleift að ná endum
saman. Frumvarpið hefur þau áhrif

að kaupmáttur ráðstöfunartekna
vex og það er gríðarlega mikilvægt
og alls ekki sjálfsagt á svona erfiðum tímum eins og við búum við
í dag. En ég sakna þess hins vegar
að það sé metið af þeim sem eru að
tala fyrir launþegana í umræðunni,“
segir Bjarni.
Vill fækka skattþrepum
Bjarni vill endurskoða tekjuskattskerfið og fækka skattþrepum. „Ég sé
fyrir mér að það væri skynsamlegt
að sameina neðstu tvö þrepin og auðvitað vil ég gera það þannig að við
jöfnum þau niður á við. Með þessari breytingu sem við erum að gera
núna dregur úr muninum á milli
neðsta þrepsins, sem er 22,9 prósent,
og 25 prósenta þrepsins sem núna er
þá orðið.“ Hann segir nauðsynlegt að
endurskoða kerfið í heild. „Hvernig
samspilið er á milli þess að vera með
tiltölulega hátt frítekjumark og svo
þrjú þrep með bótakerfi ofan á. Ég
er að horfa til þess ekkert síður en
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7 daga heilsudvöl 5. - 12. nóvember
Námskeiðið er fyrir þá sem vilja njóta lífsins, lifa líﬁnu aðeins
hægar og huga að andlegri og líkamlegri líðan. Dvölin gefur
einnig einstakt tækifæri til að taka upp nýjar og skynsamlegar
leiðir hvað varðar hreyﬁngu, næringu og svefn.
Innifalið: Gisting, ljúffengur og hollur matur, skipulögð dagskrá,
hugleiðsla og jóga, aðgangur að sundlaugum, baðhúsi og
líkamsrækt. Einnig nudd og val um ýmsar meðferðir.
Verð á mann: 121.900 kr.
Ath. Takmarkaður fjöldi.
Aukadagur fyrir þá sem vilja lengja dvölina er 9.900 kr. pr. sólarhring.
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til þrepanna sem slíkra. Svo erum
við líka að horfa til þess hver heildarskattbyrðin er þegar við tökum
saman útsvarið, þessi tekjuþrep og
líka að við erum að fjármagna lífeyrisgreiðslurnar með framlagi í
sjóði og þá sjáum við að skattbyrðin á launatekjur á Íslandi er með
því hæsta sem þekkist. Það hlýtur
að vera okkur umhugsunarefni og
spurning hvort þarna séu til staðar
réttu hvatarnir.“
Fyrir kosningar lofuðu sjálfstæðismenn skattalækkunum og Bjarni
segir að staðið verði við þau loforð.
„Við viljum skapa frekari hvata og
halda áfram að lækka skatta og létta
undir með heimilum í landinu. Það
vil ég gera.“
Auka gagnsæi og skilvirkni
Bjarni hefur einnig boðað breytingar á virðisaukaskattskerfinu og vonast til þess að hægt verði að mynda
þverpólitíska sátt um að einfalda
kerfið. Hann telur að það væri skynsamlegt að lækka efsta þrepið. „Það
væri skynsamlegt að taka það niður.
Það myndi þá þýða að við myndum
þurfa að taka hitt eitthvað aðeins
upp. Ég sé að það eru margar viðkvæmar vörur í þeim flokki, eins og
til dæmis matarkarfan. Þess vegna
þarf að taka fleira inn í reikninginn, eins og að fella niður vörugjöld.
Þetta er bara vinna sem þarf að fara
af stað og ég myndi ekki vilja horfa
á þetta sem sérstaka tekjuöflunaraðgerð eða sem aðgerð til að draga
úr neyslusköttum heldur til að auka
gagnsæi og skilvirkni.“
Höftin skapa óvissu
Bjarni segir að það sé markmið
ríkisstjórnarinnar að skila hallalausum fjárlögum út kjörtímabilið.
„Það verður áfram jafn mikilvægt
að skila ríkissjóði með afgangi.
Fram undan eru alls konar óvissuþættir sem við vitum ekki nákvæmlega hvernig spilast úr. Allt sem
tengist afnámi haftanna og uppgjöri þrotabúanna er auðvitað risastórt mál í okkar efnahagslega samhengi. Við vonumst auðvitað til
þess að þeir hlutir spilist þannig
og að það verði tekið þannig á þeim
málum að það gagnist okkur við
uppbyggingu landsins. Ég hef líka
bent á að sala til dæmis á eignarhlutum okkar í fjármálafyrirtækjum, ef skilyrði skapast, geti falið í
sér mikil sóknarfæri. Við borgum á
næsta ári 11 milljarða í vexti vegna
lána sem voru tekin til að endurreisa Landsbankann og hina bank-

ana. Við getum sparað þá fjármuni
með því að losa um þetta eignarhald. Það eru ráðstafanir sem geta
stórbætt afkomu ríkissjóðs á næstu
árum og þar með aukið getu okkar
til þess að gera betur á ýmsum þjónustusviðum.“
Nauðsynlegt að hagræða
Hann segir að svigrúm til frekari
niðurskurðar sé ekki mikið en hins
vegar megi hagræða með ýmsum
hætti. „Á velferðarsviðunum tel ég
að ekki sé svigrúm fyrir niðurskurð.
Við munum hins vegar fara fram á
hagræðingu þar sem við sjáum að
hún sé skynsamleg. Þegar ég tala
um hagræðingu er ég að tala um að
við höldum áfram að gera sömu hlutina, skila sama þjónustustigi, fyrir
sama eða minna fé. Það myndi ég
ekki kalla beinan niðurskurð. Þetta
er spurning um að veita opinbera
þjónustu með meiri hagkvæmni,“
segir Bjarni. Hann telur líka að
hægt sé að sameina stofnanir og
smærri embætti og vill meðal annars skoða hvort hægt sé að sameina
Seðlabankann og Fjármálaeftirlitið. „Við getum líka nýtt tæknina til
þess að bæta þjónustuna við almenning. Nota tölvutæknina til að tryggja
fólki störf úti á landi. Störf sem
þurfa ekkert sérstaklega að vera á
höfuðborgarsvæðinu.“
Verja velferðina
Stjórnarandstaðan hefur gagnrýnt
fjárlagafrumvarpið og sagt að það
auki ójöfnuð í samfélaginu og skaði
velferðarkerfið. Bjarni vísar þessari gagnrýni á bug. „Við erum að
verja nýlegar hækkanir í barnabótakerfinu. Við erum sömuleiðis
að framlengja nýlegar hækkanir í
vaxtabótakerfinu. Við aukum ráðstöfunartekjur heimilanna með
því að kaupmáttur þeirra vex. Það
er rangt að útgerðin sleppi vel frá
þessu frumvarpi. Hún greiðir meiri
skatta í dag en hún hefur áður gert.
Það er rangt að auðlegðarskatturinn
verði ekki innheimtur á næsta ári.
Hann er beinlínis í fjárlagafrumvarpinu en hann verður hins vegar
ekki framlengdur. Heilt yfir tel ég
að okkur hafi tekist með markvissum aðhaldsaðgerðum og breikkun
skattstofna að skapa svigrúm til
þess að verja velferðina í landinu.“

visir.is
Viðtalið við Bjarna Benediktsson er hægt að sjá í þættinum
Pólitíkin á visir.is.

KVEIKTU
Á PERUNNI
og lækkaðu
rafmagnsreikninginn
KYNNING Í DAG
Sérfræðingar frá Osram verða í Húsasmiðjunni Skútuvogi í dag
kl. 13:00 -16:00 og kynna úrval valkosta í stað hefðbundinna glópera.
Þá verður einnig kynnt ný lína af LED perum sem nú bjóðast á
lægra verði en áður hefur þekkst. Komdu og lærðu að lækka
rafmagnsreikninginn með réttu perunni.
Nýtt í Húsasmiðjunni!
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3,6W pera E14 230V
15.000 tímar, samsvarar 25W.

3.6W kúlupera E14 230V
15.000 tímar, samsvarar 25W.

6189065

6189071

8W pera E27 230V
15.000 tímar, samsvarar 40W
glóperu í ljósmagni.

10W pera E27 230V dimmanleg.
20.000 tímar, samsvarar 60W
glóperu í ljósmagni.
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6189063

ð
garver
Kynunminhelgina

ð
garver
Kynunminhelgina

r
2.099 k

r
2.299 k

ð
garver
Kynunminhelgina

ð
garver
Kynunminhelgina

r
1.599 k

r
1.899 k

LED

LED

LED

LED

6.5W GU5.3 12V 36° dimmanleg
25.000 tímar, samsvarar 35W
halógenperu í ljósmagni.

5W GU5.3 12V 36° dimmanleg
25.000 tímar, samsvarar 20W
halógenperu í ljósmagni.

7W GU10 230V 36° dimmanleg
25.000 tímar, samsvarar 50W
halógenperu í ljósmagni.

4.8W GU10 230V 36° dimmanleg
25.000 tímar, samsvarar 35W
halógenperu í ljósmagni.
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6189053

6189051

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
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STÓRT SCRUB
Guðni Þór Valþórsson
hlýtur annað sætið fyrir
þessa flottu mynd.

REIÐTÚR
Jónas H. Ottósson tók myndina
í 4. sæti.

TOPPNUM NÁÐ
Kolbrún Þorsteinsdóttir á
myndina í 5. sæti.

FJÖLLIN GRANDSKOÐUÐ Steef van Oosterhout tók þriðju bestu útivistarmyndina að mati dómnefndar og lesenda
Fréttablaðsins.

Kindur, stökk og kollhnísar
Ljósmyndin Gott dagsverk, sem Agnes Heiða Skúladóttir sendi inn í ljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins, var valin besta
myndin þar sem þemað var Útivist. Haust er þema næstu ljósmyndakeppni blaðsins sem hefst á mánudagsmorgun.

M

yndin var tekin í réttum skammt frá Grenivík núna í haust og
konan sem fylgist með er hún Ásta, skólastjóri á Grenivík. Ég
hef ekki farið í réttir síðan ég var smástelpa en vinkona mín
í ljósmyndaklúbbnum Álfkonum dró mig með sér og það var
ferlega gaman,“ segir Agnes Heiða Skúladóttir, sigurvegari í
ljósmyndakeppni Fréttablaðsins, þar sem þemað var útivist.
Agnes segist lengi hafa haft áhuga á ljósmyndun, enda er fjöldinn allur af
áhuga- og atvinnuljósmyndurum í fjölskyldunni hennar. „Ætli þetta sé ekki
bara í blóðinu?“ segir Agnes, en hún er meðlimur í átján kvenna ljósmyndaklúbbi á Akureyri sem hittist vikulega, ræðir um hluti tengda ljósmyndun og
heldur sýningar af og til. „Ljósmyndaklúbburinn er að fara í ljósmyndaferð á
Snæfellsnes núna og ég hlakka mikið til,“ segir Agnes.
Alls barst 271 ljósmynd 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.

VERÐLAUNIN
Í verðlaun fyrir
bestu myndina
hlýtur Agnes
Heiða glæsilega
Nikon 10,1 millj.
pixla myndavél
með 10-27mm
slinsu frá Heimilistækjum.

GOTT DAGSVERK
Agnes Heiða Skúladóttir á sigurmyndina í ljósmyndakeppni Fréttablaðsins að þessu sinnI.

➜ Ljósmyndakeppni um haust
Haust er þema næstu ljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins.
KEPPNIN HEFST mánudagsmorguninn 7. október.
KEPPNINNI LÝKUR á miðnætti miðvikudaginn 16. október.

Sömu reglur gilda og áður, hver þátttakandi skal senda inn eina
mynd og skal hún hafa verið tekin nú í haust. Tilkynnt verður
um úrslit haustkeppninnar í helgarblaði Fréttablaðsins laugar-

daginn 19. október en allar nánari upplýsingar um keppnina er
að finna
á ljosmyndakeppni.visir.is.

MIÐBORGIN OKKAR BÝÐUR ÞÉR HEIM

LANGUR LAUGARDAGUR
5. OKTÓBER

Hverﬁsgata er óðum að taka á sig nýja mynd.
Hún er opin fyrir gan
gangandi
ngandi umferð og þar
má líta inn í verslanir,, bíó og veitingahús.

01
101

Friðarsúlan
Friðarrsúlan
úl verður
ð tendruð
d ð þann
þ
9. okt.
k
Raftónlistarhátíðin
Raftón
nlistarhátíðin S.L.Á.T.U.R. fer fram
16.–20.
16.–20
0. okt. Tón- og textahöfundar
a í „Ammæli“ í Hörpu 25.–27. okt.
bjóða
Kjötsúpudagurinn
Kjötsú
j úpudagurinn
p
g
verður þann
þ
26. okt.
á Skól
Skólavörðustíg
lavörðustíg og Airwaves hátíðin
hefst 30. okt.
Verslu
um og njótum þar sem hjartað slær
r.
Verslum
slær.

W W W.MIDBORGIN.IS
GJAFAKORT MIÐBORGARINNAR
Fáanleg í öllum bókaverslunum miðborgar
miðborgar
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Brandenburg/ Teikng: Sól Hrafnsdóttir
fnsdóttir

Yﬁr 300 verslanir
Yﬁ
l
og veitingahús eru
í miðborginni. Á laug
laugardag
gardag verður opið
til kl. 17 og víða lengur.
lengu
ur. Hljómsveitin White
Signal leikur hér og þ
þar frá kl. 14–17 og
Brúðubíllinn verður kl.
k 14
4 á Lækjartorgi.
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Verð áður 1398 kr. kg
Krónu hamborgarhryggur
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Verð áður 798 kr. kg
Grísabógur hringskorinn
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Verð áður 1469 kr. kg
Grísakótilettur
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Verð áður 1498 kr. kg
Grrís
Grísasnitsel
ísa
sassnit
its
tse
sel

2 kg

v

2

í pk.

349

kr.
pk

Verð áður 585 kr. pk
Bláber í boxi, 125 g
Krónan Krónan
Krónan
Árbæ Bíldshöfða Breiðholti

349

kr.
pk.

Avocado fullþroskað, 2 stk.
Krónan
Granda

Krónan
Krónan
Hvaleyrarbraut Lindum

Krónan
Mosfellsbæ

499

kr.
pk.

Þykkvabæjar gullauga kartöflur

Krónan
Krónan Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Reykjavíkurvegi Vallakór Akranesi Reyðarfirði Selfossi Vestmannaeyjum
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kg

Verð áður 4598 kr. kg
Ungnauta entrecote, erlent

ÍM kjúklingabringur

Nýtt!

4 máltíðir
fyrir 4

eða um 18
máltíðin á 6 kr
mann
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afslátt
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o
2980 Ódýr skyldupakki
l
kr.
kassinn

Verð áður 4455 kr. kassinn
Allt í einum kassa: lambasnitsel,
kjötbollur, bjúgu og medisterpylsa

fjö

3fyrir
2

592

kr.
3 stk.

Verð áðurr 888
88
8
88 kr./3
k
stk.
Fanta Orange,
ngge
nge
ge OrangeZero
Or
Or
og Exotic
Fullt verð 296 kr./stk. eða 888 kr./3 stk.

279 489 249
kr.
pk.

Góu lakkrísdúndur bitar

kr.
pk.

kr.
pk.

Nóa súkkulaðirúsínur

Appolo lakkrísreimar

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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Lítur á verðlaunin sem hross
Benedikt Erlingsson leikstjóri hampaði verðlaunum í San Sebastian fyrir myndina sína Hross í oss. Hann segir það vekja
athygli erlendis hversu margar kvikmyndir frá þessari fámennu þjóð skori hátt á alþjóðlegum kvikmyndahátíðum.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

B

enedikt Erlingsson er
áberandi í listalífinu
þessa dagana. Hann
leikstýrir Jeppa á Fjalli
sem var frumsýndur
í gær og er nýkominn
heim frá Spáni með verðlaun fyrir
fyrstu kvikmyndina sína í fullri
lengd, Hross í oss. Þau hlaut hann
sem besti nýi leikstjórinn.
Hvernig skyldi þeim hafa vegnað
sem áður hafa hlotið slík verðlaun?
„Listinn með forgöngumönnum
mínum er víst stórkostlegur og ég
vona að ég standi undir því að vera
kominn í röðina,“ segir hann brosandi. „Verðlaunin brjóta ákveðið
blað fyrir mig því ég er bara byrjandi. En bæði með því að ljúka
þessari mynd og fá viðurkenningu fyrir hana verður kannski
tekið meira mark á mér þegar ég
kem næst bónarveg til þeirra sem
ráða yfir peningum til kvikmyndagerðar. Ég lít á verðlaunin sem
hross til að komast á yfir fjallaskörð og inn á næsta landsvæði.
Til þess eru þau líka hugsuð.“
Móðurmissirinn var áminning
Benedikt kveðst hafa verið búinn
að ganga lengi með Hross í oss í
maganum. „Ég var eins og Loki
Laufeyjarson sem var óléttur að
Sleipni. Er búinn að vera óléttur að
ýmsu gegnum tíðina, sumt hefur
fæðst og annað er enn að malla
í mér. Hross í oss er ein þeirra
kvikmyndahugmynda sem ég taldi
erfiða og því ætlaði ég að byrja á
auðveldara verkefni, en svo urðu
straumhvörf í lífi mínu 2008 þegar
móðir mín dó. Það var áminning og
þá ákvað ég að ég gæti ekki dregið
það sem skipti mig mestu máli.
Þótt skynsemin segi manni að taka
hlutina í einhverri ákveðinni röð
er lífið ekki alltaf skynsamlegt.“
Hann segir móður sína hafa
vitað af draumi hans um hestamyndina. „Mamma var hjálparkokkur minn, hún las yfir handrit
fyrir mig enda er ég örlítið skrifblindur. Svo hjálpaði hún mér með
mína fyrstu styrkumsókn vegna
Hross í oss og meðal annars þess
vegna tileinka ég henni myndina.“
Hverjir fleiri skyldu vera áhrifavaldar Benedikts við kvikmyndastjórn? „Ég er auðvitað undir
áhrifum frá mörgum. Mér þykir
það heiður þegar myndin mín er
nefnd í línu með Börnum náttúrunnar og Landi og sonum sem ég
lít á sem mikil listaverk. En þarna
eru þræðir á milli, bæði í sögusviði
og að sumu leyti í aðferð. Mínir
erlendu áhrifavaldar eru líka
nokkrir, Pasolini kemur fljótt upp í
hugann, Kusturica og Fellini. Þetta
eru menn sem mér finnst gott á
horfa á myndir eftir. Ég er dálítið
suðrænn í sinninu þarna.“
Fólk erlendis er undrandi á
því hvernig Íslendingum tekst
að koma jafnmörgum góðum
myndum á legg og raun ber vitni,
að sögn Benedikts. „Það þykir
einstakt hversu margar myndir
frá svona lítilli þjóð skora hátt á
kvikmyndahátíðum,“ segir hann.
„Málmhaus var í Toronto, hefur
fengið frábæra dóma, og Ragnar
Bragason á eftir að fara sigurför
með hana eins og hinar myndirnar
sínar. Ég bendi líka á stuttmyndina
Hvalfjörð, eftir Guðmund Arnar,
sem fór inn á hátíðina í Cannes og
svo allar myndir Rúnars Rúnarssonar. Dagur Kári er stórstjarna,
svo ekki sé minnst á Baltasar
sem er að brjóta öll viðmið um hið
mögulega. Svo eru það Grímur
Hákonar og Haddi Gunni sem
brunar áfram sinn „annan veg“ að
ég tali ekki um gamla ljónið Friðrik Þór.“
Hverju skyldi hann þakka

þennan árangur? „Við erum heppin
með sögumenn og það hefur orðið
til sérstakur kúltúr hjá nýrri kynslóð kvikmyndagerðarfólks sem
birtist í samhjálp og samvinnu.
Við lesum handrit hvert hjá öðru
og horfum á klippin. Gott dæmi er
Hross í oss. Sjálfur Friðrik Þór er
að framleiða þessa mynd mína og
Baltasar bauðst til að leika í henni
og lánaði okkur bíla og hest á tökustað. Ragnar Bragason og Rúnar
Rúnarsson lásu handritið á frumstigum og Elísabet Rónalds kom
að klippinu og gaf góð ráð. Þetta
er partur af styrk okkar því það er
ávinningur fyrir okkur öll, ef einhverju okkar tekst eitthvað.“
Þegar minnst er á niðurskurð
ríkisstjórnarinnar til kvikmyndagerðar stendur ekki á viðbrögðunum hjá Benedikt. „Þetta sýnir
bara gildismatið. Hópurinn sem
ræður núna vill skapa störf í
álverum, sláturhúsum, mjólkurverum og fiskverum en ekki í
hugverum og kvikmyndaverum.
Álverksmiðjur fá hér beinar niðurgreiðslur gegnum skattaafslætti
og allt bendir til að þær komi
hagnaði sínum undan með því að
ljúga upp á sig skuldum sem þeir
skulda sjálfum sér. Undir svona
rakkarapakk vill ríkisstjórnin
púkka en slátrar 200 ársstörfum
í kvikmyndagerð til að spara 400
milljónir.“
Leið eins og stóru strákunum
Hross í oss var tekin á 25 dögum
sumarið 2012, á Höfðaströnd í
Skagafirði en þó mest í Borgarfirði, á Hvítársíðunni og hálendinu ofan við Húsafell. Sá staður
hefur stundum verið kallaður
vagga íslenskrar myndlistar því
þangað fóru þeir á leigubílum
Kjarval og Ásgrímur og máluðu. Benedikt kveðst hafa verið
búinn að leita að tökustöðum í tvö
sumur þegar athygli hans á þessu
svæði í Borgarfirðinum hafi verið
vakin. Hann eigi víða hauk í horni.
Nefnir Bergstein Björgúlfsson
kvikmyndatökumann sem dæmi.
„Við Besti höfum unnið saman að
þessari mynd og án hans hefði hún
aldrei gengið upp.“ Hann kveðst
líka hafa þurft að láta þjálfa hesta
sérstaklega fyrir tökurnar. „Undirbúningurinn var mikill og ég var
með ótrúlega hæft og duglegt fólk
á öllum póstum. Það var gífurlegt
álag á hestadeildina, meðal annars
vegna þess að við höfðum mjög
stuttan tíma því fjármögnunin
gekk hægt – en small á síðustu
stundu.“
Benedikt fer líka lofsamlegum
orðum um útgerð, skipstjóra og
áhöfn togarans Klakks á Sauðárkróki sem hann hafði að láni heilan
dag og segir hafa verið ómetanlegt. „Þann dag leið mér eins
og einum af stóru strákunum,“
segir hann brosandi. „Ég held að
slíks góðvilja hafi Tom Cruise
eða Russell Crow ekki notið hér
á Íslandi þetta sumar. Í raun ætti
ég að gera mynd um allt fólkið
sem lagði mér lið. Það yrði margóma mynd, full af englum og velviljuðum vættum sem birtust
þegar öll sund virtust lokuð. Þar
væru fjárfestarnir mínir í stórum
hlutverkum og bændur á Hvítársíðu sem lánuðu okkur híbýli sín
og hjálpuðu á alla lund.“
Einn „bóndinn“ sundríður út í
togara til áfengiskaupa í myndinni.
Skyldi það ekki hafa verið erfitt
atriði fyrir hest og menn? „Það
gekk ótrúlega vel enda er íslenski
hesturinn mjög vel syndur,“ segir
Benedikt. „Þessi hestur synti 200250 metra út og til baka en samkvæmt mælingum reyndi hann
helmingi minna á sig en eftir 250
metra sprett með knapa. Þannig að
þetta var allt innan marka, enda
vorum við með dýralækni á setti
allan tímann sem við vorum að
vinna með hestana og allir sem
komu að þessari mynd elska hesta.

...svo urðu straumhvörf í lífi
mínu 2008 þegar móðir mín dó. Það
var áminning og þá ákvað ég að ég
gæti ekki dregið það sem skipti mig
mestu máli. Þótt skynsemin segi
manni að taka hlutina í einhverri
ákveðinni röð er lífið ekki alltaf
skynsamlegt.

LEIKSTJÓRINN Næsta mynd er byrjuð að þróast innra með Benedikt þótt hann eigi eftir að afla hugmyndinni brautargengi.

Hann líkir þeirri baráttu við það að fá fólk til að fjárfesta í veiðitæki til að veiða nýjar tegundir á ókunnum miðum. Samt vonar
hann að sá forleikur sem það er að koma slíkum togara á flot verði aðeins auðveldari en síðast.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það er líka mjög mikilvægt fyrir
okkur að skaða engan hest við töku
myndarinnar. Þá hefði okkur mistekist mikið.“
Þegar haft er orð á að tveimur
hestum sé samt fórnað brosir
Benedikt góðlátlega og segir: Það
er galdur kvikmyndalistarinnar.
Þeir eru báðir sprelllifandi og
annar mætti á frumsýninguna.“
Sænsk stúlka sýnir mikinn
dugnað í myndinni, tengir meðal
annars saman sjö hross og ríður
með þau í breiðfylkingu. „Já,
þessar skandinavísku stúlkur sem
koma hingað til að vinna á hestabúum helga sig íslenska hestinum
og eru oft okkar bestu hestahvíslarar. Þær eru alvöru Íslendingar,
ef við notum orðið Íslendingar sem
eitthvað jákvætt. Þeir sem elska
landið og sýna því virðingu eru
ekki bara innfæddir.“
Allt fyrir ástina
Bændurnir fá flestir hraklega
meðferð hjá leikstjóra Hross í oss.
„Já, þeir eru frumstæðir í þessari

mynd,“ viðurkennir Benedikt en
bendir á að konunum sé á hinn
bóginn lyft upp. Þær séu hetjur
myndarinnar. Eina þeirra leikur
eiginkona hans, Charlotta Böving.
Skyldi honum ekkert hafa þótt
erfitt að sjá hana gefa aðalsjarmörnum í myndinni undir fótinn?
„Við erum öllu vön í leikhúsinu.
Þetta er það sem hún lagði á sig
fyrir mig – elskan mín. Hún fórnaði sér fyrir mig og hestana auðvitað, hún er jú líka skandinavísk
hestakona.“
Charlotta er dönsk að uppruna
og þótt það tengist ekkert myndinni er Benedikt spurður hvort
hann hafi kynnst henni í leiklistarskóla úti í Danmörku? „Nei, nei,
Charlotta var orðin virt leikkona
í Danmörku, með mörg verðlaun
á bakinu og blússandi karríer.
Þá kynntist hún þessum manni
hér sem gerði hana ólétta, flutti
hana hingað, lokaði hana hér inni
og eyðilagði frama hennar. Síðan
hefur hún staðið við hlið mína …
Nei, að öllu gríni slepptu. Hún

var hér á ferðalagi að kynna sér
íslenskt leikhús og við kynntumst
á bar sem heitir Kaffi List. Hún
leikur lykilpersónu í Hross í oss
og er límið í henni ásamt Ingvari
E. Sigurðssyni. Myndin er nefnilega ekki línulaga frásögn heldur
margar sögur sem mynda einhvers
konar heild. Það er form sem við
þekkjum vel úr Íslendingasögum.
Persóna Charlottu er partur af
lífinu gegnum alla myndina, hún
berst fyrir markmiðum sínum og
hefur sigur að lokum.“
Einn varð borgarstjóri
Hér hefði verið hægt að enda viðtalið en einn starfsbróðir bað mig
að spyrja Benedikt hvort Fóstbræðraendurkoma væri í aðsigi og
sú spurning er borin upp að lokum.
„Við ætluðum einmitt að vera með
endurkomu, en það gerðist sem
stundum getur gerst í leikhópum
að einn af okkur varð borgarstjóri.
Það setti strik í reikninginn,“ svarar hann kíminn. „Ætli við sjáum
ekki til eftir næstu kosningar?“

SÉRBLAÐ KENNARASAMBANDS ÍSLANDS

EFNISYFIRLIT
SÍÐA 2

Sífellt
flóknara starf
Viðfangsefni kennara eru
margslungin og krefjandi.
SÍÐA 3

Fjölga þarf
kennurum
57 milljónir barna um
heim allan njóta engrar
menntunar.
SÍÐA 4

Vel heppnað
átak
Með samstilltu átaki hefur
orðið viðsnúningur í læsi
barna á Reykjanesi.

Fjölgum kennurum
– aðgerða er þörf
Hátt í 40 milljónir kennara um allan heim fagna í dag
Alþjóðadegi kennara. Yfirskrift dagsins í ár er „Fjölgum
kennurum“. Ástæðan er ærin enda ljóst að alvarlegur skortur
verður á kennurum í hinum vestræna heimi innan fárra ára.
Ísland er þar engin undantekning
þegar kemur að yfirvofandi
ken na raskor ti. Fjölmen ni r
á rga nga r ken na ra á öl lu m
skólastigum fara á eftirlaun á
næstu árum. Mikið vantar upp á að
nógu margir séu nú í kennaranámi
til að fylla í skarðið.
SKAMMARLEG LAUN
Ástæðurnar fyrir því að fá
ungmenni velja að leggja kennslu
fyrir sig eru margþættar. Þar leika
kjörin augljóslega stórt hlutverk.
Samningsbundin laun íslenskra
kennara eru í dag helmingi lægri
en annarra háskólamenntaðra
stétta. Til samanburðar eru kjör
danskra og finnskra kennara nánast

á pari við aðra háskólamenntaða
hópa. Hlutfallið hér á landi er
með því lakasta sem þekkist á
Vesturlöndum. Fyrir þessum mikla
mun eru engin rök. Hugsanlega
líða kennarar fyrir að um áttatíu
prósent þeirra eru konur. Getur
verið að vegna þess finnist
einhverjum í lagi að borga þeim svo
lág laun? Það er auðvitað óboðlegt í
nútímasamfélagi.
ÞJÓÐARSÁTT UM SKÓLAKERFIÐ
Öll aðildarfélög KÍ eru í vetur með
lausa samninga. Kennarar munu
koma að borðinu með einfalda og
sanngjarna kröfu – að njóta sömu
kjara og aðrir sérfræðingar með
sambærilega menntun. Aðeins

Samningsbundin laun íslenskra kennara eru helmingi lægri en annarra háskólamenntaðra stétta. Þetta þarf að leiðrétta,“ segja Björg og Þórður.
MYND/PJETUR

þannig er hægt að fjölga kennurum
og þar með tryggja öflugt skólastarf
til framtíðar. Um það verkefni
þarf að skapa þjóðarsátt. Það er
beinlínis varhugavert að búa við
óbreytt ástand og eiga það á hættu
að skólakerfið molni innan frá.
Þrátt fyrir sparnað síðustu ára
er skólakerfið enn gott. Íslendingar
eru í fararbroddi hvað varðar
heildstæða menntastefnu allt frá
leikskóla til háskóla. Alþjóðlegar
mælingar sýna líka að skólakerfið

hér á landi er meðal þeirra tuttugu
bestu í heiminum. En brotalamirnar
eru smám saman að koma í ljós og
við því þurfa ráðamenn að bregðast.
Á sama tíma og KÍ óskar kennurum
til hamingju með daginn kallar það
eftir að ráðamenn sýni pólitískan
vilja til að gera raunverulegar
breytingar. Loforð um slíkt væri
afar viðeigandi á alþjóðadegi
kennara.
Þórður Á. Hjaltested, formaður KÍ, og Björg
Bjarnadóttir, varaformaður KÍ.

Sífellt stærri hluti
starfsins fer fram
utan skólastofunnar
Kennarastarfið er að mati Ásgríms Albertssonar, umsjónarkennara í
Hólabrekkuskóla, fjölbreytt og gefandi.
„Ég er í stöðugum samskiptum við fólk
allan daginn sem gerir starfið lifandi og
skemmtilegt. Það koma auðvitað upp erfið
mál en góðu stundirnar eru miklu fleiri en
þær slæmu,“ segir Ásgrímur Albertsson,
umsjónarkennari í níunda bekk og kennari
í áttunda til tíunda bekk í Hólabrekkuskóla
Reykjavík. Greinarnar sem hann kennir eru
stærðfræði, íslenska og samfélagsfræði.
„Ég mæti fyrir klukkan átta alla morgna
og reyni að ná einum kaffibolla og smá
spjalli við vinnufélagana áður en fyrsta
kennslustund byrjar upp úr klukkan átta.
Það getur tekið á ef fyrsti tíminn er þungur.
Nemendur segja það hreinlega ómannúðlegt
að kenna stærðfræði fyrir klukkan níu á
morgnana, sérstaklega á mánudögum! En
hjá því verður víst ekki komist.“
Kennt er í 40 eða 80 mínútna lotum. Á
milli eru fimmtán mínútna frímínútur.
Kennarinn er augljóslega bundinn í
kennslustofunni í tímunum og hléin á
milli þeirra eru fljót að líða. Næsta hlé
er hálftíma hádegisverðarhlé sem hefst
klukkan 12.40. Í flestum störfum geta
menn borðað í rólegheitum, hlustað
á fréttir eða skotist út. Það á ekki við

Ásgrím, sem borðar fjóra af fimm virkum
dögum í matsal skólans. „Það er oftast
skemmtilegt því krakkarnir eru nánast
undantekningarlaust til fyrirmyndar.
Maður þarf þó að vera vakandi og minna
þá á að ganga vel um. Í matsalnum gefst
líka tími fyrir létt spjall við nemendur þar
sem maður getur minnt þá á mikilvægi þess
að halda með Manchester United í enska
boltanum.“
Suma daga snýr Ásgrímur til kennslu
eftir hádegi. Aðra daga er kennslunni lokið
þá. Það er þó langt frá því að vinnudagurinn
sé þar með á enda. „Einhvern veginn er
það þannig að verkefnunum utan kennslustofunnar fjölgar stöðugt. Kennurum er gert
að taka vikulega þátt í endurmenntun. Þá
þarf að funda um skólastarfið og undirbúa
kennsluna. Svo koma alltaf upp einhver úrlausnarefni sem í mörgum tilfellum þarf að
leysa í samstarfi við foreldra. Í það fer oft
mikil vinna. Funda þarf með öðrum starfsmönnum skólans og auðvitað foreldrum. Eitt
mál er því mjög fljótt að éta upp stundirnar
sem eftir eru af deginum.“
En þar með er ekki allt talið. Með aukinni
þekkingu og rannsóknum eru kennarar og

MENNT E R M ÁT T UR

„Einhvern veginn er það þannig að verkefnum utan kennslustofunnar fjölgar stöðugt,“ segir Ásgrímur.
MYND/GVA

aðrir sérfræðingar stöðugt meðvitaðri um
að vandamál nemenda geta átt sér flóknar
skýringar. „Greiningum í skólakerfinu
fjölgar stöðugt og þeim fylgir vinna. Það
kallar á fundi með t.d. félagsráðgjöfum,
sálfræðingum og öðrum sérfræðingum.
Þessi mál eru alltaf viðkvæm. Það þarf að
meta þroska nemanda, velja námsefni við
hæfi, hvort hann þurfi á sérkennslu að halda
o.s.frv. Þar þarf augljóslega að vanda til
verka og maður gefur því þann tíma sem
þarf,“ segir Ásgrímur. Hann bætir við að
vinnudagurinn sé því oft langur.
„Ég er oft að vinna til klukkan sex eða
sjö á kvöldin sem er langt umfram það sem
borgað er fyrir. Í hverri viku vinn ég alltaf

Ég er oft að vinna til
klukkan sex eða sjö á
kvöldin sem er langt umfram
það sem borgað er fyrir.
nokkra klukkutíma sem ég fæ ekki greitt
fyrir og þannig á það auðvitað ekki að vera.“
En að löngum vinnudegi loknum eru það
ekki vandamálin sem Ásgrímur man eftir.
„Það sem gefur starfinu gildi er að fá að
fylgjast með nemendum þroskast og vaxa.
Verða vitni að framförunum og öllum litlu
sigrunum. Það er ómetanlegt.“

2 ● Kennarasamband Íslands
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Ávarp menntamálaráðherra í tilefni dagsins

Stuðlað að markvissri
starfsþróun og
símenntun kennara

U

Illugi Gunnarsson
mennta- og menningarmálaráðherra.

Ég bind
miklar
vonir við
að starf
fagráðsins
muni efla
íslenska
kennara
og skapa
þeim betri
forsendur …

m þessar mundir er íslenska menntakerfið
í mikilli deiglu. Alþingi setti nýjan lagaramma um skólakerfið og alla helstu þætti
menntamála á fyrsta áratug þessarar aldar. Þar
eru lagðar meginlínur um nýja menntastefnu á
21. öld. Nýjar aðalnámskrár hafa verið gefnar út
og verið er að hrinda í framkvæmd nýjum hugmyndum um nám, kennslu og skólastarf.
Kennarar og skólastjórnendur gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Gæði menntunar og árangur
skólakerfisins byggist fyrst og síðast á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum. Í metnaðarfullu þróunarstarfi þarf að reiða
sig á fagmennsku kennarastéttarinnar. Fagmennska
kennara og skólastjórnenda byggist á sérfræðilegri
starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði
starfsins og snýst um nemendur, menntun þeirra og
velferð. Mikilvægt er að kennarar fái tækifæri til að
þróa kennsluhætti og faglegt samstarf á skapandi
hátt í samræmi við forsendur nemenda, þróun samfélagsins og möguleika nýrrar tækni.
Ráðuneytið hefur nýlega, í góðri samvinnu við
Kennarasamband Íslands, Samband íslenskra
sveitarfélaga og háskóla sem mennta kennara,
stofnað Fagráð um starfsþróun kennara. Fagráðið
skal stuðla að markvissri faglegri starfsþróun
og starfstengdri símenntun fyrir kennara á leik-,
grunn- og framhaldsskólastigi. Ég bind miklar vonir
við að starf fagráðsins muni efla íslenska kennara
og skapa þeim betri forsendur til að bæta starfsskilyrði sín og þróa íslenska menntakerfið á komandi
árum og auka tengsl kennara á öllum skólastigum.
Öll erum við sammála um að nemendur eiga
kröfu á bestu mögulegu þjónustu sem skólakerfið
getur veitt þeim. Ég veit að það er metnaðarmál
allra þeirra vel menntuðu kennara sem starfa í íslensku menntakerfi að vinna markvisst að faglegum umbótum í þá átt og ég hlakka til samstarfsins fram undan.

Kennarar framtíðarinnar á Menntavísindasviði Háskóla Íslands.

Menntun kennara
á 21. öld býr þá undir
sífellt flóknara starf
Viðfangsefni kennara eru margslungin og krefjandi.

Í

slenskir kennarar sækja
menntun sína í Háskólann á
Akureyri, Háskóla Íslands,
Listaháskóla Íslands eða til
annarra landa. Menntunin býr
kennaraefnin undir sérfræðistarf og samanstendur af þriggja
ára grunnmenntun og framhaldsmenntun sem lýkur með meistaragráðu og veitir réttindi til að takast á við kennslu í leik-, grunneða framhaldsskóla. Lög um
fimm ára nám kennara á öllum

skólastigunum voru samþykkt frá
Alþingi árið 2008.
Raddir heyrast sem telja að rangt
hafi verið að lengja kennaranám á
Íslandi í fimm ár. Gripið er til útreikninga til að sýna fram á óhagkvæmni þess. Lenging kennaranámsins var hins vegar nauðsynleg.
Helstu rökin fyrir því eru að kennarastarfið er eitt þeirra starfa sem
verða sífellt flóknari. Viðfangsefni
kennara nú til dags eru margslungin
og krefjandi og mikil pressa er á þá

Að koma ungu fólki til manns
Ólöf Húnfjörð Samúelsdóttir, sem nam upphaflega félagsráðgjöf, hefur ílengst í starfi kennarans. Hún kennir
við Fjölbrautaskóla Vesturlands sem hún segir góðan og persónulegan skóla.

Ó

löf Húnfjörð Samúelsdóttir kennir
félagsgreinar í Fjölbrautaskóla
Vesturlands á Akranesi og er námsog starfsráðgjafi við skólann. Hún er auk
þess deildarstjóri í samfélagsgreinum, jafnréttisfulltrúi og situr í áfallateymi skólans.
Hún er með BA-gráðu í uppeldis- og menntunarfræðum frá HÍ og hefur starfsréttindi
í félagsráðgjöf og náms- og starfsráðgjöf. Í
vetur bætir hún við sig diplómanámi í kynjafræðum við Háskóla Íslands og stefnir á að
ljúka meistaragráðu.
FRÁBÆRT AÐ SJÁ NEMENDUR VAXA, ÞROSKAST OG
MENNTAST
„Ég hef kennt og starfað sem náms- og
starfsráðgjafi við FVA frá 1996. Þar að auki
var ég náms- og starfsráðgjafi við Háskólann
á Bifröst um tíma og ég hef líka kennt mikið
á námskeiðum hjá Símenntunarmiðstöð
Vesturlands,“ segir Ólöf.
Hún ætlaði ekki í upphafi að verða kennari
en langaði að starfa sem félagsráðgjafi og
hafði menntað sig til þess þegar hún flutti
aftur á Akranes árið 1995. En þá var ekki
mikið um lausar stöður á hennar sviði. „Ég
fékk hins vegar starf í FVA sem kennari. Ég
er enn þá að og það er alveg pottþétt ekki
vegna launanna,“ segir Ólöf. „Ég hef gaman
af því að vera með fólki og sem kennari
kynnist maður mörgum, bæði nemendum og
samstarfsfólki, og enn fleirum gegnum samstarf og nefndavinnu. Mér finnst ungt fólk, og
reyndar flest allt fólk, skemmtilegt og áhugavert. Mér finnst gaman að miðla upplýsingum
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„Að mínu mati sinnir FVA því hlutverki sínu að koma ungu fólki til manns með miklum sóma,” segir Ólöf.

og fræða og það er mjög gefandi að sjá nemendur vaxa og þroskast. Það er frábært að
upplifa með þeim allar þær breytingar sem
þeir ganga í gegnum á skólagöngunni og verða
vitni að því hvernig þeir menntast.“
AUÐVELT AÐ KYNNAST Í LITLUM SKÓLA
„Menntun er undirstaða flests í því samfélagi
sem við kjósum að búa í. Ef ekki væri fyrir
skóla hefðum við ekki aðgang að menntuðum
fagstéttum hvaða nöfnum sem þær nefnast
þannig að mikilvægi menntunar er tví-

mælalaust,“ segir Ólöf. Og hún bætir við:
„Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi er
góður skóli. Hann er í fararbroddi á ýmsum
sviðum, það sést t.d. á nemendum frá okkur
sem fara í háskólanám og standa sig mjög
vel. Skólinn er ekki mjög stór sem þýðir að
hann er persónulegur. Það er auðvelt fyrir
nemendur að kynnast hver öðrum, kennurum
og öðru starfsfólki skólans. En mikilvægasta
hlutverk allra skóla er að koma unga fólkinu
til manns. Að mínu mati rækir FVA það hlutverk sitt með sóma,“ segir Ólöf.

frá nemendum, foreldrum, vinnuveitendum og samfélaginu öllu. Gerð
er krafa um staðgóða fagþekkingu
og hæfni á sviðum eins og upplýsingatækni, samskiptafærni og hópstjórnun. Auk þess eiga kennarar að
kunna skil á sértækum vandamálum
sem nemendur eiga við að etja. Þess
vegna er nauðsynlegt að undirbúa kennara vel til að takast á við
starf sitt. Undirstöðugóð menntun
er lykillinn að því, líkt og að öðrum
sambærilegum störfum.

Kemur til móts
við ólíka getu,
þarfir og áhuga
Framhaldsskólar á Íslandi eru 31 og afar
fjölbreytilegir. Sá elsti, Menntaskólinn í
Reykjavík, var stofnaður 1846 en sá nýjasti,
Menntaskólinn á Tröllaskaga, hóf störf
2010. Fjölbrautaskóli hefur verið star fræktur á Akranesi frá því 1977. Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi býður upp á
nám til stúdentsprófs af félagsfræðabraut,
málabraut og náttúrufræðibraut og viðbótarnám til stúdentsprófs fyrir þá sem hafa
lokið starfsnámi. Hann býður upp á iðnnám
til loka í húsasmíði, vélvirkjun og rafvirkjun,
fyrrihluta náms í öllum byggingagreinum,
málmiðngreinum og rafiðngreinum og
starfstengt nám á viðskiptabraut og sjúkraliðabraut. Enn fremur er almenn námsbraut
í boði sem og starfsbraut fyrir hugfatlaða.
Nemendur FVA eru tæp sex hundruð í
vetur. Þar af er rúmur helmingur á stúdentsbrautum, rúmur fjórðungur í iðnnámi og
um fimmtungur í öðru námi. Starfsmenn
skólans eru alls sjötíu, þar af 47 kennarar.
Fjölbrautaskóli Vesturlands kemur til
móts við ólíka getu, þarfir og áhuga. Hann
byggist á skólahefð sem hefur reynst vel
í langan tíma og leggur áherslu á að allir
séu velkomnir, fái viðfangsefni við hæfi,
vinni vel og nái góðum árangri. Skólinn
býr nemendur undir nám við allar deildir
háskóla. Vaxandi hlutfall iðnnema lýkur
stúdentsnámi ásamt námi til sveinsprófs og
margir þeirra sækja tækninám á háskólastigi
bæði hérlendis og erlendis.

HLJÓMAR Í FIMMTÍU ÁR
Stórtónleikar verða í Eldborgarsal Hörpu í kvöld kl. 20
þegar Hljómar fagna því að fimmtíu ár eru liðin frá því
þeir spiluðu á sínu fyrsta balli í Krossinum í Keflavík.
Öll gömlu lögin verða rifjuð upp. Vel valdir gestir
koma fram með hljómsveitinni.
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Fagmanneskja í 14 ár
Vönduð og góð þjónusta
á betra verði
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úlpusprengja í 4. klukkutíma
aðeins í dag kl 13-17.
Nýjar vörur.
Verð 9.990 ( aðeins í 4 klukkutíma)
stærðir m-xxxl.
Gallabuxur stærð 40-56. verð 8990.
sparibuxur stærð 10-24. verð 6990.
Túnikur, blússur, peysur,ponsjó.
Mikið úrval af rendum vestum verð 8990.
Herrapeysur.
mikið úrval af hversdags/ sparifatnaði.
útsöluslá á grínverði.

Kynning á
MINIWELL
NUDDPÚÐANUM.
(CASADA)

LOGY. ehf sími 661-2580.
Selásbraut 98. (einungis opið í dag)
( móts við Selásskóla/ horni Vallarás) Árbæ.

Save the Children á Íslandi

PANDORA FAGNAR 2 ÁRA AFMÆLI

šGóðgæti í boði Nóa Síríus
šAfmælistilboð
šViðskiptavinir lenda
í lukkupotti
Við erum á Facebook
PANDORA Smáralind
Sími 565 6070

LYFIS KYNNIR Fluconazol ratiopharm-hylki í lausasölu! Í fyrsta sinn á Íslandi
er nú hægt að kaupa lyfið Fluconazol ratiopharm, 150 mg hylki, án lyfseðils í
næsta apóteki. Einungis þarf að taka inn eitt hylki um munn til þess að losna
við einkenni sveppasýkingar.

N

Carmen Mihaela,
hárgreiðslukona

Vertu með okkur í Kauphlaupi
Smáralindar frá ﬁmmtudeginum
3. til mánudagsins 7. október

SVEPPASÝKING
Í LEGGÖNGUM
ýlega hófst sala á lyfinu Fluconazol ratiopharm án lyfseðils í
apótekum en lyfið hefur hingað
til einungis verið fáanlegt út á lyfseðil.
Þar sem Fluconazol ratiopharm er nú
selt án lyfseðils geta konur nálgast það
strax og á þarf að halda en áður þurfti
að fara til læknis og fá lyfseðil.
Lyfið er notað við sveppasýkingu í leggöngum af völdum gersveppsins Candida, hjá konum sem áður hafa verið
greindar hjá lækni með slíka sveppasýkingu og þekkja því einkennin.
Eflaust þekkja margar konur það
að fá sveppasýkingu með reglulegu
millibili, til dæmis í tengslum við sýklalyfjatöku. Það er því mikill kostur að
geta farið beint í apótek og keypt lyfið
og hafið meðferð strax.
Meðferðin felst í því að konur sem
hafa verið greindar með sveppasýkingu
og þekkja einkennin, sem eru meðal
annars kláði og sviði í leggöngum og á
ytri kynfærum, taka einungis eitt hylki
inn um munn. Hér er því um einfalda

og árangursríka meðferð að ræða við
algengum kvilla. Þess ber að geta að
þetta er fyrsta og eina lyfið í lausasölu
á Íslandi sem hægt er að taka inn um
munn við sveppasýkingu í leggöngum af
völdum gersveppsins Candida. Einnig
er vert að benda á að lyfið er á góðu
verði í apótekum.

AÐEINS EITT HYLKI
Fluconazol ratiopharm
fæst nú án lyfseðils í
apótekum. Eitt hylki er
tekið inn um munn við
sveppasýkingu í leggöngum.

Mikilvægt er að lesa
fylgiseðil lyfsins
fyrir notkun og
kynna sér helstu
varúðarreglur.
Stutta samantekt
um lyfið má sjá hér
meðfylgjandi.

FÓLK| HELGIN

FRIÐARSTUND
MEÐ YOKO ONO
FRIÐARSTUND Yoko Ono tendrar Friðarsúluna í Viðey á miðvikudag, 9. október, á fæðingardegi Johns Lennon. Yoko býður ókeypis siglingu út í eyjuna.

Y

ÁRLEG SAUÐAMESSA

M

ikið fjör verður í Borgarnesi í dag
þegar árleg Sauðamessa fer fram.
Hátíðin byrjar kl. 13.30 þegar tómstundabændur reka fé sitt niður í réttina við
Skallagrímsgarð, skrúðgarð Borgnesinga. Fjölbreytt dagskrá verður allan daginn fyrir alla
aldurshópa og fer hún að mestu leyti fram í
Skallagrímsgarði. Á Sauðamessumarkaði má
kaupa þæfðar ullarvörur, íslenska hönnun og
matvæli og margt fleira. Möguleikhúsið sýnir
atriði úr barnaleikritinu Ástarsaga úr fjöllunum
og nokkrir einstaklingar taka þátt í lærakappáti. Metið er 700 grömm á þremur mínútum
og verður gaman að sjá hvort það verður
slegið í ár. Verðlaun verða veitt fyrir flottustu
fjárhúfuna og frumlegustu sauðafötin. Einnig
verður keppt í keppakappi og sparðatíningi og
boðið upp á sauðasalsa. Um kvöldið verður
alvöru sveitaballi slegið upp þar sem Hvanndalsbræður leika fyrir brjáluðum dansi fram á
nótt. Lopasokkar, gúmmískór, ullarpeysur og
sixpensarar eru sérstaklega boðnir velkomnir.

BÆJARHÁTÍÐ
Fjölbreytt skemmtun
verður á Sauðamessu
í dag fyrir alla aldurshópa.
MYND/SKESSUHORN–FRÉTTAVEITA VESTURLANDS

Nánari dagskrá
má finna inn á vef
Borgarbyggðar,
www.borgarbyggd.is.

oko Ono fagnaði áttatíu ára afmæli á þessu ári og að sögn Einars
Bárðarsonar, forstöðumanns
Höfuðborgarstofu, er ekki ólíklegt að hún
fagni því hér á landi. Í fyrra afhenti Yoko
Lady Gaga friðarverðlaun með eftirminnilegum hætti, en þau eru afhent annað
hvert ár. Það verða því engin friðarverðlaun að þessu sinni en mikið um dýrðir
úti í Viðey. „Ég hvet landsmenn til að
nýta sér boð Yoko, koma út í Viðey og
njóta kyrrðar og friðar í anda Johns
Lennon. Ekki veitir af að slaka aðeins á
eftir ólguna í þjóðfélaginu.“
Einar hefur hitt Yoko og hlakkar til
að taka á móti henni aftur. „Ég vann
með henni árið 2006 þegar súlunni var
fundinn staður en þetta er í fyrsta skipti
sem ég hitti hana í þessu starfi forstöðumanns Höfuðborgarstofu,“ segir Einar.
Yoko kemur til landsins á morgun og
mun dvelja hér í fimm daga. Friðarsúlan
mun loga til 8. desember að venju en
það er dánardagur Lennons.
Dagskráin við Friðarsúluna hefst í Viðeyjarnausti klukkan 19 með tónlistarflutningi tónlistarmannsins Péturs Ben
en hann spilar fyrir gesti fyrir og eftir
tendrun súlunnar. Naustið verður lýst upp
með kertum og þar verður hægt að setjast
niður og kaupa sér heitt kakó og dálítið

meðlæti. Þar mun standa Óskatré
Yoko Ono og geta gestir skrifað á
það óskir sínar og hlýtt á fallega
tónlist. Leikkonan Elva Ósk Ólafsdóttir verður kynnir kvöldsins
og Kammerkór Suðurlands
syngur við athöfnina undir
stjórn stofnanda hans, Hilmars
Arnar Agnarssonar.
Siglingar til Viðeyjar verða
frá Skarfabakka og hefjast klukkan
18.00. Ókeypis strætóferðir verða frá
Hlemmi að Skarfabakka og til baka.

FRIÐARSÚLA
Ljósið setur
friðarsvip á
umhverfið á
þessum tíma
árs.
MYND/VILHELM

■ elin@365.is

GOLFFEÐGAR
Valur Stefánsson,
ásamt tvíburabræðrunum Val
Pálma og Guðlaugi, eftir golfmót
í Bakkakoti þar sem
þeir voru allir í verðlaunasæti. Valur
Pálmi er lengst til
hægri.
MYND/ÚR EINKASAFNI

GLÆSILEGT ÚRVAL
Bryndís Logadóttir í
versluninni Pandora.
MYND/SVERRIR

AFMÆLISAFSLÁTTUR
HJÁ PANDORA
Pandora kynnir

S

kartgripaverslunin Pandora
heldur upp á tveggja ára afmæli sitt um þessar mundir.
Verslunin er á neðri hæðinni í
Smáralind, á móti Eymundsson.
Að sögn Bryndísar Logadóttur
verslunarstjóra er boðið upp
á góðan afslátt á vel völdum
vörum, meðal annars er veittur
30% afsláttur af hinum vinsælu
leðurarmböndum og Charmsheillakúlum.
Mikið úrval er af alls kyns
hágæða hringum, eyrnalokkum
og armböndum í versluninni.
„Pandora er þekkt fyrir að vera
eitt stærsta skartgripafyrirtæki í
heiminum og býður einungis afar

vandaðar vörur, meðal annars
leðurarmböndin sem hafa verið
vinsæl um allan heim. Charmsheillakúlurnar sem hengdar eru á
armböndin eru til í öllum gerðum
og verðflokkum. Armböndin hafa
verið vinsæl við öll tækifæri, fermingar, afmæli, skírn, jólagjafir eða
aðrar tækifærisgjafir,“ segir Bryndís. „Margir safna heillakúlum.
Einnig bjóðum við íslensku snjókúluna með 2.000 króna afslætti.“
Í tilefni afmælisins er viðskiptavinum boðið upp á súkkulaði og
annað góðgæti um helgina. Hægt
er að skoða þessa vönduðu skartgripi á www.pandora.net og á
Facebook-síðu verslunarinnar.

TRAUST STUÐNINGSNET
HJARTAHEILL Bæði Hjartaheill og Neistinn mynda ómetanlegt stuðningsnet
fyrir fjölskyldur hjartveikra barna hér á landi.

T

víburabræðurnir Valur
Pálmi og Guðlaugur Agnar
Valssynir fæddust í maí
árið 1995. Fljótlega kom í ljós að
Valur Pálmi var með hjartagalla
sem kallast ferna Fallots og er
í raun fjórþættur hjartagalli að
sögn föður þeirra, Vals Stefánssonar. „Eftir sólarhringsskoðun
kom í ljós að ekki var allt með
felldu og var hann í kjölfarið
sendur til Hróðmars Helgasonar
hjartasérfræðings. Okkur var
sagt að hann þyrfti að fara í
aðgerð en þó ekki fyrr en hann
yrði 18 mánaða.“ Þær ráðagerðir breyttust þó og um tveggja
mánaða aldur gekkst hann undir
bráðauppskurð í London þar sem
lungnaslagæðin var að lokast.
Aðgerðin gekk mjög vel en Valur

Pálmi veiktist aftur skömmu síðar
og átti hann sitt annað heimili á
Landspítalanum fyrsta árið. Tvíburarnir héldu þar upp á eins árs
afmælið sitt og daginn eftir var
aftur flogið til London í aðra aðgerð. Hún gekk vel en Valur Pálmi
þurfti á næstu árum að glíma við
stöðugar sýkingar enda með viðkvæmt ónæmiskerfi.
Samtals hefur hann farið í tvær
opnar hjartaaðgerðir, nokkrar
hjartaþræðingar og þess á milli
í ísótóparannsókn á hjarta og
lungum. „Svona veikindi taka
eðli málsins samkvæmt mikið á
fjölskylduna. Við höfum fengið
ómældan stuðning frá Neistanum, sem er styrktarfélag
hjartveikra barna. Sjálfur var ég
formaður félagsins um tíma auk

þess sem ég sat í stjórn Hjartaheilla um tíu ára skeið. Fjölskyldan kann bæði Hjartaheill og
Neistanum bestu þakkir fyrir alla
þá aðstoð sem hún hefur fengið
frá þeim gegnum árin.“
Í dag er Valur Pálmi 18 ára
gamall og stundar nám við
Tækniskólann. „Helstu áhugamál
hans eru golf auk þess sem hann
hefur mikinn áhuga á flugi. Við
afi hans höfum einkaflugmannspróf og stefnir hann á slíkt próf
sjálfur. Mestur frítími hans fer
þó í bogfimi sem hann hóf að
stunda fyrir rúmum fjórum
árum. Hann hefur þrívegis orðið
Íslandsmeistari í unglingaflokki
og varð í fjórða sæti í Íslandsmeistaramóti utandyra í flokki
fullorðinna í sumar.“
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LÍFRÆNT SLEIPIEFNI FYRIR ELSKENDUR
ICECARE KYNNIR Konur sem eru komnar á breytingaskeiðið, hafa nýlega eignast barn, verið í meðferð við krabbameini eða staðið
í langtímaveikindum eiga oft við þurrk í leggöngum að stríða.

B

irna Gísladóttir, sölustjóri hjá Icecare, segir
að Yes-sleipiefnin séu hönnuð af tveimur
konum og seld í Bretlandi og víðar. „Ummæli
um vöruna hafa verið mjög jákvæð frá neytendum
og hafa læknar í Bretlandi einnig mælt með því að
konur sem eiga við þurrk að stríða í leggöngum
noti vöruna,“ segir hún.
„Yes-sleipiefnin innihalda bæði olíubasa (oilbased) og vatnsbasa (water-based) sem er hægt
að nota með gúmmíverjum,“ útskýrir Birna og
bætir við að einnig sé fáanlegt Yes Baby fyrir fólk
í barneignarhugleiðingum. Pakkningin inniheldur
bæði sleipiefni sem eru sæðisvæn og egglospróf
ásamt sleipiefnum sem er gott að nota eftir egglos.
Fjallað hefur verið um þetta nýja lífræna efni
í mörgum helstu tímaritum í Bretlandi. Þar er
meðal annars vitnað í orð Anne Brember, yfirhjúkrunarfræðings á krabbameinsdeild á Basingstoke og North Hants sjúkrahúsinu í Bretlandi: „Ég
finn að lífræna sleipiefnalínan Yes er kærkomin
lausn fyrir skjólstæðinga okkar sem þjást af þurrki
í leggöngum og á kynfærasvæði í kjölfar krabbameinsmeðferðar. Konurnar upplifa efnið á þægilegan hátt á viðkvæmri slímhúðinni auk þess sem
það veitir þeim þægilega öryggistilfinningu á ný í
tengslum við kynlíf.“

Yes-sleipiefnin
innihalda lífræn
efni, til dæmis:
● Aloe vera
● Flax extract
● Guar-gúmmí
(Guaran)

● Yes-línan er sérstaklega
hönnuð fyrir konur sem
eiga við þurrk að stríða í
leggöngum og slímhúð.
● Yes-sleipiefnin eru unnin úr lífrænum efnum og hafa hlotið
lífræna vottun frá The Soil
Association í Bristol í Bretlandi.
● Yes-sleipiefnin innihalda engin

aukaefni eða skaðleg efni sem
geta verið ertandi fyrir slímhúðina.
● Yes-sleipiefnin klístrast ekki
og eru rakagefandi fyrir slímhúðina.
● Yes-sleipiefnin má bæði nota
innvortis og útvortis fyrir samfarir.

MIKIL UMFJÖLLUN Að sögn Birnu
Gísladóttur hjá Icecare hefur mikið
verið fjallað um lífræna sleipiefnið Yes í
tímaritum í Bretlandi.
MYND/VALLI

Nánari upplýsingar eru á
www.icecare.is.
Yes-línan fæst í apótekum og
heilsuverslunum.

Yes-sleipiefnin
eru laus við:
● Glýserín
● Hormóna
● Glýkól
● Parabena
● Rotvarnarefni
● Ilmefni
● Sílikon
● Jarðolíuefni
● Arginín
● Önnur ertandi efni fyrir
húð svo sem
Grapefruit seed
extract

HJÁLP FYRIR HÁRIÐ FRÁBÆR LÍÐAN
Á FEMARELLE
E
Hair Volume stuðlar að líflegra hári.

va starfaði alla starfsævina
sem hárgreiðslukona og það
skiptir hana miklu máli að hár
hennar sé heilbrigt. Hún var alltaf
óánægð með sitt slétta og fíngerða
hár. Hún hefur nú um nokkurt skeið
notað Hair Volume og er mjög
ánægð. Hár hennar er líflegt og
þykkt.
Eva er 74 ára og býr suður af
Kaupmannahöfn. Hún ljómar öll
þegar hún talar um árin sem hún
starfaði í hárgreiðslunni. „Ég vann
alla starfsævina sem hárgreiðslukona. Ég hafði alltaf mikinn áhuga
á fötum, skóm og hári. Þegar ég var
yngri gekk ég alltaf á háum hælum en
ég er orðin of gömul til að geta það í
dag. Jafnvel þótt árin hafi færst yfir
er engin ástæða til að leggjast í kör
og hætta að hugsa um útlitið. Það er
mér mjög mikilvægt að hárið sé vel
snyrt og heilbrigt.“

REYNDI HAIR VOLUME
„Ég las um Hair Volume í tímariti
fyrir um þremur mánuðum. Mér
fannst það sem ég las mjög áhugavert. Ég fór beint út í apótek og
keypti mér pakka. Afgreiðslukonan
var mjög jákvæð í garð vörunnar og
sagði mér að hún innihéldi mörg
gagnleg efni. Ég fór heim full væntinga um kaupin.“

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

NÝ UPPFINNING
Hair Volume er nýjung á markaðnum.
Hair Volume er eina varan sem
inniheldur náttúrulega vaxtarvakann
procyanidin-B2 sem unnin er úr
eplum. Töflurnar næra rætur hársins
með bíótíni sem hvetur hárvöxt og
umfang hársins og kopar sem viðheldur eðlilegum lit – hjálpar til við
að koma í veg fyrir grá hár. Töflurnar
innihalda líka þykkni úr hirsi, kísli og
B-vítamínum.

MÆLIR MEÐ
AÐEINS
TÖFLUNUM VIÐ ALLA
EIN TAFLA
„Eftir að hafa tekið
töflurnar í þrjá mánuði er
Á DAG
ég ekki í nokkrum vafa um
að ég mun halda áfram
að taka þær. Hárið mitt
er líflegra en nokkru
sinni og ég sé mun bæði á húð og
nöglum. Ég er nýbúin að kaupa tvo
pakka til viðbótar svo ég verði ekki
uppiskroppa. Mér er sönn ánægja
að mæla með Hair Volume við alla
sem ég þekki. Afgreiðslufólkið í
apótekinu er meira að segja farið að
taka töflurnar,“ segir Eva með stolti.
AFGREIÐSLUSTAÐIR
Hair Volume fæst í apótekum,
heilsuverslunum og heilsuhillum
stórmarkaða. Frekar upplýsingar
er að finna á www.icecare.is eða á
www.newnordic.com.

HAIR VOLUME Eflir hárvöxt, styrkir og þykkir hárið.
Innihald: Elfting (horsetail extract), epla-extract, hirsi
(millet extract), amínósýrur, L-Cysteine og L-methinonine, bíótín, pantótenatsýra, sink og kopar. Aðeins
ein tafla á dag.

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 svipað 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 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.
örf.
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
a
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 lang-erma náttkjólum á næturnar.“

BETRI LÍÐAN Ásdís
Lára Runólfsdóttir
þakkar Femarelle betri
líðan.

ÖRUGGUR
KOSTUR
Femarelle er náttúrulegt jurtaSERMi.
Fæst í öllum
apótekum, heilsuvöruverslunum
og í heilsuhillum
stórmarkaða. UPPLÝSINGAR á www.
icecare.is og Femarelle á Facebook.

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI
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.

VETRARBÍLINN Í ÁR

HONDA JAZZ 1,4 LS 3/2005 EK. 99
Þ. KM. BEINSKIPTUR. NÝSKOÐAÐUR.
SUMARDEKK. VETRARDEKK. EINN
EIGANDI. 4. DYRA. ÁSETT VERÐ 940
Þ. S.8958956.
TOYOTA Land cruiser 200 vx.
Árgerð 2008, ekinn 52 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 8.900.000.
Rnr.123660. DVD og fleira. er á
staðnum.

TOYOTA Aygo h/b. Árg. 02/2006, ekinn
88 Þ.KM, bensín, SJÁLFSKIPTUR.. Verð
990.000. Rnr.155207. Er á staðnum.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes
Sími: 431 2622
www.bilas

NISSAN Patrol gr 33”. Árgerð 2007,
ekinn 106 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur
Besta verðið 3.780.000. Rnr.192882.

Bílar til sölu

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr. Árgerð
2008, ekinn 122 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur
Verð 4.850.000. Rnr.136255.

AUDI Q7 Quattro S-Line . Árgerð 2007,
ekinn 108 Þ.KM, Dísel, Sjálfskiptur.
Verð 6.390.000. Rnr.113176.
Honda HRV 1.6. Ek. 190 þ.km, árg. ‚00.
Ssk. Vetrardekk fylgja, sk. ‚14. V. 600
þ.kr. S. 6595399.

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

FORD F150 4x4 king Ranch .
Árgerð 8/2007, ekinn 70 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.390.000.
Rnr.133219. Er á staðnum.

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

KLÁR Í VETURINN
RENAULT Master m/ KÆLIBÚNAÐI .
Árg. 06/2006, ekinn 187 Þ.KM, dísel,
5 gírar. Verð 1.390.000.- með vsk
Rnr.133687. Er á staðnum.

BESTA VERÐIÐ
TOYOTA Land cruiser 100 vx. Árgerð
2006, ekinn 133 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.880.000. Rnr.152965.

TOYOTA Yaris t-sport. Árgerð 10/ 2009,
ekinn 37 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.290.000. Rnr.133451. Er á staðnum.

HONDA Cr-v ex-l. Árgerð 2007, ekinn
74 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.950.000. Rnr.219321.

LAND ROVER Range rover sport hse
„dísel”. Árgerð 2007, ekinn 98 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.990.000.
Rnr.219288.
Til sölu Toyota Hilux árg 2012, ek. 25
þús, breyttur fyrir 38”. Aukahlutir. Verð
8,3m. S. 692 5058

DIESEL 7 MANNA ! Nissan Patrol GR
Diesel 11/2003 (7 manna) nyleg 33”
dekk nyskoðaður FLOTTUR JEPPI !
Verð 1790 !!! Skoða skipti. S. 8648989

LÍTIÐ EKINN
BMW X3 2.5si. Árgerð 2007, ekinn
68 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.980.000. Rnr.136423.
VW Passat comfortline dísel. Árgerð
2007, ekinn 83 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.390.000. Rnr.140548.
AUDI A6 New 3.2 Quattro. Árgerð
2005, ekinn 146 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verðtilboð 2.490.000.
Rnr.133528. Er á staðnum. uppl. 6961001.

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

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

VW Golf gti. Árgerð 2006, ekinnaðeins
49 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 1.790.
Lækkað verð!!!Mjög flottur og vel með
farinn Rnr.311295.
Til sölu VW Golf árg. 05 1,9 Dísel.
Mikið breyttur. Verð TILBOÐ. Og kerra
með rampi. Verð 600 þús. Sími 696
0904

STATION ! Renault Laguna Break
11/2005 mód 2006 ek aðeins 78 þ.km
sjálfskiptur verð 1380 þús !! Skoðar
skipti

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

VOLVO Xc90 v8. Árgerð 2005, ekinn
148 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.590.000. Rnr.990478.

FORD Mondeo. Árgerð 2007, ekinn 68
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. nýleg vetrard
Verð 1.490.000. Rnr.219303.
Til sölu Nissan Patrol Gr, árg 2004.
Mikið breyttur fyrir 44” Verð 4,2m.
Uppl. í s. 862 5477

KIA Sorento. Árgerð 2012, ekinn
50 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
6.050.000. Rnr.210187.

LAND ROVER DEFENDER 110 TDS
STORM 11/2005, ekinn 132 Þ.km, dísel,
5 gíra. Verð 3.990.000. Raðnr.310897
á www.BILO.is

FORD F350 king ranch. Árgerð 2009,
ekinn 32 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.990.000. Rnr.113339.

HAUSTÚTSALA!
Cadillac Escalade árg. 2008. Ekinn
aðeins 65 þkm. Ný heilsársdekk,
toppeintak með öllu. Verð kr. 6490
millj.. Uppl. hjá IB í síma 480-8080 og
www.ib.is

IB ehf
Fossnes A, 800 Selfoss
Sími: 480 8080
Getum bætt við bílum á
söluskrá
www.ib.is

LAND ROVER Range rover vouge
se. Árgerð 2011, ekinn 40 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 17.500.000.
Rnr.261228.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík
Sími: 517 0000
Opið mán - fös 10-18 og lau
12-16
www.planid.is

KIA Ceed lx 1.6 disel beinsk.. Árgerð
2012, ekinn 45 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 2.550.000. Rnr.210191. 6 ár eftir
af verksmiðjuábyrgð.

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

JEEP WRANGLER UNLIMITED
SAHARA 4. 04/2012, ekinn 37
Þ.km, sjálfskiptur. Verð 5.690.000.
Raðnr.135694 á www.BILO.is

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

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

Flottur BMW 318ia E46 árgerð
2005,ekinn 75 þúsund kilómetra.
Upplýsinga í síma 421-5510 eða 861
7806.

til sölu

$EKURBÅLL
.ISSAN 1ASHQAI  ¹RG 

til sölu

.ÕIR 4OYOTA 9ARIS o  ¹RGERÈIR
&R¹B¾R VERÈ
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9ARIS 3OL SJ¹LFSK ¹ ÖKR
 ¹RA ¹BYRGÈ
%IGUM BÅLA TIL
AFHENDINGAR STRAX

3J¹ N¹NAR ¹ WWWSTORAIS
Kletthálsi 2 • 110 Rvk
S. 586 1414 • www.stora.is
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SÖLUFULLTRÚAR
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Rekstrarstjóri
vöruhúss BAUHAUS
Vilt þú stjórna stærstu verslun sinnar tegundar á Íslandi?

BAUHAUS í samstarfi við Hagvang leitar að öflugum og
g
HAUS
reyndum leiðtoga til að stýra áframhaldandi sókn BAUHAUS
á Íslandi.
Upplýsingar veita:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Fyrirspurnir verða meðhöndlaðar
sem trúnaðarmál og öllum svarað.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 20. október.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Þín bíður spennandi
starf í Stykkishólmi
Við óskum eftir verslunarstjóra á þjónustustöð Olís í Stykkishólmi.
Reynsla af verslunarstörfum og stjórnun er æskileg.
Helstu verkefni
• Umsjón með daglegum rekstri stöðvarinnar
• Innkaup
• Sala
• Mannaforráð
• Þjónusta við einstaklinga og fyrirtæki

PIPAR\TBWA · SÍA · 132818

Hæfni og þekking
Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
Almenn tölvukunnátta.

#APACENT2ªÖNINGAR

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks,
stuðning til náms og heilsueﬂingar, heiðarleika í
samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, stundvísi,
snyrtimennsku og hæfni í mannlegum
samskiptum. Skilyrði er að umsækjendur hafi
hreint sakavottorð og séu reyklausir.
Vinsamlega sendið umsóknir merktar
„Stykkishólmur“ ásamt ferilskrá í tölvupósti
á netfangið frida@olis.is fyrir 13. október nk.
Ef frekari upplýsinga er óskað má jafnframt
senda fyrirspurn á sama netfang.

Olíuverzlun Íslands hf.
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Vilt þú auka tekjur þínar?
Steinboc
k
Steinbock
Þjónustan EHF

Sveitarfélagið
Vogar

Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yﬁr 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán.

Vesturvör - 200 Kópavogur - 564 1600

Óskum eftir traustum og góðum viðgerðarmönnum til
starfa við lyftaraviðgerðir. Framtíðarstarf.
Einnig manni í málun og frágangi á lyfturum.
Vinsamlegast sendið umsóknir á petur@islyft.is
Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á
lyfturum og hefur haft mesta markaðshlutdeild í sölu á
lyfturum sl 17 ár.

Stóru-Vogaskóli
Sérkennari og þroskaþjálﬁ
Stóru-Vogaskóli, sem staðsettur er í Sveitarfélaginu Vogum
miðja vegu milli Hafnarfjarðar og Reykjanesbæjar, er
grunnskóli með tæplega 200 nemendum og 40 starfsmönnum.
Í þennan góða hóp vantar okkur sérkennara og þroskaþjálfa.
Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og LS/Þroskaþjálfafélags
Íslands og LS

Áhugasamir haﬁð samband:
820-4122 eða auknartekjur@gmail.com

Umsóknir með upplýsingum um menntun, réttindi og starfsreynslu ásamt meðmælendum sendist á:
skoli@vogar.is fyrir 11. október.
Nánari upplýsingar veita Svava Bogadóttir skólastjóri
og Hálfdan Þorsteinsson aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250

BBA lögmannsstofa
óskar eftir að ráða lögmann
BBA lögmannsstofa
óskar eftir að ráða lögmann

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum
Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)

Í boði er krefjandi og metnaðarfullt starf í alþjóðlegu vinnuumhverfi.
Viðskiptavinir stofunnar eru innlend og erlend fyrirtæki og stofnanir.
Verkefnin eru fjölbreytt í síbreytilegu viðskiptaumhverfi þar sem
reynir á sjálfstæði, samskiptalipurð, frumkvæði og ábyrgð.
Starfsreynsla er skilyrði
Reynsla á sviði fyrirtækja- og fjármálalögfræði er æskileg
Framhaldsmenntun á því sviði er kostur
Góð enskukunnátta er skilyrði
Sjálfstæð vinnubrögð
Frumkvæði í starfi
Hæfni til að vinna í krefjandi vinnuumhverfi og undir miklu álagi
Umsóknir sendist á umsokn@bba.is og umsóknarfrestur er til 11. október 2013.

BBA // Legal

Iceland // Reykjavík // Höfðatorg // bba.is
England // London // 23 Berkeley Square // bbalegal.co.uk

Hlíðarberg (578 4300 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari
ÍSLENSKA/SIA.IS/BBA 65937 10/13

Hæfniskröfur

Þroskaþjálﬁ

Norðurberg (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari (frá áramótum)
Aðstoð í eldhúsi (50% f. hádeg frá 26. nóv.)

Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóri
Ath. þar sem auglýst er staða leikskólakennara/deildarstjóra verða ekki aðrir ráðnir í þá stöðu nema enginn
leikskólakennari fáist til starfsins.
Allar upplýsingar veita leikskólastjórar viðkomandi skóla.
Umsækjendum er bent á heimasíður skólanna til að kynna
sér stefnur og starfsemina nánar.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störﬁn.
Umsóknarfrestur er til 15. október 2013.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

á

Sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs
hjá Grindavíkurbæ
Grindavík er 2900 manna bær sem er
vinsælasti ferðamannastaður landsins
enda Bláa lónið í anddyri bæjarins.
Grindavík er fjölskylduvænn bær og
einn öflugasti útgerðarbær landsins.
Grindavík er landmikið bæjarfélag og
er stutt í margrómaðar gönguferðir.
Náttúrufegurð er mikil sem og fuglalíf.
Skólastarf í Grindavík er til fyrirmyndar
og státar sveitarfélagið af kraftmiklu
íþróttastarfi fyrir alla aldurshópa. Mannlíf
í bænum er fjölskrúðugt og öflugt.

Grindavíkurbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf sviðsstjóra frístunda- og menningarsviðs. Viðkomandi
þarf að hafa þekkingu, reynslu og áhuga á íþrótta- og frístundamálum, forvörnum og menningu. Leitum að aðila sem
hefur ríka skipulagshæfni og getu til að stjórna breytingum ásamt hæfni til að miðla flóknum upplýsingum á einfaldan hátt.
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

t Yfirumsjón og ábyrgð á íþrótta-, frístunda- og
menningarmálum
t Gerð starfs- og fjárhagsáætlana sviðsins
t Ráðgjöf, undirbúningur og framlagning mála
fyrir frístunda og menningarnefnd og bæjarráð
ásamt eftirfylgni mála
t Þjónusta við íbúa á sviði íþrótta-, frístunda-,
forvarna- og menningarmála

t Háskólamenntun sem nýtist í starfi
t Reynsla af stjórnun og rekstri
t Reynsla af stefnumótandi áætlanagerð og gerð
rekstrar- og fjárhagsáætlana
t Reynsla og þekking á stjórnsýslu og málefnum
sveitarfélaga er æskileg
t Hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að
stjórna breytingum
t Sjálfstæði, frumkvæði og rík skipulagshæfni
t Góð kunnátta í íslensku í ræðu og riti

Gildi starfsmanna bæjarins eru: Jafnræði,
jákvæðni, þekking, framsækni og traust.
Frekari upplýsingar um bæinn má finna á
www.grindavik.is

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 21. október nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir sem
trúnaðarmál. Umsókn um starf þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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Verkefnastjóri á fyrirtækjasviði

Ert þú með ALT undir CTRL
í verkefnastjórnun?
Við leitum að metnaðarfullum og öﬂugum

Helstu verkefni:

verkefnastjóra á fyrirtækjasvið Nýherja, sem

Stýring og samræming verkefna sem unnin eru fyrir
viðskiptavini

hefur framúrskarandi þjónustulund og ríka

Áhersla á umbótaverkefni og innleiðingu nýrra viðskiptavina

skipulagsgáfu.

Áætlanagerð, þ.m.t. kostnaðar-, tíma- og frávikaáætlanir
Þátttaka í viðhaldi og áframhaldandi uppbyggingu ferla
og gæðamála

Við leitum að einstaklingi með:

Fræðsla innanhúss um verkefnastjórnun og tengda þætti

Reynslu af verkefnastjórnun

Hæfni í mannlegum samskiptum

Þekkingu á upplýsingatækni

Frumkvæði, drifkraft og vilja til verka

Yﬁrsýn og getu til að vinna undir álagi

Háskólagráðu sem nýtist í starﬁ

Þjónusta og samskipti við viðskiptavini

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Dröfn Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri, drofn@nyherji.is. Umsóknarfrestur er til og með 15. október 2013.
Sótt er um starﬁð á nyherji.is/atvinna. Umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals 520 starfsmenn — á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð. Sameiginlegt markmið þessa öﬂuga hóps er að hjálpa
viðskiptavinum Nýherja að nýta upplýsingatækni til að ná betri árangri.

Forstöðumaður Áhættustýringar
Borgun leitar að öﬂugum einstaklingi til að leiða áhættustýringu félagsins. Um er að ræða nýtt starf
og heyrir viðkomandi beint undir forstjóra. Borgun er vaxandi fyrirtæki sem starfar á sviði greiðslumiðlunar, innanlands og utan.
Helstu verkefni
Greining og eftirlit með áhættu í rekstri félagsins
Skýrslugjöf til innri og ytri aðila
Ráðgjöf til stjórnenda annarra sviða
Þátttaka í mótun áhættustefnu
Þróun áhættulíkana

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun í stærðfræði, verkfræði eða sambærilegum greinum
Færni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að koma efni frá sér á skilvirkan hátt
Færni í greiningu og framsetningu gagna
Reynsla af sambærilegu starﬁ er æskileg
Skilningur á fjármálamörkuðum
Gagnrýnin hugsun og sjálfstæði í starﬁ

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starﬁð á www.borgun.is fyrir 20. október.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri í síma 560 1561.
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Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir
sömu eða jafnverðmæt störf.

Sérfræðingur í
viðskiptagreiningu
Við leitum að kraftmiklum sérfræðingi í viðskiptagreiningu
á markaðs- og viðskiptaþróunarsviði Landsvirkjunar.
Starfið felst í greiningu á innlendum og erlendum
mörkuðum, þátttöku í samningaviðræðum og þróun
viðskiptatækifæra.

> Háskólamenntun í fjármála- eða raungreinum sem
nýtist í starfið
> Greiningarhæfni, módelsmíð og reynsla af
gagnaúrvinnslu
> Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
> Mjög góð enskukunnátta
> Frumkvæði og lipurð í mannlegum samskiptum

Sótt er um starﬁð á vef Capacent
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Auður Bjarnadóttir
(audur.bjarnadottir@capacent.is), Þóra Pétursdóttir
(thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent og
Brynjar Már Brynjólfsson á starfsmannasviði Landsvirkjunar
(brynjar.mar.brynjolfsson@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til og með 13. október.
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Verkefnastjórar framkvæmda
verka Rg rafmagnshönnuður
Verkefnastjórar framkvæmdaverka
Orkuveita Reykjavtkur leitar að tveimur öÀugum verkefnastjórum annars vegar til
þess að stýra stórum framkvæmdaverkum á Hengilssvæðinu Rg hins vegar til að
stýra framkvæmdaverkum t veitukerfum fyrirtækisins. È næstu árum er gert ráð fyrir
umtalsverðum fjárfestingum sem tengjast þeim virkjunum sem nú þegar eru t rekstri
ásamt áframhaldandi viðhalds Rg nýframkvæmdum t núverandi veituker¿. Orkuveitan er
að byggja upp sterkan faghóp á þessu sviði Rg ráðningarnar eru liður t þeirri uppbyggingu.
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.

Við hvetjum jafnt konur sem karla
til að sækja um stör¿n.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Verkefnastjórn framkvæmdaverka á
skipulags hönnunar Rg framkvæmdastigi
• Umsjón með gerð útbRðsgagna
Rg verksamninga
• Umsjón Rg eftirlit með framvindu
verkefna gerð framvinduskýrslna
Rg skilamats
• Samskipti við ráðgjafa framkvæmdaaðila
sveitarstjórnir stjórnsýslu Rg aðra
hagsmunaaðila
• Undirbúningur Rg gerð
framkvæmdaáætlana kRstnaðar
Rg greiðsluáætlana Rg eftirlit með
framkvæmd sltkra áætlana

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf t verkfræði tæknifræði eða
skyldum greinum
• Reynsla af áætlanagerð
• Reynsla af verkefnastjórnun
framkvæmdaverka
• VRttun t verkefnastjórnun eða M3M
nám æskilegt
• Reynsla af skipulagsmálum er æskileg

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

Rafmagnshönnuður
2rkuveita Reykjavtkur leggur mikið upp úr góðri hönnun veitukerfa sinna Rg að
kjarnaþekking t veitumiðlum sé traust innan fyrirtækisins. éróunarsvið 2rkuveitunnar leitar
nú eftir rafmagnshönnuði til þess að styrkja enn frekar rafmagnsteymi sitt.

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
20. október 2013. Farið verður með
allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
 Hönnun veitukerfa t rafmagni Rg
götulýsingu
 Ker¿srannsóknaverkefni vegna veitukerfa
t rafmagni
 Samskipti við ytri hönnuði Rg
samstarfsaðila
 éátttaka t mótun fyrirkRmulags hönnunar
hjá Orkuveitunni

Menntunar- og hæfnikröfur:
 Háskólapróf t rafmagnsverk eða
tæknifræði
 Haldgóð reynsla t hönnun veitukerfa
 Góð þekking á AutRCad Rg
landupplýsingakerfum
 éekking t lýsingarfræðum er æskileg

HAGSÝNI – FRAMSÝNI – HEIÐARLEIKI
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Orkuveita Reykjavtkur óskar eftir að ráða tvR verkefnastjóra Rg rafmagnshönnuð.
Leitað er að starfsmönnum með góða samstarfshæfni þjónustulund Rg eru sjálfstæðir
Rg agaðir t vinnubrögðum.
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Bifvélavirkjar
Hekla auglýsir eftir bifvélavirkjum til starfa
á Volkswagen, Audi og Skoda verkstæði.
HEKLA leitar nú að úrvals bifvélavirkjum með ríka þjónustulund
sem falla vel inn í öflugan hóp bifvélavirkja sem starfar hjá Heklu.
Starfsmenn fá tækifæri til að tileinka sér nýjustu tækni í Volkswagen,
Audi og Skoda viðgerðum ásamt viðhaldi bifreiða og sækja regluleg
námskeið er það varðar.
Menntunar og hæfniskröfur:
t4WFJOTQSØGÓCJGWÏMBWJSLKVO
t3ÓL¢KØOVTUVMVOE
t)GOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t.FUOB§VSUJMB§OÈÈSBOHSJÓTUBSö

Rafvirkjar óskast
Rafmiðlun óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa.
Um er að ræða verkefni hérlendis.
Viðkomandi verða að geta hafið störf fljótlega.
Fyrirspurnir sendist á netfangið rafmidlun@rafmidlun.is.
Einnig er hægt fylla út starfsumsókn á heimasíðu
Rafmiðlunar www.rafmidlun.is

HEKLA er með fimm
söluumboð á Íslandi
– á Akureyri, Selfossi,
Reykjanesbæ, Akranesi
og Ísafirði. Höfuðstöðvar
félagsins eru við Laugaveg
170-174 í Reykjavík.

/ÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUBSö§WFJUB#SZOKBS1ÈMM3ÞOBSTTPOWFSLTUKØSJ
CQS!IFLMBJT PH(FS§VS#1ÈMNBSTEØUUJSH§BPHNBOOBV§TTUKØSJ
(gbp@hekla.is).
6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§PLUØCFSOL6NTØLOØTLBTUGZMMU
út á www.hekla.is.

STARF Í LÝSINGUM

HEKLA hf er leiðandi
fyrirtæki í innflutningi,
sölu og þjónustu við
nýjar bifreiðar og
hefur verið söluhæsta
bifreiðaumboðið á Íslandi
undanfarin ár, með ríflega
25% markaðshlutdeild á
síðasta ári.

Um 120 manns starfa hjá
HEKLU hf. Félagið er með
umboð fyrir Volkswagen,
Audi, Skoda og Mitsubishi
og annast þjónustu við
þessar tegundir.

Fjármálaeftirlitið vill ráða
sérfræðing til starfa vegna yfirferðar
og staðfestingar á lýsingum ásamt
markaðsvakt.

Hlutverk Fjármálaeftirlitsins er að tryggja að útgefendur fari eftir þeim reglum
sem gilda um efni lýsinga vegna almennra útboða verðbréfa eða töku verðbréfa
til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Markaðsvakt felur í sér greiningu á
markaði, samskipti við Kauphöll og almennt eftirlit.

Fjármálaeftirlitið er

Starfssvið

mikið uppbyggingar- og

•
•
•
•
•

umbótastarf sem miðar að

Yfirferð og staðfesting lýsinga
Samskipti við útgefendur eða umsjónaraðila þeirra
Markaðsvakt
Samskipti við Kauphöll
Önnur tilfallandi og tengd verkefni

lykilstofnun í íslensku
efnahagslífi og samfélagi.
Innan þess fer nú fram

því að styrkja eftirlit og taka
þannig þátt í að byggja
upp traust og trúverðugt
fjármálakerfi á Íslandi.

BIFVÉLAVIRKI
ÓSKAST

Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir
bifvélavirkja til að annast almenna
bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•

Viðeigandi háskólapróf s.s. á sviði viðskiptafræði
Próf í verðbréfaviðskiptum æskilegt
Viðeigandi reynsla af fjármálamarkaði
Reynsla af störfum í stjórnsýslunni æskileg
Nákvæmni, góð greiningarhæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum er nauðsynlegt
Frumkvæði, metnaður og góð samskiptahæfni
Góð íslensku- og enskukunnátta auk færni til að tjá sig í ræðu og riti

Hæfniskröfur:
Faglærður bifvélavirki
Rík þjónustulund
Finnst gaman að vera í vinnunni

Ekki sækja um ef þú ert:
Umsjón með ráðningu hafa Páll Friðriksson forstöðumaður verðbréfaeftirlits (pallfr@fme.is) og Erla Traustadóttir
sérfræðingur á mannauðssviði (erlat@fme.is).
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is, eða á
Starfatorgi, www.starfatorg.is. Umsóknarfrestur er til og með 14. október.
Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Ekki faglærður bifvélavirki
Fúll á móti
Átt erfitt með að umgangast fólk
Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900
Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal
skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 21. október 2013

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Borgartúni / Holtagörðum / Reykjavíkurvegi / Akureyri / Sími 414 9900
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Upplýsingar veita:
Leigufélagið Klettur ehf. er sjálfstætt félag í eigu Íbúðalánasjóðs. Tilgangur þess er að bjóða íbúðarhúsnæði til tryggrar
leigu með áherslu á langtímahugsun og húsnæðisöryggi. Leigufélagið yfirtekur eignarhald og rekstur um 550 fasteigna
Íbúðalánasjóðs en meirihluti eignanna er nú þegar í útleigu.

Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Fjölbreytt starf hjá Leigufélaginu Kletti

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Bókari – skrifstofustarf

Umsóknarfrestur er til og
með 15. október.

Um er að ræða störf við bókhald í bland við önnur skrifstofustörf. Ásamt því að bóka reikninga og
stofna kröfur felur starfið í sér mikil samskipti við viðskiptavini, umsjón með innkaupum á skrifstofu
og fleiri verkefni. Um fullt starf er að ræða.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Bókun reikninga
• Afstemmingar
• Upplýsingagjöf og símsvörun
• Samskipti við viðskiptavini
• Innkaup á skrifstofu
• Umsjón með uppáskriftakerfi
• Innheimtumál
• Almenn skrifstofustörf

• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. viðurkenndur bókari
• Reynsla af bókhaldi er skilyrði
• Þekking á Dynamics NAV bókhaldskerfi er kostur
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
• Samstarfs- og samskiptahæfni
• Góð upplýsingatækniþekking
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Nordic Visitor er framsækin ferðaskrifstofa og er í dag eitt af stærstu ferðaþjónustufyrirtækjum
Íslands. Ferðaskrifstofan sérhæfir sig í að skapa góðar minningar með sérsniðnum pakkaferðum, fyrir
einstaklinga og hópa til allra Norðurlanda, sem og fyrirtækjaferðum til Íslands og Svíþjóðar.
Starfsstöðvar eru á Íslandi og í Svíþjóð. Um 50 starfsmenn starfa hjá Nordic Visitor, flestir á
aðalskrifstofu fyrirtækisins á Íslandi en 5 starfsmenn í Svíþjóð. Fyrirtækið hefur þjónað einstaklingum
og fyrirtækjum frá yfir 80 þjóðlöndum. Sjá nánar á http://www.nordicvisitor.com/atvinna/

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Forstöðumaður fjármála- og rekstrarsviðs
Nordic Visitor hefur vaxið hratt undanfarin ár og leitar að öflugum einstaklingi með yfirgripsmikla þekkingu
til að stýra uppbyggingu á rekstrarsviði félagsins og fjármálum þess.
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntun og hæfniskröfur

• Dagleg umsjón með verkefnum rekstrarsviðs
og fjármálum fyrirtækisins
• Stjórnendaupplýsingar til framkvæmdastjóra
og stjórnar fyrirtækisins
• Áætlanagerð
• Sjóðstýring og ávöxtun fjármuna
• Kostnaðareftirlit
• Umsjón með skilum á gögnum til endurskoðanda
og opinberra aðila
• Samningagerð
• Starfsmannamál

• Háskólamenntun, framhaldsmenntun á sviði
fjármála er kostur
• Reynsla af rekstrarumhverfi fyrirtækja
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Reynsla af bókhaldsstörfum
• Góð tölvukunnátta (Excel, Pivot, Navision)
• Öguð og skipulögð vinnubrögð byggð á
metnaði og árangri
• Framúrskarandi samskiptafærni og þjónustulund
• Gott vald á íslensku og ensku er skilyrði
• Góð færni í norðurlandamáli er kostur

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is. Umsókn þarf
að fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem kemur fram
rökstudd hæfni og tilgreindur
árangur í starfi.
Umsóknarfrestur er til og
með 16. október.
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Upplýsingar veita:
Brammer Group er leiðandi fyrirtæki í Evrópu sem dreifingaraðili á iðnaðarrekstrarvöru, með yfir 50 ára reynslu. Brammer er þekkt fyrir hágæðavörur og
sveigjanlega þjónustu. Framúrskarandi þjónustu okkar ber fyrst og síðast að
þakka góðu starfsfólki.

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús á svæði Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði.
Brammer sér um innkaup og lagerhald, ásamt tæknilegri ráðgjöf fyrir Alcoa
Fjarðaál og veitir 24 tíma þjónustu allt árið um kring. Einnig starfrækir Brammer
verslun í Hafnarfirði og skrifstofu í Reykjavík. Brammer er ört stækkandi fyrirtæki
á Íslandi með um 40 starfsmenn.

Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og
með 13. október nk.

Sölumaður
Brammer leitar að sölumanni í verslun sína í Hafnarfirði.
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

• Sala í verslun og í gegnum síma
• Tilboðsgerð og eftirfylgni
• Samskipti við viðskiptavini og birgja
• Annað tilfallandi

• Sölureynsla skilyrði
• Þekking á legum kostur
• Þjónustulund og jákvæðni
• Frumkvæði og keppnisskap
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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Byggingarverkfræðingur
eða tæknifræðingur
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) auglýsir stöðu byggingarverkfræðings eða
tæknifræðings lausa til umsóknar. Um nýja stöðu er að ræða sem heyrir beint undir sviðsstjóra
forvarnasviðs. Forvarnasvið sinnir eldvarnaeftirliti og forvörnum á starfssvæði SHS og veitir leiðsögn
til einstaklinga, fyrirtækja og stofnana. Um fullt starf er að ræða og laun eru samkvæmt viðkomandi
kjarasamningi.

FRAMTÍÐARSTARF.

Hæfniskröfur:
• Hafa lokið prófgráðu í byggingarverkfræði eða tæknifræði.
• Reynsla af úttektum bygginga og/eða eftirliti með byggingarframkvæmdum.
• Grunnþekking á eldvarnarmálum er æskileg, sem og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
• Góð íslenskukunnátta nauðsynleg og ritfærni.
• Enskukunnátta og þekking á einu Norðurlandamáli.
• Starfið krefst skipulagshæfni, frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða
við úrlausn verkefna.
Nánari upplýsingar veitir Bjarni Kjartansson, sviðsstjóri forvarnasviðs á skrifstofutíma
í síma 528 3000 eða í gegnum netfangið bjarni.kjartansson@shs.is.
Umsóknarfrestur er til og með 15. október 2013. Umsóknir skulu berast Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins í Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík merktar „Byggingarverkfræðingur/tæknifræðingur“
eða í ofangreint netfang.

105 Reykjavík
sími 528 3000
shs@shs.is
www.shs.is

$OODUXSSOÖVLQJDUÆVÆPD
HPJXVWDY#VMDYDUJULOOLGLV
6MºYDUJULOOLÉ6NÌODYÏUÉXVWÆJ5H\NMDYÆN

Starfslýsing:
• Eftirlit með hönnun eldvarna og rýni hönnunargagna.
• Leiðsögn til hönnuða og byggingaraðila.
• Áhættugreining á stærri og flóknari mannvirkjum.
• Sérhæfðar skoðanir á eldvörnum mannvirkja vegna öryggis- og lokaúttekta
og almenns eldvarnaeftirlits.
• Umsjón með samstarfsverkefnum forvarna- og útkallssviðs og samstarf
við sveitarfélög vegna ýmissa verkefna.
• Þátttaka í þróunarvinnu á sviðinu auk fræðslu og leiðsagnar um eldvarnarmál.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Skógarhlíð 14

6MºYDUJULOOLÉYHLWLQJDKÓVÌVNDUHIWLUGXJOHJXVWDUIV
IÌONLÆVDOIUDPUHLÉVOXQHPXPRJPDWUHLÉVOXQHPXP

SHS er byggðasamlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum,
almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa. Að rekstri SHS
standa sex sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær,
Mosfellsbær og Seltjarnarneskaupstaður. Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

Selena leitar að jákvæðum starfskrafti með einstaka
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Starﬁð felst í afgreiðslu og ráðgjöf til viðskiptavina en
starﬁð krefst mikillar vöruþekkingar og nálægðar við
viðskiptavini enda um sérhæfða söluvöru að ræða.
Viðkomandi þarf því að vera tilbúin að læra vel á
vöruúrval Selenu sem og að gangast undir kennslu í öllu
sem viðkemur mátun á bæði undirfatnaði og sundfatnaði.
Hæfniskröfur:
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Jákvæðni og góðir samskiptahæﬁleikar Dugnaður og
metnaður í starﬁ Reynsla af sölustörfum æskileg en ekki
skilyrði.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið:
selena@selena.is fyrir 15.okt.

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf.
óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

LEKTOR Í EFNAFRÆÐI
VIÐ HÁSKÓLANN Á AKUREYRI

Starfssvið:
Eftirlit og viðgerðir á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Háskólinn á Akureyri auglýsir 100% stöðu lektors í efnafræði við auðlindadeild
viðskiNta og raunvísindasviðs +iðað er við að viðkoKandi FeȔi störf 1 Hanņar 01
og er ráðningartími til eins árs með möguleika á framlengingu.
Leitað er að efnafræðingi, efnaverkfræðingi, eða einstaklingi með sambærilega
menntun. Víðtæk þekking á auðlindafræðum er æskileg.
Helstu verkefni eru kennsla og rannsóknir sem tengHast áFerslum deildarinnar sem
eru líȓækni og sHávarņtvegsfræði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
b UmsækHandi skal Fafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþHóðleg viðmið fyrir
viðkomandi starfsheiti á fræðasviðinu, staðfest með áliti dómnefndar eða með
doktorsNróȏ frá viðurkenndum háskóla
b Kennslureynsla á háskólastigi og reynsla af vísindastörfum telst nauðsynleg
b UmsækHandi skal hafa hæfni til að kenna og stunda rannsóknir á sínu sviði
og vera fær um að kenna bæði á íslensku og ensku
b Kraȏst er góðrar hæfni í mannlegum samskiNtum og skiNulagshæfni
b Við mat á umsóknum er tekið mið af hversu vel viðkomandi uppfyllir kennsluog rannsóknaþarȏr viðskipta- og raunvísindasviðs
Umsóknarfrestur er til 16. október 2013.
Umsóknir berist skrifstofu rektors, Háskólanum á Akureyri, Sólborg v/Norðurslóð,
00 Akureyri. Umsókn og fylgigögn skal einnig senda á rafrænu formi eȓir því sem
unnt er á netfangið gmkunak.is. SHá nánar á UUU.unak.is/lausstorf.

Umsókn skal fylgja:
b
b
b
b

Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil, fræðistörf og kennslureynslu
Staðfest afrit af öllum viðeigandi prófskírteinum
Umsagnir um kennslu- og stHórnunarstörf umsækHanda eȓir því sem við á
Tilnefna skal þrHá meðmælendur, æskilegt er að einn þeirra sĸ næsti yȏrmaður
í nņverandi starȏ eða fyrra starȏ umsækHanda
b ær fræðilegu ritsmíðar sem umsækHandi telur sín bestu verk allt að
þremur ritum. egar Ȑeiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skal
umsækHandi gera grein fyrir framlagi sínu til verksins
b á skal umsækHandi gera grein fyrir áformum sínum um rannsóknarverkefni ef
til ráðningar kemur

Nánari upplýsingar veita Īgmundur Knņtsson í síma 0 1, netfang ogmundur
unak.is og HHörleifur Einarsson í síma 0 0, netfang heiunak.is.

www.unak.is

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf
sendist á schindler@schindler.is.
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SÖLU OG MARKAÐSSTARF
Innﬂutningsfyrirtæki á heildsölu og neytendamarkaði leitar
að ráðagóðum og jákvæðum einstaklingi sem á auðvelt með
mannleg samskipti í sölu og markaðsstarf.
STARFSSVIÐ
•
•
•
•

Sala til núverandi viðskiptavina
Aﬂa nýrra viðskiptavina
Þjónusta viðskiptavini
Ýmis tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla er æskileg
• Tölvukunnátta
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Stundvísi

Öflugur rannsóknamaður…
Matís óskar eftir að ráða drífandi og duglegan rannsóknamann til starfa hjá fyrirtækinu í
Reykjavík vegna nýrra og spennandi verkefna

Um framtíðarstarf er að ræða. Þetta er reyklaus vinnustaður.
Umsækjendur vinsamlega sendið ferilskrá ásamt mynd á
póstfangið solumenn@yahoo.com

Við þurfum á eldmóði
þínum að halda!

Starfssvið

Hæfniskröfur

Starfið felst í aðstoð við rannsóknir og almennri vinnu á
tilraunastofu Matís á Líftækni og lífefnasviði.

• B.Sc. gráða í raunvísindum (t.d. matvælafræði, líffræði,
lífefnafræði, efnafræði) og reynsla við rannsóknastörf.
Framhaldsnám (M.Sc.) kemur einnig til greina.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð ásamt frumkvæði og
metnaði til að ná árangri í starfi.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Metnaður til að ná árangri í starfi.
• Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfshlutfall er 100% til þriggja ára en möguleiki á framlengingu eftir verkefnastöðu. Viðkomandi mun starfa við
rannsóknastofu Matís við Vínlandsleið 12.

UNICEF (Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna) leitar að
ábyrgu, kraftmiklu og jákvæðu fólki sem vill leggja málstað
samtakanna lið í sex vikna átaki frá miðjum október og út
nóvember.

Umsóknarfrestur er til og með 11. október

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís www.matis.is/atvinna.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Starfið felst í því að ganga í hverfi á höfuðborgarsvæðinu,
kynna starf UNICEF og bjóða fólki að skrá sig sem heimsforeldra. Mánaðarleg framlög heimsforeldra renna
til baráttu sem gerir framtíð barna um allan heim bjartari.

Frekari upplýsingar veitir Dr. Hörður G. Kristinsson, hordur@matis.is, og í síma 422 5000.

Við bjóðum þér starf með tilgang. Á móti vonumst við til
að þú hafir ríka réttlætiskennd og sannfæringarkraft, eigir
auðvelt með að tengjast fólki og miðla mikilvægum málstað
til annarra.

Matís ohf.

Vínlandsleið 12
113 Reykjavík

s. 422 5000
www.matis.is

Vinnutíminn er á eftirmiðdögum og á kvöldin, mánudaga til
fimmtudaga, alls 16 stundir á viku. Aldurslágmark er átján ára.
Áhugasamir sendi ferilskrá á netfangið floki@unicef.is.
Nánari upplýsingar í síma 552 6336.

ER TÍSKA EITTHVAÐ
FYRIR ÞIG?
Fríhöfnin óskar eftir að ráða jákvæðan, kraftmikinn aðila á innkaupasvið sem hefur hæfileika til að
sjá um innkaup á fatnaði og fylgihlutum fyrir verslanir fyrirtækisins. Um er að ræða mjög skemmtilegt og krefjandi starf í fjölbreytilegu og alþjóðlegu umhverfi. Starfið krefst þess að viðkomandi
aðili sé víðsýnn, hafi áhuga, reynslu og þekkingu á tísku og sé tilbúinn til að leggja mikið á sig til að
ná árangri í starfi hjá fyrirtæki þar sem starfsandinn er góður og mikill metnaður ríkjandi.

Starf skólameistara
Handverks- og hússtjórnarskólans á Hallormsstað er
laust frá 1.janúar 2014.
Starfssvið
Skólameistari veitir skólanum forstöðu. Hann stjórnar
daglegum rekstri, öllu starfi skólans og gætir þess að
skólastarfið sé í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá og önnur gildandi fyrirmæli á hverjum tíma.
Hann ber ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar og að henni
sé fylgt, hefur frumkvæði að gerð skólanámskrár ásamt
umbótastarfi innan skólans.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
t Áætlanagerð og innkaup á fatnaði, skóm og fylgihlutum
t Birgðahald og framsetning vara í samráði við deildarstjóra og verslunarstjóra
t Ýmis innlend og erlend samskipti er snúa að innkaupamálum
t Vöruþróun í samráði við aðra aðila
t Verðkannanir og reikningshald
Menntunar- og hæfniskröfur:
t Menntun sem nýtist í starfi
t Reynsla af innkaupum er nauðsynleg
t Þekking og brennandi áhugi á tísku, fatnaði og fylgihlutum
t Góð þekking á öllum helstu tölvuforritum ásamt þekkingu á Navision
t Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta
t Framúrskarandi samskiptahæfni
t Frumkvæði

Menntunar- og hæfniskröfur
Samkvæmt 14. gr. laga um menntun og ráðningu kennara
og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/2008, skal skólameistari hafa starfsheitið
framhaldsskólakennari og kennslureynslu.
Leitað er eftir einstaklingi með þekkingu og reynslu í
einhverjum af þeim greinum sem kenndar eru í skólanum;
matreiðslu, næringarfræði, hannyrðum eða vefnaði.
Auk þess er stjórnunar reynsla æskileg auk leiðtoga- og
samskiptahæfni.

Umsóknarfrestur er til og með 15. október. Nánari upplýsingar veitir Sóley Ragnarsdóttir
í síma 425 6313 eða soley@dutyfree.is.

Ráðning og kjör
Skólanefnd Handverks- og hússtjórnarskólans á Hallormsstað ræður skólameistara skv. 9.grein skipulagsskrár
skólans frá 1998. Ráðið er í starfið frá 1. janúar 2014.
Skólanefndin ákvarðar um laun skólameistara í samræmi
við ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um kjararáð, nr. 47/2006.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Blöndal
formaður skólanefndar.
Umsóknarfrestur er til og með 18.október 2013.

Fríhöfnin hefur sett sér það markmið að vera ávallt til fyrirmyndar í jafnréttismálum. Í jafnréttisáætlun félagsins er unnið að því markmiði með margvíslegum hætti og er lögð áhersla á að jafna
hlutfall kynjanna í sambærilegum stöðum, einkum í stjórnunar- og áhrifastöðum eins og
jafnréttislög gera ráð fyrir.
13-2609 – HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Umsóknir
Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri
störf skulu sendar formanni skólanefndar Handverks- og
hússtjórnarskólans á Hallormsstað, Sigrúnu Blöndal
(sigrunblondal@egilsstadir.is), Selási 33, 700 Egilsstöðum
eigi síðar en 18. október 2013.

Umsóknareyðublöð má finna á www.dutyfree.is/atvinna.

Félagið er stærsta verslunarfyrirtækið í Flugstöðinni með um 150 starfsmenn. Stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi, tóbak, snyrtivörur, sælgæti, fatnaður og fylgihlutir.
Fríhöfnin er framsækið fyrirtæki í síbreytilegum ferðaheimi þar sem markmiðið er að bjóða
upp á gæðavörur á góðu verði í samkeppni við verslanir á erlendum flugvöllum.
www.dutyfree.is

11

5. október 2013 LAUGARDAGUR

12 | ATVINNA |

1RUGHQVUROLJDVWHFKHIVMREE

RAFÍS EHF
auglýsir eftir rafvirkjum

$GPLQLVWUDWLYFKHI

Fyrirtækið vantar rafvirkja til starfa nú þegar vegna
mikilla verkefna framundan.
Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun eða mikil reynsla í faginu.
• Stundvísi og reglusemi
• Jákvætt hugarfar

WLOO1RUGHQV9lOIlUGVFHQWHU
9LV|NHUGLJVRPNDQXWYHFNODGHQDGPLQLV
WUDWLYD RUJDQLVDWLRQHQ I|U DWW PRWVYDUD GH
NUDYVRPVWlOOVSnHQYl[DQGHLQVWLWXWLRQPHG
HWWNRPSOH[WXSSGUDJ
ZZZQRUGLFZHOIDUHRUJOHGLJDMREE

1RUGHQV9lOIlUGVFHQWHU
HQLQVWLWXWLRQXQGHU
1RUGLVNDPLQLVWHUUnGHW

Áhugasamir sendi tölvupóst, gjarnan með ferilskrá,
á einar@raﬁsehf.is.

9LDUEHWDUPHGYlOIlUGVSROLWLVND
IUnJRUSnQRUGLVNQLYn

KJÖTBORÐ

Bátasmíði/Plastari
Víkingbátar ehf er vaxandi fyrirtæki sem framleiðir hágæða
ﬁskibáta og ferjur af gerðinni Víkingur og Sómi.
Hjá félaginu starfa reynslumiklir bátasmiðir og iðnaðarmenn.Vegna vaxandi verkefna leita Víkingbátar ehf eftir
öﬂugum liðsmanni/mönnum í framleiðsludeild félagsins við
framleiðslu trefjaplastbáta

Samkaup Úrval Hafnarﬁrði leitar að öﬂugum
starfskrafti í kjötborð
Umsækjendur skulu hafa marktæka reynslu við kjötborð
í matvöruverslun eða vinnslu með kjöt og ﬁsk.
Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum samskiptum, sjálfstæð
vinnubrögð, skipulagshæfni, reglusemi og árverkni í hvívetna.

Hæfniskröfur
Helstu verkefni
• Vinna við trefjaplast • Vandvirkni, vinnusemi
og reglusemi
• Samsetning báta
• Reynsla af vinnu með
• Frágangur báta
trefjaplast eða sambærileg
reynsla er kostur

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá sendist á hafnarfjordur@samkaupurval.is
Allar nánari upplýsingar veitir Jónatan Eggertsson, verslunarstjóri
í síma 861-7771

Umsókn og ferilsskrá sendist á netfangið
julius@vikingbatar.is
Umsóknarfrestur til 15.10.2013

Umsóknarfrestur er til og með 20. okt nk.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Júlíus B. Benediktsson,
framkvæmdastjóri, julius@vikingbatar.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Aðstoðarleikskólastjóri
Staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskólann Hörðuvelli
er laus til umsóknar.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn
til að leiða áfram og taka þátt í góðu faglegu samstarﬁ í
skólanum og hafa að leiðarljósi að gott leikskólastarf má
ávallt bæta.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennarapróf
• Framhaldsmenntun og/eða reynsla á sviði
stjórnunar æskileg
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæﬁleikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í leikskólastarﬁ.
• Haﬁ áhuga og/eða reynslu til að leiða þróunarstarf

Lektor í kennslufræði
Laust er til umsóknar starf lektors í kennslufræði við Menntavísindasvið
Háskóla Íslands með sérstaka áherslu á grunnskólastigið.

Rannsóknir og þróun með nám og kennslu
í grunnskóla sem meginviðfangsefni.

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi á einhverju
sviði kennslufræða, eða hafa staðfest hæfni sína með
öðrum hætti til þess að sinna meginhlutverkum starfsins
eins og lýst er hér fyrir ofan. Nauðsynlegt er að
umsækjandi hafi kennslufræðilega þekkingu,
kennslureynslu og góða innsýn í skólastarf grunnskóla.
Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni og lipurðar
í mannlegum samskiptum.

Að vera leiðandi á sérsviði sínu innan
Menntavísindasviðs og utan þess.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnhildur Óskarsdóttir,
deildarforseti kennaradeildar Menntavísindasviðs,
í síma 525 5908, netfang: gunn@hi.is.

Að vinna þverfaglega að uppbyggingu
kennslu og rannsókna í kennslufræði.

Sjá nánar um starfið á www.starfatorg.is
og www.hi.is/laus_storf

Kennsla á grunn- og meistarastigi og leiðsögn
við lokaverkefni.

PIPAR \ TBWA U SÍA U 132865

Meginhlutverk væntanlegs lektors
verða:

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á
færni hans til að sinna stjórnunarstarﬁ.
Allar upplýsingar um stöðuna veitir
Sigþrúður Sigurþórsdóttir, leikskólastjóri í síma
555 0721/ 664 5846 horduvellir@hafnarfjordur.is
Framlengdur umsóknarfrestur er til og með 12. október
2013
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Að taka þátt í samstarfi við starfsvettvang,
einkum við grunnskóla, m.a. um vettvangsnám
og þróunarstarf.
Save th
the Children á Íslandi

| atvinna |

Garri er leiðandi innflutningsaðili á
matvöru til stóreldhúsa og hefur verið
starfandi í 40 ár. Nánar á www.garri.is
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L A G E R M A Ð U R Ó S K A ST
Garri heildverslun óskar eftir að ráða starfsmann á
lager að Lynghálsi 2, reykjavík.
Helstu verkefni:
-Tiltekt pantana
-Almenn lagerstörf

Hæfniskröfur:
- Nákvæm vinnubrögð
- Góðir samskiptahæfileikar
- Reynsla af sambærilegum
störfum kostur
- Íslenskukunnátta æskileg

Vélavörður óskast

RÖNTGENDEILD

Vélavörð vantar á Örvar SH-777. Í bátnum er 750kw aðalvél.
Upplýsingar í síma 899 6715 – Ragnar eða 892 2999 – Örvar

Deildarlæknir í starfsnámi
Starf deildarlæknis í starfsnámi/ fyrri hluta sérfræðináms
í myndgreiningu á röntgendeild LSH Fossvogi og við
Hringbraut er laust til umsóknar.

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum um
menntun og fyrri störf á netfangið johannes@garri.is
merkt; Lagerstarf.



Umsóknarfrestur er til og með 9. október 2013.

Við erum að opna nýjan Pizza / Grill stað í Breiðholti
og erum að leita að vönum pizzabökurum og
fólki vönu á grill. Þjónustulipurð og snyrtimennska
eru skilyrði.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendast á
pizzastadur.atvinna@hotmail.com.Einnig er hægt
að hafa samband í síma 770 1516 og senda SMS.

SMITSJÚKDÓMADEILD
Hjúkrunarfræðingar
Laus eru til umsóknar störf hjúkrunarfræðinga á smitsjúkdómadeild A7 Landspítala í Fossvogi.
Deildin er 22 rúma sólarhringsdeild, ætluð sjúklingum með
bráð lyflæknisvandamál. Deildin sérhæfir sig í smitsjúkdómum en sjúklingahópur er fjölbreyttur og gefast því góð
tækifæri til starfsþróunar og að öðlast fjölþætta reynslu.
Lögð er áhersla á að taka vel á móti nýju fólki og veita
góða einstaklingshæfða aðlögun.

Boðið er uppá 12 eða 24 mánaða ráðningu. Viðkomandi
býðst þátttaka í rannsóknarvinnu undir handleiðslu lækna
deildarinnar. Með starfinu býðst tækifæri til 4-6 vikna
námsdvalar á röntgendeild Ahus sjúkrahússins í Oslo eða
kynning á góðum bandarískum stofnunum.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Almenn störf deildarlæknis á röntgendeild Landspítala
» Þátttaka í kennslu og þjálfun læknanema
» Þátttaka í rannsóknarvinnu

Hæfnikröfur

» Íslenskt lækningaleyfi
» Nákvæmni í vinnubrögðum
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Deildarlæknir

Helstu verkefni og ábyrgð

Fjölbreytt og
spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Fjölbreytt og spennandi störf í boði hjá
Kópavogsbæ.
Kynntu þér hvað er í boði, þú færð allar
nánari upplýsingar á atvinnuvef bæjarins,
kopavogur.is.

»
»
»
»
»

Virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu verkefna á deild
Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð
Skrá hjúkrun í samræmi við reglur LSH
Fylgjast með nýjungum í hjúkrun
Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu

Starf deildarlæknis á röntgendeild LSH Fossvogi og við
Hringbraut er laust til umsóknar.
Boðið er uppá 6 eða 12 mánaða ráðningu. Fyrir þá sem
hafa hug á sérfræðinámi í myndgreiningu er boðið upp á
allt að tveggja ára stöðu sem nýtist til sérnáms.

Hæfnikröfur

» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
» Faglegur metnaður

Helstu verkefni og ábyrgð

Nánari upplýsingar

» Íslenskt lækningaleyfi
» Nákvæmni í vinnubrögðum
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

» Umsóknarfrestur er til og með 26. október 2013.
» Starfið er laust frá 1. nóvember 2013 eða eftir
samkomulagi.
» Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði,
unnið er í vaktavinnu. Möguleiki er á föstum
næturvöktum.
» Upplýsingar veita Stefanía Arnardóttir, deildarstjóri,
stefarn@landspitali.is, sími 825 3688 og Þórgunnur
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is,
sími 825 5136.

» Fjölbreytt verkefni deildarlæknis á röntgendeild

Hæfnikröfur

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 19. október 2013.
» Starfshlutfall er 100%.
» Störfin eru laus frá 1. nóvember 2013 en ráðning getur
verið samkvæmt samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Pétur Hörður Hannesson, yfirlæknir,
peturh@landspitali.is, sími 824 5322.

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.

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

kopavogur.is

Mörg

spennandi
störf laus

til umsóknar
Kíktu á advania.is/atvinna
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ERT ÞÚ eldhress, drífandi og með ríka þjónustulund?
lundd?
ÞÁ ERT ÞÚ starfskrafturinn sem við viljum
vinna með. Aðalverkefnin eru ráðgjöf, sala
og þjónusta við viðskiptavini ásamt
vöruframsetningu

HÆFNISKRÖFUR

Reynsla af verslunarstörfum
Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Brennandi áhugi á sölumennsku
ÉI STUNDVÆSIOGSKIPULAGSH¿ÛLEIKAR
·OLINM¿ÉI

jens@byggtogbuid.is svarar umsóknum til 18.október

Vestﬁrðirnir kalla! Vantar nokkra smiði í
uppsteypuverkefni á Vestfjörðum
Upplýsingar í s. 897 5307 eða heimab@simnet.is

Turboservice.is
er norrænt fyrirtæki á sviði túrbína í allar gerðir véla.
Við leitum að ungum duglegum einstakling með brennandi tækniáhuga á vélum í bíla af öllum tegundum.
Verður sendur á námskeið til Noregs og kostur að vera
með norðurlandamál þó enska geti leyst það.
Umsókn og fyrirspurnir sendist
á info@turboservice.is

Vilt þú auka tekjur þínar?

Ný störf hjá Matvælastofnun

.HU¿VVWMyUL

/|JIU èLQJXU

Við óskum eftir að ráða metnaðarfullan
einstakling á rekstrar- og mannauðssvið á
6HOIRVVLtVWDUINHU¿VVWMyUD8PHUDèU èD
IXOOWVWDUIIUiRJPHèQyYHPEHU

9LèyVNXPHIWLUDèUièDO|JIU èLQJtVWDUI
iVWMyUQVêVOXVYLèVWRIQXQDULQQDUi6HOIRVVL
8PV NMHQGXUìXUIDDèJHWDKD¿èVW|UIìDQQ
MDQ~DU

Helstu verkefni eru mótun stefnu um
XSSOêVLQJDNHU¿NHU¿VXPVMyQXSSOêVLQJD
NHUIDQRWHQGDìMyQXVWDXSSVHWQLQJW NMDRJ
KXJE~QDèDUDXNDèJDQJVVWêULQJDURJ|QQXU
WLOIDOODQGLYHUNHIQL

+HOVWXYHUNHIQLHUXUièJM|IYLèVWDUIVPHQQ
ULWXQO|JIU èLOHJUDiOLWVJHUèDDIJUHLèVODHULQGD
XPVDJQLURJVNMDODJHUèXQGLUE~QLQJXUYLèVHWQLQJX
ODJDRJVWMyUQYDOGVI\ULUP ODiVYLèLVWRIQXQDULQQDU
DXNVDPVNLSWDYLèKDJVPXQDRJVDPVWDUIVDèLOD

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLO14. október 2013

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLO21. október 2013
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Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, eftirliti, fræðslu
og þjónustu við sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki og
neytendur í þeim tilgangi að stuðla að heilbrigði og velferð
dýra, heilbrigði plantna og öryggi, heilnæmi og gæðum

Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yﬁr 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán.
Áhugasamir haﬁð samband:
820-4122 eða auknartekjur@gmail.com

Sala, ráðgjöf og þróun
Hæfniskröfur
Reynsla af sölustörfum
Reynsla úr viðskiptalífinu
Einstaklega góð mannleg samskipti
Lipur og sveigjanlegur
Góð almenn tölvukunnátta skilyrði
Midi.is leitar að metnaðarfullum og stundvísum
einstaklingi sem býr yfir ríkri þjónustulund, er duglegur
og sjálfstæður til verka, hefur góða íslensku- og enskukunnáttu og á auðvelt með mannleg samskipti.
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2013
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
olafur@midi.is.

matvæla. Hjá stofnuninni starfa rúmlega 70 starfsmenn.

...frá heilbrigði til hollustu

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Hjúkrunarheimilið Ísafold
• iðjuþjálfi, deildarstjórastaða
Leikskólinn Bæjarból
• afleysingastaða 80%
Leikskólinn Sunnuhvoll
• leikskólakennari 75% starf
Flataskóli
• skólaliði

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Heimilið Krókamýri
• starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

www.gardabaer.is
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Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur auglýsa eftir
kröftugum einstaklingi til þess að veita sinna starﬁ
byggingarfulltrúa og vera yﬁrmaður tæknideildar.
Leitað er eftir verkfræðingi, tæknifræðingi eða byggingarfræðingi með mikla reynslu á sviði skipulagsog byggingarmála.
Byggingarfulltrúi Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps
hefur yﬁrumsjón með skipulags-og byggingarmálum og
öllum verklegum framkvæmdum og viðhaldi á vegum
sveitarfélaganna. Forstöðumaðurinn hefur forystu um
faglegan undirbúning við mótun stefnu á sviði
skipulags- og byggingamála á hverjum tíma og er
skipulags-og byggingarnefndum, bæjar-og sveitarstjóra
og sveitarstjórnum til ráðgjafar á því sviði og sér um
að lögum og reglugerðum varðandi skipulags-og
byggingarmál sé framfylgt. Hann ber m.a. ábyrgð á
skráningu mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, staðfestingu
eignaskiptayﬁrlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og
miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði skipulags- og byggingarmála
sbr. 8 gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 7. gr.
skipulags laga nr. 123/2010 er skilyrði.
• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum,
byggingarreglugerð er æskileg.
• Reynsla af stjórnun er æskileg.
• Þekking á starfsumhverﬁ opinberrar stjórnsýslu
er æskileg.
• Leiðtogahæﬁleikar, frumkvæði, framsýni og
skipulagshæfni.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi
fagfélags og Launanefndar sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til og með 7. Október nk.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn til
baejarstjori@vesturbyggd.is. Umsókninni þarf að fylgja
greinargott yﬁrlit yﬁr nám og störf þar sem umsækjandi
gerir sérstaklega grein fyrir hæfni til starfans út frá ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur eru beðnir um að
tilgreina a.m.k. 2 umsagnaraðila í umsókn sinni.
Nánari upplýsingar veitir Ásthildur Sturludóttir,
bæjarstjóri Vesturbyggðar s. 450-2300.
Öllum umsóknum verður svarað
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Framkvæmdastjóri
Málari
Lektor í kennslufræði
Deildarstjóri
Starfsmaður í mötuneyti, hlutastarf
Sérfræðingur
Ræstitæknir
Hjúkrunarfræðingur
Deildarlæknir í starfsnámi
Deildarlæknir
Kandítatar
Listmeðferðarfræðingur
Félagsráðgjafi
Hjúkrunarfræðingur
Framhaldsskólakennari
Varðstjóri
Rannsóknarlögreglumaður
Sérfræðingur
Sjúkraliði

Alþingi
HÍ, framkvæmda- og tæknisvið
HÍ, Menntavísindasvið
HÍ, Lyfjafræðideild
Iðnskólinn í Hafnarfirði
Seðlabanki Íslands
Tollstjóri
LSH, blóð- og krabbam.lækn.d.
LSH, röntgendeild
LSH, röntgendeild
Landspítali
LSH, Barna- og unglingageðdeild
LSH, kvenna- og barnasvið
LSH, smitsjúkdómadeild A-7
Verkmenntaskóli Austurlands
Lögreglustjórinn á Ísafirði
Lögreglustjórinn á Akureyri
Fjármálaeftirlitið
Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Fjarðabyggð
Ísafjörður
Akureyri
Reykjavík
Akranes

201310/016
201310/015
201310/014
201310/013
201310/012
201310/011
201310/010
201310/009
201310/008
201310/007
201310/006
201310/005
201310/004
201310/003
201310/002
201310/001
201309/076
201309/075
201309/074

Sölumenn
óskast
115 Security auglýsir eftir öﬂugum sölumönnum vegna aukinna umsvifa.
Skilyrði:
– Reynsla af sölumennsku.

Spennandi starf fyrir dugmikla sölumenn

– Framúrskarandi samskiptahæﬁleikar.

með góðum tekjumöguleikum sem byggja á

– Drifkraftur ásamt áhuga og vilja

árangri í sölu. Hentar einnig skólafólki sem

til að ná árangri.

aukavinna. Umsókn með mynd og ferilskrá

– Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.

sendist á 115@115.is. Nánari upplýsingar um

– Rík þjónustulund og jákvæðni.

starﬁð veitir Friðrik í síma 5 115 115.

– Hreint sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til mánudags, 14. okt.
115 Security
Austurbakka 2, 101 Reykjavík

Þjónustumaður óskast
á kæliverkstæði
Expert ehf. óskar eftir að ráða til starfa vélfræðing, vélvirkja,
vélstjóra eða mann með mikla reynslu í faginu. Starﬁð felur
í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja tengt kæli- og
frystibúnaði, auk annarra tilfallandi verkefna.
Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni sem
fellur vel að góðum hóp starfsfólks okkar. Grunnþekking í
kælitækni er nauðsynleg og viðkomandi þarf að hafa góða
færni í mannlegum samskiptum.
Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á
netfangið expert@expert.is
en fullum trúnaði er heitið við umsækjendur.
Umsóknarfrestur er til 7. október næstkomandi.
Nánari upplýsingar gefur Pétur Ingi Pétursson
í síma 517-4000 eða 660-2961
Expert ehf. sérhæﬁr sig í viðhaldi og eftirliti með kælibúnaði. Hjá félaginu
starfar samhentur hópur starfsmanna með langa starfsreynslu og þekkingu.
Fyrirtækið er með starfsstöðvar í Reykjavík og á Akureyri og er lögð áhersla
á framúrskarandi þjónustu og gæði í öllum störfum.

·

·

-1867$ (..,1* 9,*(5,5

115 Security er ungt og framsækið fyrirtæki sem þjónustar fyrirtæki, stofnanir og
einstaklinga. Starfsmenn félagsins eru um 100 og búa yﬁr áralangri reynslu í
mannaðri gæslu, uppsetningu og sölu á myndavéla- og öryggiskerfum ásamt
brunakerfum, brunaúttektum og aðgangsstýringum. 115 Security er
dótturfyrirtæki Öryggismiðstöðvarinnar.

115.is
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Byggingarfulltrúi Vesturbyggðar
og Tálknafjarðarhrepps

^ƚĂƌĨ

5. október 2013 LAUGARDAGUR

16 | ATVINNA |

FÉLAGS- OG SKÓLAÞJÓNUSTA
RANGÁRVALLA- OG VESTUR
SKAFTAFELLSSÝSLU
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og símsvörun auk annarra hefðbundinna skrifstofustarfa.
Menntunar- og hæfniskröfur:
O Stúdentspróf eða sambærileg menntun
O Góð íslenskukunnátta
O Góð enskukunnátta er skilyrði, kunnátta í norðurlandamáli er kostur
O Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
O Þekking á GoPro.net eða sambærilegu skjalavörslukerfi er kostur
O Stundvísi, samviskusemi og góð samskiptafærni áskilin

HNOTSKÓGUR grafís k hönnun

Móttaka og símsvörun

Umsóknarfrestur er til og með 20. október 2013
Umsækjendur sendi rafræna umsókn með ferilskrá ásamt afriti af prófskírteini
á netfangið rannis@rannis.is. Í efnislínu skal standa: Starfsumsókn móttaka
og símsvörun. Nánar á www.rannis.is/rannis/laus-stoerf/
Upplýsingar um starfið veitir Herdís Þorgrímsdóttir, sviðsstjóri rekstrarsviðs,
herdis.thorgrimsdottir@rannis.is, sími: 515 5800.
5DQQtVHUPLêVW|êVWXêQLQJVNHUÀVYtVLQGDRJW NQLVDPIpODJVLQVPHQQWXQDURJîUyXQDUPDQQDXêVDXNPHQQLQJDURJ
VNDSDQGLJUHLQD5DQQtVVWXêODUDêîUyXQîHNNLQJDUVDPIpODJVLQVPHêUHNVWULVDPNHSSQLVVMyêDDêVWRêRJN\QQLQJX
iDOîMyêOHJXPVyNQDUI UXPRJVDPVWDUIVP|JXOHLNXPDXNîHVVDêJUHLQDRJN\QQDiKULIUDQQVyNQDPHQQWXQDURJ
PHQQLQJDUiîMyêDUKDJ+OXWYHUN5DQQtVHUDêYHLWDIDJOHJDDêVWRêRJîMyQXVWXYLêXQGLUE~QLQJRJIUDPNY PGVWHIQX
9tVLQGDRJW NQLUiêV

Laugavegi 13, 101 Reykjavík,
Dunhaga 5, 107 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga.
Búseta á svæðinu er æskileg og gott að viðkomandi geti
haﬁð störf sem fyrst
Umsóknarfrestur:
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og sakavottorði berist fyrir
15. október til formanns stjórnar á netfangið margret@
rang.is eða í pósti: Félags og skólaþjónusta Rangárvalla- og
Vestur– Skaftafellsýslu, b.t. Margrét Ýrr Sigurgeirsdóttir,
Suðurlandsvegi 1-3, 850 Hellu. Nánari upplýsingar veitir
Margrét í síma 861-0484 eða í tölvupósti.

Byggingar- og tæknideild framkvæmda- og tæknisviðs Háskóla Íslands
óskar eftir málara.

Leitað er eftir traustum, ábyrgum og reglusömum
málara með góða almenna kunnáttu, sem getur unnið
sjálfstætt og hefur góða tölvukunnáttu. Þjónustulund
og lipurð í mannlegum samskiptum eru nauðsynlegir
eiginleikar í þessu starfi.

sími: 511 1144

Sjá nánar á www.starfatorg.is og www.hi.is/laus_storf

PIPAR \ TBWA U SÍA U 132888

Í starfi málara felst m.a. almenn málningarvinna
á húsnæði HÍ.

Umsóknarfrestur er til 21. október 2013.
Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Aðalbjörnsson,
byggingarstjóri í síma: 525-4757, gsm: 898-1433,
netfang: ingoa@hi.is.

Kennsluráðgjaﬁ og deildarstjóri:
Gert er ráð fyrir að kennsluráðgjaﬁ sé jafnframt deildarstjóri
skólaþjónustunnar.Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
Kennsluráðgjaﬁ hefur yﬁrumsjón með rekstri
skólaþjónustunnar og heldur utan um endurmenntun og
kennsluráðgjöf til starfsfólks grunn- og leikskóla.
Önnur hlutverk eru m.a. teymisvinna og samstarf við
mismunandi fagstéttir, ráðgjöf sem snýr að uppeldi
leik- og grunnskólabarna, samskipti heimila og skóla,
gerð sérkennsluáætlana ásamt greiningu og mati á
stuðningsþörf nemenda.
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun á sviði
kennslu. Mikilvægt er að viðkomandi haﬁ mikla reynslu
af vettvangi skólaþjónustu og kennsluráðgjafar, haﬁ
reynslu af stjórnun og búi yﬁr góðri hæfni í mannlegum
samskiptum.
Sálfræðingur/skólasálfræðingur:
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
Sálfræðilegar athuganir, ráðgjöf og þverfaglegt samstarf
um málefni barna í leik og grunnskólum.
Menntunar og hæfniskröfur:
Mikilvægt er að viðkomandi haﬁ háskólamenntun í sálfræði,
haﬁ reynslu af vettvangi skólaþjónustu og búi yﬁr góðri
hæfni í mannlegum samskiptum.

www.rannis.is

Málari
Byggingar- og tæknideild hefur umsjón með endurbótum og viðhaldi bygginga og lóða Háskóla Íslands,
umsjón með húsnæði HÍ inni sem úti, raf-, hita-,
loftræsi- og stýrikerfum, sér um innkaup og viðhald
á húsgögnum og búnaði ýmiskonar, auk
þess að sjá um rekstur á trésmíða-, véla- og
rafmagnsverkstæði.

Félags- og skólaþjónusta Rangárvalla- og
Vestur-Skaftafellssýslu bs. óskar eftir að ráða
kennsluráðgjafa/deildarstjóra skólaþjónustu
og sálfræðing við skólaþjónustu byggðarsamlagsins.

Save the Children á Íslandi
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Byggingarverkfræðingur
eða tæknifræðingur
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) auglýsir stöðu byggingarverkfræðings eða
tæknifræðings lausa til umsóknar. Um nýja stöðu er að ræða sem heyrir beint undir sviðsstjóra
forvarnasviðs. Forvarnasvið sinnir eldvarnaeftirliti og forvörnum á starfssvæði SHS og veitir leiðsögn
til einstaklinga, fyrirtækja og stofnana. Um fullt starf er að ræða og laun eru samkvæmt viðkomandi
kjarasamningi.

RAFÍS EHF
auglýsir eftir rafvirkjum
Fyrirtækið vantar rafvirkja til starfa nú þegar vegna
mikilla verkefna framundan.
Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun eða mikil reynsla í faginu.
• Stundvísi og reglusemi
• Jákvætt hugarfar
Áhugasamir sendi tölvupóst, gjarnan með ferilskrá,
á einar@raﬁsehf.is.

Starfslýsing:
• Eftirlit með hönnun eldvarna og rýni hönnunargagna.
• Leiðsögn til hönnuða og byggingaraðila.
• Áhættugreining á stærri og flóknari mannvirkjum.
• Sérhæfðar skoðanir á eldvörnum mannvirkja vegna öryggis- og lokaúttekta
og almenns eldvarnaeftirlits.
• Umsjón með samstarfsverkefnum forvarna- og útkallssviðs og samstarf
við sveitarfélög vegna ýmissa verkefna.
• Þátttaka í þróunarvinnu á sviðinu auk fræðslu og leiðsagnar um eldvarnarmál.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:
• Hafa lokið prófgráðu í byggingarverkfræði eða tæknifræði.
• Reynsla af úttektum bygginga og/eða eftirliti með byggingarframkvæmdum.
• Grunnþekking á eldvarnarmálum er æskileg, sem og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
• Góð íslenskukunnátta nauðsynleg og ritfærni.
• Enskukunnátta og þekking á einu Norðurlandamáli.
• Starfið krefst skipulagshæfni, frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða
við úrlausn verkefna.
Nánari upplýsingar veitir Bjarni Kjartansson, sviðsstjóri forvarnasviðs á skrifstofutíma
í síma 528 3000 eða í gegnum netfangið bjarni.kjartansson@shs.is.
Umsóknarfrestur er til og með 15. október 2013. Umsóknir skulu berast Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins í Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík merktar „Byggingarverkfræðingur/tæknifræðingur“
eða í ofangreint netfang.

Skógarhlíð 14
105 Reykjavík
sími 528 3000
shs@shs.is
www.shs.is

SHS er byggðasamlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum,
almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa. Að rekstri SHS
standa sex sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær,
Mosfellsbær og Seltjarnarneskaupstaður. Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

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

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Bátasmíði/Plastari
Víkingbátar ehf er vaxandi fyrirtæki sem framleiðir hágæða
ﬁskibáta og ferjur af gerðinni Víkingur og Sómi.
Hjá félaginu starfa reynslumiklir bátasmiðir og iðnaðarmenn.Vegna vaxandi verkefna leita Víkingbátar ehf eftir
öﬂugum liðsmanni/mönnum í framleiðsludeild félagsins við
framleiðslu trefjaplastbáta
Hæfniskröfur
Helstu verkefni
• Vinna við trefjaplast • Vandvirkni, vinnusemi
og reglusemi
• Samsetning báta
• Reynsla af vinnu með
• Frágangur báta
trefjaplast eða sambærileg
reynsla er kostur
Umsókn og ferilsskrá sendist á netfangið
julius@vikingbatar.is
Umsóknarfrestur til 15.10.2013
Nánari upplýsingar veitir Júlíus B. Benediktsson,
framkvæmdastjóri, julius@vikingbatar.is

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

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Sveitarfélagið
Vogar
Stóru-Vogaskóli

Frá Alþingi

Sérkennari og þroskaþjálﬁ
Stóru-Vogaskóli, sem staðsettur er í Sveitarfélaginu Vogum
miðja vegu milli Hafnarfjarðar og Reykjanesbæjar, er
grunnskóli með tæplega 200 nemendum og 40 starfsmönnum.
Í þennan góða hóp vantar okkur sérkennara og þroskaþjálfa.
Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og LS/Þroskaþjálfafélags
Íslands og LS
Umsóknir með upplýsingum um menntun, réttindi og starfsreynslu ásamt meðmælendum sendist á:
skoli@vogar.is fyrir 11. október.
Nánari upplýsingar veita Svava Bogadóttir skólastjóri
og Hálfdan Þorsteinsson aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250

Styrkir til að stuðla að umræðu
og fræðslu um Evrópusambandið.
Samkvæmt ákvörðun á fjárlögum Alþingis er auglýst eftir
styrkumsóknum til að stuðla að opinberri og upplýstri umræðu og
fræðslu um Evrópusambandið, stefnu þess og áhrif hugsanlegrar
aðildar Íslands að sambandinu. Að þessu sinni er úthlutunarfé til
ráðstöfunar allt að 18 milljónir króna.Styrkir eru veittir til íslenskra
félaga og félagasamtaka sem, samkvæmt tilgangi sínum, fjalla um
málefni Evrópusambandsins og lýsa sjónarmiðum sínum með eða
móti hugsanlegri aðild að sambandinu.
Hlutlausri upplýsingamiðlun er sinnt með samstarfsverkefni
Alþingis og Vísindavefs Háskóla Íslands um Evrópuveﬁnn.
Styrkir eru eingöngu veittir til skýrt afmarkaðra verkefna,
svo sem til þess að:
a. útbúa efni og birta það í blöðum, ritum eða
með öðrum hætti,
b. halda opna fundi og ráðstefnur,
c. standa fyrir fyrirlestrum sérfræðinga,
d. standa fyrir ýmiss konar fræðslustarfsemi.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum
Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
Þroskaþjálﬁ

Rannsóknarsjóður Öldrunarráðs
Íslands auglýsir eftir umsóknum
um styrk úr sjóðnum
Úr 5. gr. skipulagsskrár Rannsóknarsjóðsins:
Hlutverk sjóðsins er að styrkja rannsóknir í
öldrunarmálum á Íslandi svo og þau verkefni
sem stjórn sjóðsins ákveður.

Umsóknarfrestur er til og með 21. október 2013
og skulu umsóknir sendar til Öldrunarráðs
Íslands, Hrafnistu við Laugarás, 104 Reykjavík.
Frekari upplýsingar veitir Pétur Magnússon,
formaður stjórnar Öldrunarráðs. Fyrirspurnir
sendist á netfangið petur.magnusson@hrafnista.is
Stjórn Öldrunarráðs Íslands

Ekki er heimilt að veita styrki til eiginlegs reksturs, m.a. rekstur
skrifstofu, þ.m.t. húsaleigugreiðslur og launagreiðslur til starfsfólks. Ekki eru veittir styrkir til einstaklinga. Hægt er að sækja um
styrki til ﬂeiri en eins verkefnis í sömu umsókn.
Vakin er athygli á reglum úthlutunarnefndar, sem nálgast má
á vefslóðinni:
http://www.althingi.is/vefur/reglur_styrkir_ESB.html

Hlíðarberg (578 4300 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari

Norðurberg (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari (frá áramótum)
Aðstoð í eldhúsi (50% f. hádeg frá 26. nóv.)

Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóri
Ath. þar sem auglýst er staða leikskólakennara/deildarstjóra verða ekki aðrir ráðnir í þá stöðu nema enginn
leikskólakennari fáist til starfsins.
Allar upplýsingar veita leikskólastjórar viðkomandi skóla.
Umsækjendum er bent á heimasíður skólanna til að kynna
sér stefnur og starfsemina nánar.

Styrkhafar skulu fyrir lok árs og við lok styrkts verkefnis skila
skýrslu til úthlutunarnefndar um ráðstöfun styrkjanna.
Umsóknarfrestur um styrki er til ﬁmmtudagsins 31. október 2013.
Umsóknir skulu berast skrifstofu Alþingis, merktar:
ESB fræðslu- og umræðustyrkir
Jörundur Kristjánsson, ritari úthlutunarnefndar
Skrifstofa Alþingis
150 Reykjavík
Umsóknareyðublöð er að ﬁnna á vefslóð Alþingis
(www.althingi.is) og allar frekari upplýsingar veitir
Jörundur Kristjánsson, ritari úthlutunarnefndar,
netfang: jorundurk@althingi.is
Stefnt er að því að ákvörðun um úthlutun liggi fyrir
í nóvembermánuði.

15539 – Ríkiskaup f.h. Framkvæmdasýslu
ríkisins óska eftir að taka á leigu skrifstofu- og
þjónustuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir
Samgöngustofu.
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 25
ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Nauðsynlegt
er að almennings¬samgöngur séu mjög góðar í grennd við
húsnæðið, gott aðgengi og næg bílastæði.
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 3.500 m².
Húsnæðið skal vera hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störﬁn.
Umsóknarfrestur er til 15. október 2013.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Steinboc
k
Steinbock
Þjónustan EHF

Sveitarfélagið Ölfus

Vesturvör - 200 Kópavogur - 564 1600

Lagning ljósleiðara í dreifbýli sveitarfélagsins Ölfus.
Sveitarfélagið Ölfus telur mikilvægt að ljósleiðarakerﬁ
verði komið upp sem fyrst í dreifbýli sveitarfélagsins,
þ.e. utan Þorlákshafnar. Því vinnur sveitarfélagið nú að
gerð áætlunar um lagningu ljósleiðara á öll lögheimili á
umræddu svæði. Vegna þessa er óskað eftir því að þeir
aðilar sem hyggjast leggja ljósleiðara eða fara í aðrar fjárfestingar til að koma á háhraðanettengingum á svæðinu á
næstu þremur árum sendi sveitarfélaginu upplýsingar um
það. Óskað er eftir því að upplýsingarnar berist á
skrifstofu sveitarfélagsins, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn
fyrir 22. október 2013.

SAMGÖNGUSTOFA
TIL SÖLU

Óskum eftir traustum og góðum viðgerðarmönnum til
starfa við lyftaraviðgerðir. Framtíðarstarf.
Einnig manni í málun og frágangi á lyfturum.
Vinsamlegast sendið umsóknir á petur@islyft.is
Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á
lyfturum og hefur haft mesta markaðshlutdeild í sölu á
lyfturum sl 17 ár.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður
að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is þriðjudaginn, 8. október 2013.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 15539 skulu sendar á
netfangið www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef
Ríkiskaupa. Fyrir¬spurnar¬frestur rennur út ﬁmmtudaginn
17. október 2013, en svarfrestur er til og með þriðjudeginum, 22. október 2013.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, afhendingartíma, staðsetningu, aðkomu
og bílastæðum.
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin
lögum um opinber innkaup nr. 84/2007 sbr. gr. 6a.
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
Reykjavík, eigi síðar en miðvikudaginn, 30. október 2013.
Merkt: 15539 - Leiga á húsnæði fyrir Samgöngustofu
Gögn sem fylgja tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi:
1. Afhendingartíma
2. Stærð húsnæðis og tillöguteikningar
3. Staðsetningu húsnæðis
4. Fjölda bílastæða sem tilheyra húsnæðinu
5. Leiguverð pr/m² og heildarleiguverð
6. Húsgjöld

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

+UDXQE U

5H\NMDYtN
)DOOHJWHQGDUDèK~ViHLQQLK è

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

)UMyDNXU
/LQG

2SLê
+~V

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

*DUèDE U
*O VLOHJWHLQEêOLVK~ViHLQQLK è

$OSKD

2SLê
+~V

+DQQHV
6|OXIXOOWU~L

KDQQHV#UHPD[LV

.ULVWtQ
6|OXIXOOWU~L

NULVWLQ#UHPD[LV

6XQQXGDJLQQRNWREHU

9HUè

)DOOHJWRJYHOVWDèVHWWUDèK~VVHPKHIXUYHULèHQGXUQêMDèDèKOXWDVYHIQKHUEHUJLVWRIXU0M|JVWyU
WLPEXUYHU|QGtVXèXUDIJLUWXUJDUèXU%tOVN~UIP5~QJyèRJEM|UWVWRIDIUiERUèVWRIXHU~WJHQJW~W
iDIJLUWDWLPEXUYHU|QG(OGK~VHUPHèIDOOHJULLQQUpWWLQJXQêOHJDUIOtVDUiJyOILRJJyèXUERUèNUyNXU
6YHIQKHUEHUJLVJDQJXUHUSDUNHWODJèXUWY|EDUQDKHUEHUJLiVDPWKMyQDKHUEHUJLPHèQêOHJXP
HLNDUVNiSXP%DèKHUEHUJLHUIOtVDODJWKYtWLQQUpWWLQJEDèNDURJVWXUWD6pUVMyQYDUSVUêPL

ëyUXQQ*tVODGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

5(0$;/LQG+OtèDVPiUD.ySDYRJXU6tPLZZZUHPD[LV

9DWQVVWtJXUE

5H\NMDYtN
0LNLèHQGXUQêMXèVpULQQJDQJXU

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW

/LQG

2SLê
+~V

0iQXGDJLQQRNWyEHUNO

9HUè

+DQQHV
6|OXIXOOWU~L

KDQQHV#UHPD[LV

.ULVWtQ
6|OXIXOOWU~L

NULVWLQ#UHPD[LV

6XQQXGDJLQQRNWREHU

9HUè

)DOOHJRJPLNLèHQGXUQêMXèKHUEHUJDK èPLNLOORIWK è(LJQLQYDUDèPHVWXHQGXUQêMXè
PDJyOIHIQLLQQUpWWLQJDUUDIPDJQKDORJHQOêVLQJK~VDèXWDQRIO
)RUVWRIDHUEM|UWRJIDOOHJIOtVDUiJyOIL(OGK~VHURSLèYLèVWRIXPHèIDOOHJULLQQUpWWLQJX~UHLNJyèX
VNiSDSOiVVLiVDPWH\MXIOtVDUiJyOIL)M|JXUU~PJyèVYHIQKHUEHUJL|OOSDUNHWO|Jè~WJHQJL~WiVYDOLU~U
HLQXVYHIQKHUEHUJL%DèKHUEHUJLQHUXWY|E èLIOtVDO|JèDQQDèPHèPHèEDèNDUL$OODUQiQDUL
XSSOêVLQJDUYHLWLU+DQQHV

ëyUXQQ*tVODGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

*O VLOHJWIPHLQEêOLVK~VYLè)UMyDNXUt*DUèDE 
)OtVDODJèXUEtOVN~UHUXPIP+~VLèHUiHLQQLK èRJPM|JYHOVNLSXODJWgOOUêPLHUXVWyUKiWWHUWLOORIWV
 P RJ YLVWDYHUXU HUX JO VLOHJD LQQUpWWDèDU +OMyèHLQDQJUDQGL SO|WXU Jyè MDUèWHQJLQJ VpUKDQQDè 'DOL
UDINHUIL  LQQIHOG OêVLQJ t ORIWXP RJ UDIGULILQ JOXJJDWM|OG PHè IMDUVWêULQJX  'LJLWDO KLWDVWLOODU $'6/ RJ
LQWHUQHWWHQJLQDU t |OOXP VYHIQKHUEHUJMXP 6NLSWL i yGêUDUL HLJQ NRPD WLO JUHLQD /êVLQJ HLJQDU 6WyUW DQGG\UL
PHè JyèXP VNiSXP JHVWDVQ\UWLQJ PHè VWXUWX ìYRWWDKHUEHUJL PHè JH\PVOX LQQDI RSLè HOGK~V PHè IDOOHJUL
LQQUpWWLQJXVWyUULHOGDUYpODUH\MXRJJUDQtWERUèSO|WXPVWRIDERUèVWRIDRJVMyQYDUSVVWRIDVDPDQtVWyUXUêPL
PHè ~WJHQJL ~W i YHU|QG t VXèUL  6YHIQKHUEHUJLVJDQJXU HU PHè ìUHPXU U~PJyèXP VYHIQKHUEHUJMXP
EDèKHUEHUJL PHè EDèNDUL RJ VWXUWX +MyQDKHUEHUJLè HU VWyUW PHè IDWDKHUEHUJL RJ VpU EDèKHUEHUJL LQQDI
,QQUpWWLQJDU HUX KYtW VSUDXWODNNDèDU KiLU VNiSDU XSS t ORIW *yOIHIQL 9DQGDè KQRWXSDUNHW RJ IOtOVDU

+|UèXU6YHUULVVRQ
/|JJIDVWHLJQDVDOL

KRUGXU#UHPD[LV

5(0$;/LQG+OtèDVPiUD.ySDYRJXU6tPLZZZUHPD[LV

'RIUDERUJLU

5H\NMDYtN
)DOOHJHLJQi~WVêQLVVWDè

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

6NHJJMDJDWD
%RUJ

5H\NMDYtN
/DXVYLèNDXSVDPQLQJ

2SLê
+~V

6XQQXGDJLQQRNWNOWLO

%U\QMDUëyU
6|OXIXOOWU~L


6LJUtèXU*XèQD
6|OXIXOOWU~L


EU\QMDU#UHPD[LV

VLJJD#UHPD[LV

2SLèK~VVXQQXGDJRNW
ëyUD%LUJLVGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUD#UHPD[LV

5H\NMDYtN
3DUK~VPHèDXNDtE~è

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

ÈVDNyU
$OSKD

.ySDYRJXU
*O VLOHJtE~èPHèEtOVN~U

6XQQXGDJLQQNO
'DYtèÏODIVVRQ
/|JJIDVWHLJQDVDOL

GDYLG#UHPD[LV

6yOW~Q

%RUJDUQHV
)DOOHJWSDUK~Vi+YDQQH\UL

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

+|UèXNyU
/LQG

%RUJ

9HUè

.ySDYRJXU
9HOVWDèVHWWtE~èiMDUèK è

ëyUD%LUJLVGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUD#UHPD[LV

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW

/LQG

2SLê
+~V

.ULVWMiQëyULU
6|OXIXOOWU~L


+DOOGyU0iU
6|OXIXOOWU~L


NULVWMDQ#UHPD[LV

KDOOGRU#UHPD[LV

ëULèMXGDJLQQRNWIUiNO

9HUè

)DOOHJWSDUK~VPHèWYHLPXUVyOS|OOXPRJLQQE\JJèXKOMyèNHUILi+YDQQH\UL
ËK~VLQXHUXWY|KHUEHUJLHQPM|JDXèYHOWDèEUH\WDtKHUEHUJL
+~VLèHUDOOWKLèYDQGDèDVWDIDOOHJWSDUNHWiJyOIXPRJDOODULQQUpWWLQJDU~UIDOOHJULHLN$OOLUYHONRPQLU
VMyQHUV|JXUtNDUL

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

5(0$;%RUJRJëyUDN\QQDIDOOHJDRJYDQGDèDtE~ètO\IWXK~VLPHèEtOVN~U
ËE~èLQHU|OOU~PJyèPHèVWyUXHOGK~VLVWRIXERUèVWRIXRJVY|OXPtVXèXUVWyUVYHIQKHUEHUJL
EDèKHUEHUJLPHèEDèNDULRJVWXUWXNOHIDRJìYRWWDK~VLLQQDQtEXèDU$OODULQQUpWWLQJDUVNiSDURJKXUèLU
HUXYDQGDè%tOVN~UHUYHOVWDèVHWWXUYLèLQQJDQJtK~VLèPHèVpUJH\PVOXLQQDIEtOVN~U
$OODUIUHNDULXSSOêVLQJDUXPHLJQLQDYHLWLUëyUDtVHèDWKRUD#UHPD[LV

2SLê
+~V

6XQQXGDJLQQRNWNO

DUJ#UHPD[LV

2SLê
+~V

9HUè

5(0$;$OSKDN\QQLU)M|OVN\OGXY QWSDUK~ViK èXPiìHVVXPJUyQDRJYLQV ODVWDèìUM~
EtODVW èLI\OJMDHLJQLQQLU~PJyèVXèDXVWXUYHU|QGHUEDNDWLOYLèK~VRJPM|JVNMyOJRWWSRUWVHPVQêUWLO
YHVWXUVHUIUDPDQYLèK~VËKOXWDHLJQDUHUE~LèDè~WE~DMDKHUEHUJMDtE~èVHPHUt~WOHLJX
8SSOYHLWLU'DYtèÏODIVVRQO|JIDVWRJIUtVWXQGDOMyVPyèLUtVtPDHèDGDYLG#UHPD[LV

ÈVWìyU5H\QLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL


5(0$;6HQWHU6N~WXYRJXUD5H\NMDYtN6tPLZZZUHPD[LV

2SLê
+~V

0iQXGDJLQQRNWNO

9HUè

9HOVNLSXO|JRJVNHPPWLOHJMDKHUEHUJMDtE~èiK ètOLWOXIM|OEêOL
*HQJLèLQQtPLèUêPLPHèSDUNHWiJyOILHOGK~VPHèIDOOHJULLQQUpWWLQJXSDUNHW6WRIDPHèSDUNHWi
JyOIL7Y|VYHIQKHUEHUJLPHèSDUNHWiJyOIL~WJHQJLiVYDOLU~U|èUXìHLUUD%DèKHUEHUJLPHèVWXUWXRJ
HLNDULQQUpWWLQJXIOtVDODJWJyOIJOXJJL6pUJH\PVODtVDPHLJQRJVDPHLJLQOHJWìYRWWDK~V6pUVW èL
I\OJLUtLQQNH\UVOXPHèEtOVN~UVUpWWL6NHPPWLOHJHLJQtYLQV OXKYHUILVHPYHUWHUDèVNRèD

5(0$;%RUJÈUP~OL5H\NMDYtN6tPLZZZUHPD[LV

$XVWXUEU~Q

6HQWHU

2SLê
+~V

9HUè

5(0$;%25*RJ%U\QMDUN\QQDHLJQI\ULUYDQGOiWD(LQVWDNOHJDYHOXPJHQJLèRJIDOOHJWIM|JXUUD
VYHIQKHUEHUJMDHQGDUDèK~VYLè'RIUDERUJLUgOOVYHIQKHUEHUJLHUXiMDUèK èiVDPWEDèKHUEHUJLRJ
ìYRWWDK~VLÈHIULK èHUHOGK~VVWRIDRJERUèVWRIDPHèJyèULORIWK è)DOOHJW~WVêQLHUIUiHIULK è
K~VVLQV\ILU6Q IHOOVQHVRJIMDOODKULQJLQQtQRUèUL)\ULUIUDPDQHOGK~VHUVNMyOJyèVXèXUYHU|QG
$OODUXSSOêVLQJDUXPHLJQLQDYHLWLU%U\QMDUtVtPDHèDEU\QMDU#UHPD[LV

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW

ëyUXQQ*tVODGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

5(0$;/LQG+OtèDVPiUD.ySDYRJXU6tPLZZZUHPD[LV

9HUè

5(0$;/,1'N\QQLU0M|JJyèDIHUPHWUDtE~èPHèJyèXKMyODVWyODDèJHQJLiI\UVWXK èt
QêOHJXO\IWXK~VLYLè+|UèXNyUt.yUDKYHUILt.ySDYRJL
(LJQLQVNLSWLVWtIRUVWRIXKROVWRIXVMyQYDUSVKROHOGK~VERUèVWRIX\ILUE\JJèDUVYDOLUEDèKHUEHUJL
KMyQDKHUEHUJLKHUEHUJLìYRWWDK~VJH\PVOXiVDPWKHIèEXQGLQQLVDPHLJQ
$OODUQiQDDULXSSOêVLQJDUYHLWLU+DOOGyU0iUtKDOOGRU#UHPD[LV

ëyUXQQ*tVODGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

5(0$;/LQG+OtèDVPiUD.ySDYRJXU6tPLZZZUHPD[LV

5. október 2013 LAUGARDAGUR

20 | ATVINNA |

Einar S. Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

Skipalón 26 íbúð 307 - Hf- Glæsileg

Þingholtsstræti 14
Opið hús mánudag milli 17:00 og 18:00
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Einstaklega fallegt einbýlishús á þremur hæðum með fallegum
garði á þessum vinsæla stað. Eignin er 269 fm. Einkabílastæði,
möguleiki á tveim stæðum.
Uppl. gefa Einar 840 0314 og Vilborg 891 8660

Vatnsstígur 3b

101 Reykjavík
Góð staðsetning-mikið endurnýjuð
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Opið hús á sunnudaginn milli kl. 16 - 17.
Höfum fengið í einkasölu þetta fallega virðulega steinhús,
samtals 254,8 fm m/bílskúr. Húsið er vel staðsett og er á
þremur hæðum. Það er teiknað af Einari Sveinsyni Arkitekt,
samliggjandi stofur og m.a. er 7 herbergi í húsinu, möguleiki á
aukaíbúð. Mjög skjólsæll og fallegur garður. Verð 58 millj.
Sigríður býður ykkur velkomin.
Allar nánari upplýsingar gefur Helgi Jón s. 893 2233

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1929
Fasteignamat: 29.650.000

Valsheiði 29
Lind

810 Hveragerði
Fallegt einbýli-63fm bílskúr

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.
Stærð: 257,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007
Fasteignamat: 39.000.000
Bílskúr: Já

Lind

Hannes
Sölufulltrúi
699 5008

Hannes
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

hannes@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi
8244031

Kristín
Sölufulltrúi
8244031

kristin@remax.is

kristin@remax.is

Bókið skoðun hjá Hannesi s: 699 5008

Verð: 36.500.000

Falleg og mikið endurnýjuð 2ja-3ja herberga hæð með sérinngangi og mikilli lofthæð. Fallegir franskir
gluggar, halogen lýsing. Eignin var að mestu endurnýjuð 2005 m.a. gólfefni, innréttingar, rafmagn, hús
að utan ofl. Forstofa er björt og falleg, flísalögð með eikarskápum. Stofa, borðstofa og eldhús eitt stórt
rými. Falleg eikarinnrétting í eldhúsi, gott skápapláss ásamt eyju, rúmgóður borðkrókur. Tvö mjög
rúmgóð svefnherbergi, parketlögð, útgengi út á svalir úr öðru herberginu.

S

PIÐ

Opið hús á Sunnudaginn frá kl. 14 - 15.
Glæsileg ný 167 fm. lúxusíbúð ( endi) á 3.hæð í vönduðu nýlegu
lyftuhúsi (Mótás ehf) að auki fylgja tvö stæði í bílahúsi. Íbúðin er
sérlega vel innréttuð. Tvennar svalir. Vandaður arin í stofu. Tvö
baðherbergi. Glæsileg stofa og eldhús. Frábært útsýni. Eign í
sérﬂokki.
Verð 46,5 millj.
Hlöðver og Jónína taka vel á móti ykkur.

Opið
Hús

Sunnudaginn 6. oktober 15:00-15:30

Suðurgata 66 - Hf. - Einbýli

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
5107900
thorunn@remax.is

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

Ljósakur 2-8, Garðabæ

Einstakt útsýni í Garðabæ
— sérinngangur, góð lofthæð og stórar svalir
Til sölu glæsilegar íbúðir á Ljósakri 2-8. Í hverju húsi eru sex 2-4 herbergja íbúðir, þrjár á hverri hæð og
geymslur í kjallara. Galdurinn á bak við þessi hús er einfaldleikinn. Sérinngangur er að hverri íbúð sem
tekur á móti þér björt og hlýleg, með hátt til lofts og stórum gluggum. Veglegar svalir bjóða þér út að
horfa suður yﬁr Garðabæ. Arkitektahönnun: Teiknistofa Ingimundar Sveinssonar.
Fáðu nánari upplýsingar um draumaíbúðina hjá söluaðilum.
AÐEINS 4 ÍBÚÐIR EFTIR.

Verð: 39.900.000

LAUST STRAX: Fallegt, vel staðsett og mjög vandað 257fm einbýli með 63fm bílskúr. Steypt verönd
allt í kringum húsið ca 230fm ásamt 50fm timburverönd. Stórar, bjartar stofur með gólfsíðum gluggum,
fallegt útsýni og útgengi út á verönd. Eldhús er mjög rúmgott með granít borðplötum og miklu
skápaplássi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi ásamt stóru hjónaherbergi með sér baðherbergi og útgengi út
á verönd. Mjög gott baðherbergi, falleg innrétting með tveimur handlaugum, baðkar og sturta.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
5107900
thorunn@remax.is

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

Miklaborg hefur til sölu:

Ísalind 7
201 Kópavogur
Fallegt einbýlishús á einni hæð
Húsið er staðsett innst í botnlanga
Gott skipulag, bjart og fallegt alrými
Fjögur svefnherbergi og tvöfaldur bílskúr

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Sunnud. 6. október 16:00 - 17:00

Hellulögð innkeyrsla og góðar verandir.
Skipti á minni eign í Salahverfi skoðuð
Verð

64,9 millj.

Vesturtún 57
225 Álftanes (Garðabær)
Fallegt og vel staðsett einbýli á einni hæð
Frábært skipulag s.s gott eldhús
Stofa með útgengi á verönd með potti
Tv-hol, fjögur svefnherbergi
Tvö baðherbergi og stór bílskúr

OPIÐ HÚS

Göngufæri í skóla og íþróttasvæði
Skipti skoðuð á minni eign.
Verð

45,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Sunnud. 6. október 15:00 - 15:30

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

801 Selfoss

Austurbyggð
Glæsilegt einbýlishús í einstöku umhverfi
Stórbrotið útsýni á bökkum Hvítár ( Laugarási)
Hentar vel hvort sem er heilsárshús eða sumarhús
Húsið er ríkulega innréttað og stendur á 2.600 fm lóð

Tilboð Óskast

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Við erum við símann

569 7000
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

www.miklaborg.is

Síðumúla 13 108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar
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Fjarðargötu 17, Hf.

LAGERSTARF

Kári
Sími 520 2600
Halldórsson
as@as.is
lögg. fasteignasali
www.as.is

Eggert Kristjánsson hf. óskar eftir að ráða
starfsmann í vöruhús sitt að Skútuvogi 3
Leitað er eftir röskum einstakling, sem hefur reynslu af
lagerstörfum, hefur góða þjónustulund og á auðvelt með
að starfa í hóp. Íslenskukunnátta skilyrði. Lyftararéttindi
er góður kostur.

STEKKJARSEL 4 - REYKJAVÍK
PIÐ

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali
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BJÓÐUM VELKOMINN TIL
STARFA SÖLUFULLTRÚANN
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Allar upplýsingar um starﬁð veitir Þorgeir Pálsson,
lagerstjóri. Umsókn um starﬁð óskast send á netfangið
eggert@eggert.is fyrir ﬁmmtudaginn 10. oktober n.k.

BENEDIKT ÓLAFSSON
Sími 661 7788
bo@landmark.is

ÁRALÖNG REYNSLA

OPIÐ HÚS Á SUNNUDAG KL. 17-17:30
Sérlega fallegt 175 fm einbýli ásamt 44 fm bílskúr og 25 fm
(óskráð) sólstofa, samtals 244 fm á góðum stað. Fimm svefnherb. Gott ástand að utan sem innan. Sólstofa, gengið út á
fallega lóð, verönd og heitur pottur. Verð 51,9 millj.
Eiríkur Svanur, löggiltur fasteignasali, tekur á móti gestum,
s. 862-3377

Glæsilegt sumarhús í landi Grímsnes
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Opið hús á laugardaginn milli kl. 13 og 15.
Hraunhamar kynnir glæsilegt nýlegt sumarhús ca. 80 fm. að
auki rúmgott svefnloft. Í húsinu eru 5 herbergi þarf tvö á efri
hæð. Gólfplata er steypt með hita. Húsið er norskt timburhús
byggt 2006-2008. Stór pallur með heitum potti og skjólgirðingu.
Hitaveita, eignarlóð. Frábært útsýni og staðsetning. Húsið
er í landi Grímsnes- og Grafningshreppi, þ.e. Víðibrekka 16.
Fullbúin góð eign.
Hlöðver og Jónina bjóða ykkur velkomin s. 892 8511

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.
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Löggiltur fasteignasali
irishall@landmark.is

BERJAVELLIR 2 ÍBÚÐ 0205 - HFJ
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ÍRIS HALL
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Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Sundagörðum 2
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Melabraut 17
Opið hús sunnudag á milli 16.00 og 17.00

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14:30-15:00
Falleg 78,8 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi á góðum
stað. 2 svefnherb. SUÐURVERÖND með skjólveggjum. Stutt
í skóla, leikskóla, sundlaug, íþróttasvæði, verslun o.ﬂ. LAUS
FLJÓTLEGA. Verð 21,9 millj. Aron Freyr sölufulltrúi Ás tekur
á móti gestum, s. 772-7376.
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BERJAVELLIR 2 ÍBÚÐ 0202 - HFJ
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Fallegt og mikið endurnýjað einbýli á vinsælum stað á
Seltjarnarnesi. Frábært fjölskylduhús með auka íbúð á
jarðhæð. Möguleg skipti á sérhæð á Seltjarnarnesi.
Nánari uppl. um eignina veitir Gylﬁ þórisson í síma 822-0700
eða gylﬁ@midborg.is

Allt fasteignir fasteignasala

Síðumúla 29 kynnir:

Fallegt og vel staðsett
2ja hæða einbýlishús

Núpalind 8
Falleg 79 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. 2 svefnherb. Sérinngangur af svölum. Suðvestursvalir. Stutt í skóla, leikskóla, íþróttasvæði og helstu
þjónustu. LAUS FLJÓTLEGA. Verð 21,9 millj.
Aron Freyr sölufulltrúi Ás tekur á móti gestum, s. 772-7376

með bestu staðsetningu sem völ er á, 108 Reykjavík.
Jöldugróf 7, við endann á Fossvoginum.

Birgir Loftsson. sími 690 8067
birgirloftsson@gmail.com

Sunnudagur 6. október, milli kl. 17-18

Opið hús sunnudag á milli 16.00 og 16.30

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14:30-15:00
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SKIPALÓN - HAFNARFIRÐI
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Falleg 4 herb. íbúð á 5. hæð í fallegu fjölbýli . Samtal 127,9 fm.
Góð eign á vinsælum stað í Lindahverﬁ Kópavogs.
Fallegt útsýni og góð bílastæði.

107 Reykjavík

V. 37,9m. Uppl. Sigþór í S. 825-0070

Baugakór 4
Opið hús sunnudag á milli 14.30 og 15.00

TIL LEIGU
Vönduð 2ja herbergja íbúð á 6.(efstu) hæð í lyftuhúsi með
sérgeymslu í kjallara og stæði í bílageymslu. Suðursvalir, gott
útsýni. Íbúðin leigist með húsgögnum og helstu tækjum og er
því hentug fyrir fyrirtæki sem leigja fyrir starfsmann. Nánari
upplýsingar gefur Aron Freyr sölufulltrúi Ás í s. 772-7376
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Tómasarhagi
Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

180 fm efri sérhæð og ris ásamt 33 fm
bílskúr
4-6 svefnherbergi
Nýlegt eldhús
Hús teiknað af Sigvalda Thordarsyni
Glæsilegt útsýni af báðum hæðum
Verð:

65,9 millj.

Save the Children á Íslandi

Glæsileg íbúð með bílskúr í nýlegu fjórbýli á eftirsóttum stað í
Kópavogi. Fallegar innréttingar og eikarparket á gólfum.
Samtals 144,5 fm. V. 42,9m.
Nánari uppl. gefur Gylﬁ þórisson í síma 822-0700
eða gylﬁ@midborg.is

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Elías Þór
Grönvold

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

sölumaður
Sími 823 3885

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Landmark leiðir þig heim! – Þú hringir við seljum!
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ÁSAKÓR 13 - 203 KÓP. ÍBÚÐ 203

ERLUÁS 21 - 221 HFJ.

HALLAKUR 2B - 210 GARÐ. ÍBÚÐ 302

Opið hús sunnudaginn. 6 okt. Kl. 15:00 - 15:30
Verið velkomin í opið hús.
- 140,4 fm. 4ra herb. íbúð
- Frábært fjöldskylduhverfi, falleg eign
- Stutt í skóla og alla þjónustu
- Bílskýli
V. 34,9 millj. Benedikt s. 661-7788

PANTIÐ SKOÐUN. BENEDIKT SÝNIR EIGNINA
- 285,5 fm. 7 herb. Einbýli
- Frábært fjöldskylduhverfi og stórbrotið útsýni.
- Stutt í skóla og alla þjónustu
- Bílskúr
V. 79,9 millj. Benedikt s. 661-7788

Opið hús sun. 6 okt. Frá kl 16:00 til 16:30
Verið velkomin í opið hús.
- 116,2 fm. 3ra herb. glæsileg íbúð
- Frábært staðsetning, fallegt útsýni
- Stutt í skóla og alla þjónustu.
V. 34,9 millj. Benedikt s: 661-7788
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GRUNDARHÚS 7 - 112 RVK.

LYNGHÓLAR 12 – 18 - 210 GARÐABÆR.

SMYRLAHRAUNI 41

Opið hús sunnudaginn 6.okt kl. 14:00 – 14:30
Verið velkomin.
- 95.7 fm. 3-4 herb. Íbúð sérinngangur.
- Góð staðsetning, sér garður
- Stutt í skóla og alla þjónustu
- Eign sem stoppar stutt við.
V. 25,7 millj. Benedikt 661 7788

Opið hús sunnud. 6 okt. frá kl 13:00 til 13:30
VERIÐ VELKOMIN.
- Staðsteypt - 205,5 fm. 4ra herb. 4 Raðhús
- Frábær staðsetning, afhendist fokhelt
- Stutt í skóla og alla þjónustu, 53.9 fm verönd
- Sjón er söguríkari.
- Innbyggður Bílskúr V. 42,0 millj. Benedikt 661-7788

Opið hús sunnudaginn 6.okt kl. 16:00 - 16:30
Húsið er mikið endurnýjað og er skráð 173,8 fm en að auki eru ca 40
fm óskráðir þannig að heildarstærð er 213,8 fm. 4-5 svefnherbergi.
Þetta er eign á besta stað í Hafnarfirði.
V. 42,9 millj. Kristberg s. 892-1931

SOGAVEGUR - 108 RVK.

HÁALEITISBRAUT - 108 RVK

AUSTURKÓR 49 TIL 61 - 203 KÓP

Nýstandsett 147.5m2 - 3ja - 4ra herbergja efri sérhæð ásamt bílskúr
á eftirsóttum stað.
Íbúð 122.9m2 og bílskúr 24.6m2. Vönduð gólfefni og innréttingar.
V. 43.5millj. Sigurður Fannar s: 897-5930

Snyrtileg og vel skipulögð. 4.herb íbúð. Íbúðin er er á 4.hæð og er
105.9fm, bílskúr 23.6fm. Samtals 129.5fm.
Þrjú svefnherbergi, nýleg eldhúsinnrétting.
V. 31,9millj. Sigurður Fannar s: 897-5930

Frábært verð!
180 fm raðhús á einni hæð.
Góð staðsetning á fallegum stað.
Húsin eru afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan.
Miðjuhús V. 35,9 millj.
Endahús V. 37,4 millj. Kristberg Snjólfsson s. 892 1931
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BAUGAKÓR - 203 KÓP

SOGAVEGUR 162 – Rúmlega fokhelt eða fullbúið

JAKASEL – 109 RVK

Glæsileg 5 herb. endaíbúð í litlu fjölbýli. Íbúðin er 140,4 fm samtals.
Stæði í bílageymslu.
Lyfta er í húsinu. Fjögur svefnherbergi.
V. 39.9millj.
Sigurður Fannar s: 897-5930

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7. OKT. KL. 17:30 – 18:00
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. Fokhelt
V. 42,9 millj. Fullbúið.
Þórarinn s. 770-0309

Virkilega fallegt 218,3 fm. einbýlishús.
Þ.a. 34,5 fm. bílskúr. 4 svefnherbergi. 2 stofur og sjónvarpshol.
Eignin er vel skipulögð með tveim sólpöllum.
V. 43,7 millj.
Þórarinn s. 770-0309

ESJUBRAUT – 300 AKRANES

ÞINGVAÐ – 110 RVK

Einstaklega fallegt og mikið endurnýjað 233,9 fm. einbýlishús þ.a.
30,7 fm bílskúr. Afhending við kaupsamnig.
V. 32,9 millj. Þórarinn s. 770-0309

- Glæsilegt 252,2 fm. einbýlishús á einni hæð.
- 4 svefnherbergi
- Afar vandaðar innréttingar og gólfefni.
- 2 baðherbergi.
V. Tilboð. Kristberg s. 892-1931
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KRUMMAHÓLAR 4 – 111 RVK
Opið hús sunnudag frá 15.00 – 15.30
- Falleg 106,3 fm íbúð á 7. hæð í klæddu fjölbýlishúsi.
- 26 fm bílskúr fylgir eigninni.
- Yfirbyggðar svalir.
- Þvottahús á hæð með sér þvottavél.
V. 22.7.- millj. Eggert s.690-1472

Krakkastöðin fylgir
með áskrift að Stöð 3
Stöð

+

+

2.990 kr.
á mánuði.

FYLGIR
áskrift
að Stöð 2

Dagskrá

krakkabíó kl 19:00

Amazing
Race
7:00 | 11:00 | 15:00

8:00 | 12:00 | 16:00

9:00 | 13:00 | 17:00

10:00 | 14:00 | 18:00

Graceland

7:25 | 11:25 | 15:25

8:25 | 12:25 | 16:25

X Factor
9:25 | 13:25 | 17:25

10:25 | 14:25 | 18:25

Shameless
Hunted
7:50 | 11:50 | 15:50

8:50 | 12:50 | 16:50

Lesnar sögur og skjámynd kl. 20:30 - 22:00

9:50 | 13:50 | 17:50

10:50 | 14:50 | 18:50
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Bílar til sölu

0-250 þús.

Bílar óskast

VW sendibíll árg. ‚99, Háþekja með
gluggum, Diesel 5 gíra. Hentar sem
húsbíll eða til fluttninga. Uppl. í síma
897-0813 - 554-2441.
Alhliða flutninga og sendibílaþjónusta.
Ódýr fyrirtækja og bússlóðaflutningar.
www.cargobilar.com & s. 772 1450.

Vörubílar
Nizzan Almera, 2001 árg. 1.6l,
Vetrardekk. Skoðaður. s. 6162597.
Reanult megan scenic árg.‘04
skoðaður 2014.ekinn.128000km.
Sjálf.s og í góðu lagi. Verð.690þ. uppl. í
síma 6981524.

SKODA Octavia ambiente combi 4x4.
Árgerð 2012, ekinn 55 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 4.380.000. Uppl í
síma 858-0466

SPARNEYTINN TOYOTA 250
ÞÚS!
TOYOTA CORLLA 1,3 árg. ‚98 ek.210
þús., beinskiptur, smurbók, skoðaður
14, fínn bíll sem eyðir litlu verð 250
þús. s.841 8955.

250-499 þús.
Isuzu Trooper, 2001, diesel, sjálfsk.,
7 manna, keyrður 285 þús. Mikið
endurnýjaður. Topp eintak. Verð:
690 þús. Athuga skipti. Nánari uppl.
698-2920.

GLÆSILEGT EINTAK

HYUNDAI TUCSON 4X4 ekinn aðeins
147 þ. 2005 árgerð, bensín, bsk. lítur
vel út og vel farinn. Ásett 1.180.000,
TILBOÐ 990.000 upplýsingar í síma
858-0405.

Grand Vitara árg. ‚05, upphækkaður,
dráttarbeisli, einn eigandi, ek. 103þ.
km. Stg.verð 1.290þ. s.840-9173.

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

VW Polo árg. 2001. 1000 vél ek. 147
þkm. Beinsk 5g. Þriggja dyra.Nýleg
tímareim allt nýtt í brenmsum, mikið
yfirfarinn bíll í góðu standi. Sko 2014
Verð 330.000 stgr. s.893-5201.

Gullmoli - Daewoo Nubira 2.0L, árg03.
Beinskiptur. Ekinn 57þús km. 126hö.
Ný tímareim, púst og bremsuborða.
Smurbók. Uppl.í 899-1604. Listaverð
490þús - tilboð 390þús.

Óska eftir Toyota Yaris Sol,
beinskiptum, vél 1300, ekinn undir
100 þús. Uppl. í S. 899 6471

Sendibílar
38” BREYTTUR 4RUNNER

Til sölu Peugeot 307 árgerð 2003
ekinn 90.000 sjálfskiptur Búið
að skipta um bremsudiska klossa
og tímareim Er á níum Toyo
heilsársdekkjum mjög fallegur bíl
Skoðaður 2014. Verð 580.000. Uppl. Í
síma 843-3922.

TOYOTA 4RUNNER 3.0 V6
38”breyttur, ekinn aðeins 154
þús, sjálfskiptur, topplúga, 100 ltr
aukatankur ofl lýtur mjög vel út verð
690 þús möguleiki á 100% láni visa/
masercard s.841 8955
Til sölu Mitsubishi Paero ‚01 í góðu
standi. Ek. 162 þús. km. Sjálfsk. Verð
460 þús. S. 869 9766

2004 YARIS Á TILBOÐI

HONDA ACCORD SPORT, ekinn 195þ.
flottur bíll sem lítur vel út. Sjálfskiptur,
Ásett 950.000 Tilboð 850.000 uppl. í
síma 861-3489

!! FRÁBÆR 7MANNA BÍLL !!

!!! STAÐGREIÐI ÓDÝRA BÍLA !!!
98-05”árg. á allt að 250þúsund..
Vantar þig pening STRAX ? eða
þarfnast bíllinn þinn lagfæringa og þú
vilt losa þig við hann STRAX ? S. 777
3077 eða sendu sms.

500-999 þús.
SKODA OKTAVIA st4X4TDI 2006
Beinsk.6 gíra, dísel, ek.170þ. Ný
tímareim 120þ. S&V-dekk. Verð
1.790.000.- Uppl. síma 822 8283.

Renault Premium 420 CD árg. ‚02.
26-6x2. Uppgerður gírkassi, nýjir
spissar og ný kúpling, Skipti möguleg
á minni sendibíl 10-14 tonna og
nýlegum fólksbíl 7-9 manna. Uppl. í s.
898 9006.

Húsbílar

ÓDÝR DÍSEL BÍLL TIL SÖLU
VW Polo 2001, 1,9 disel, beinsk. ný
skoðaður, ek. 270þús. Verð 350.000,
uppl. í s. 8982111.

Peugeot 307SW árg. ‚06 ek. 172 þ
km. diesel, 7 manna, Panorama, ný
skoðaður, ný tímareim, nýjar bremsur
fr & aftan, ný dekk verð 1.250.000
S:869-6361.

STAÐGREIÐI BÍLA 0-300 ÞÚS!
Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01,
skoða allt er með pening og pappíra
klára og get gengið frá kaupum strax,
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

TOYOTA YARIS 1.0 VVTI árgerð 2004
ek.162 þús, skoðaður 14, beinskiptur,
3ja dyra, nýleg heilsársdekk, ásett verð
690 þús TILBOÐ 520 ÞÚS möguleiki á
100%visa/mastercard s.841 8955

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

til sölu

1-2 milljónir

Til sölu Renue Megan Opera árg.‘98.
Ek. 186 þ.km. sk.‘14. fleiri uppls. s.
899-8047.

Möguleiki á 100% kortaláni Hyundai
Trajet 2.0 árg 02” Ek. 149þ bsk sk 14”
Dráttarbeysli ný heilsársdekk Frábært
eintak Tilboð 490þ Skoða skipti á
ódýrari Uppl. s. 777-3077.

Lækkað verð HYUNDAI árg. ‚03 ek.
185þ. sjálfsk. skemmd framhurð.
Skoðaður ‚14. Skipti á ódýrari. Uppl.
6162282.
TOYOTA Avensis s/d sol. Árgerð 2005,
ekinn 111 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.350.000. Uppl í síma 858-0414

Til sölu Toyota Land Cruiser árg. 2000.
Ekinn 232 þús.km. Verð:1690 þús.
Sími: 669 1025/898 8954.

til sölu

ÚTSALA - TILBOÐ
TILBOÐ
LÆKKAÐ VERÐ HELGARTILBOÐ
Toyota LC 80VX, árg.‘93, 4,2 dísel,
38” dekk, leður. Auka tankur. Læstur
að framan og aftan. 4:88 hlutföll.
Loftdæla, loftkútur o.fl. Verð
1.750.000 stgr. Uppl. s: 697 4540.

Musso Diesel ‚01, keyrður 155 þ. km,
sjálfskiptur. Breyttur í 35”. V. 430 þ. s.
7779707.

HYUNDAI TUCSON árg. 2006. Ekinn
102 þ. Ný yfirfarinn á verkstæði.
Krókur. 2.0 L. Vel með farinn. Verð
1.550 þús.

VW Beetle design. Árgerð 2012,
ekinn 12 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð
3.280.000. Uppl í síma 858-0405

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.
Tilboðsverð: 250.000,- Uppl. 861-9240.

ÚTSALA OG TILBOÐ Á ÖRYGGISKERFUM
IP MYNDAVÉLUM OG FL.
NÝKOMIN SENDING AF MÓTURUM
ÖRBYLJULOFTNETUM, DISKUM
OG MARGT FL.

BMW 3/E90 árg. ‚07 ek. 54.000 2,0L
bensín. Lán 2 milljónir. Verð 3.350.000
eða tilboð. Uppl. í síma 777-4314.

OPIÐ Í DAG LAUGARDAG
FRÁ KL 10-15

VARAHLUTIR OG
VERKSTÆÐI TIL SÖLU

VW POLO COMFORTLINE
Beinsk, 1,4, 5dyra, árg. ‚03.
Sparneytinn, mjög vel með farinn.
Verð 690þús. Magnús 851 1117.

Er með varahlutalager sem
samanstendur af notuðum
varahlutum í Benz, VW og nokkra
órifna bíla. Verkstæðið er gott fyrir
2-3 samhenta menn. Það er hægt
að fá húsnæðið í langtíma leigu.
Einnig er til flest á verkstæði s.s. lyfta,
loftpressa, réttingabekkur, verkfæri og
fl. Skoða skipti á bíl. Verð 5milljónir.
Uppl. í s. 555 6666 eða 666 6555.
Gullfallegur og góður, beinsk. VW Golf
árg.‘08 Silfurgrár, ek. 83 þús. v. 1.890.þ.
engin skipti. s: 581-2474.

Dalvegi 16b
sími 554 2727
www.hugna.is

Dalvegi 16b
sími 554 2727
www.hugna.is
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Húsbílar

Hjólbarðar

Húsasmíðameistari. Alhliða
smíðavinna, tilboð eða
tímavinna. Sími 777 8450 eða á
thorarinnscheving@live.com

Garðyrkja

Rafvirkjun

Ford Eddehus, 1994, keyrður ca. 200
þús. Mikið endurnýjaður. Verð: 1890.
þús. Skoða skipti. Nánari uppl. 6982920.

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ

Vinnuvélar

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

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.
Bókhaldsþjónusta - Mikil reynsla af
uppgjörsvinnu á endurskoðunarstofu.
M.a. VSK, laun, uppgjör, Ársreikningur,
skattskýrslur, stofnun fyrirtækja.
Fyllsta trúnaðar er gætt, sanngjarnt
verð. bokthjonusta@gmail.com,
s:6154077.

SALT OG SANDDREIFARI

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Til sölu nýr og ónotaður Westbjörn
sand og saltdreifari. Uppl. í s. 821
9980.

Bátar

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

Málarar

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

HIMNAMÁLUN

Til sölu Sómi 600 árg. 1983, styttur í
5,98 metra. Volvo penta vél 6,cyl og
hældrif árg. 1993. Helstu tæki og vagn
fylgir. Allar nánari uppl í síma: 8964090 eða 698-2880 .

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

Varahlutir
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

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

Landferðir hópferðabílar. Keyrum
hópinn þinn. Leigjum einnig út rútur
Bjóðum gott verð og góða þjónustu
Sími 6474755 landferdir.is landferdir@
landferdir.is

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

MÁLARAMEISTARI

SMÁPARTAR.IS

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL
SÖLU.
TILBOÐ ÓSKAST.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - Steining
- Múrarar -

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska
í fyrirrúmi. Ágúst S:695-4464
malningartjonusta@gmail.com

Áratuga reynsla.

Búslóðaflutningar

Smiðir - Málarar Háþrýstiþvottur.
GS múrviðhald ehf.
Netfang: murvinna@gmail.com

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

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

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

Húsaviðhald

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

Hreingerningar

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

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

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

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

PARKETSLÍPUN
REYKJAVÍKUR
Slípum upp,lökkum og bónum allar
tegundir af Parketi og steingólfum.
www.parketslipunrvk.is Hvert á land
sem er. Alltaf bestu verðin. 7728100.

Trésmíði

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

Önnur þjónusta

TIL SÖLU LAWSON
SILKIPRENT BÚNAÐUR
LAWSON Trooper 68,
(6 litir, 8 pallar)

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

Lawson‘s Quartz Shuttle Flash
Lawson Þvottakar
Lýsing/Lawson Expo-lite
Þurkari /Screen Printing Textile
Dryers
einnig cs 20 rammar,
aukapallar,pallasprey og fleira.
Tilboð óskast
Upplýsingar hjá
imprimo@imprimo.is

BORG HÚSAVIÐHALD
Málarar, múrarar, píparar og
húsasmiðir. Tilboð/tímavinna.
Faglærðir menn á ákjósanlegu verði.
S. 779 0900.

skemmtanir
ÓDÝR HEIMILSTÆKI










 

KEYPT
& SELT



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

FRYSTIPRESSA
5hp frystipressa á grind með öllu
tilheyrandi til sölu. Uppl. í S. 896 3470.

Til sölu

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS

m"EST GEYMDA LEYNDARM¹L +ËPAVOGSn

LEIKIR HELGARINNAR
,AUGARDAGURINN  OKT
 -AN #ITY %VERTON
 ,IVERPOOL #RYSTAL 0ALACE
 3UNDERLAND -AN 5NITED

3UNNUDAGURINN  OKT

(LJËMSVEITIN 5PPLYFTING
SPILAR Å KVÎLD
Þjóðlagagítarpakki kr:23.900,- Gítar,
poki, ól, auka strengir stilliflauta og
kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði
27 S:552-2125,www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

!LLIR VELKOMNIR

 .ORWICH #HELSEA
 4OTTENHAM 7EST (AM
HTTPWWWFACEBOOKCOMCAFECATALINA
Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

HÚSGAGNA OG
INNRÉTTINGASPRAUTUN.
Til sölu hvítar B30 yfirfelldar
innihurðir. Sprautum húsgögn,
innihurðar, inniréttingar og fl.
H-Sprautun, Gjótuhrauni 6, 220
Hfj. S. 555 3759
sibbaj@gmail.com

LAGERHREINSUN
5. OG 6. OKT.
40% - 80% afsláttur. 495,- 995,1.495,- 2.995,- Nýjar vörur með 20%
afslætti. Kjóll á mydn 2.995,- Ermar
2.995,- Taska 2.995,- Öll verð með
afslætti Súpersól Hólmaseli 2 109
Reykjavík 567-2077 Erum á facebook
Opið Laugardag 10-20 Sunnudag
13-18.
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Óskast keypt

Til leigu 120 m2 einbylishús í
Vaðlaheiði gengt Akureyri. Í húsinu
eru 4 svefnherbergi og 6 rúm. 5 mín.
akstur í miðbæ Akureyrar. Laus strax
og gæludýr eru velkomin. Uppl. í síma:
461-2962.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Námskeið
LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er eina
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag
Íslands stuðlar að réttri meðferð,
aðbúnaði og uppeldi hunda og góðum
samskiptum milli hundeigenda,
yfirvalda og almennings. Leitaðu
upplýsinga á vefsíðu HRFÍ, www.hrfi.is

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

Hljóðfæri

HEILSA

Harmonikka Dino Bafetti til sölu. Verð
230 þús. Mjög gott verkfæri. Sími
895 6007.

Verslun

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

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

Úrval af harmonikum fylgihlutum og
harmonikudiskum. Diskurinn Rætur
kominn í Verslanir. EG-tónar S. 824
7610 & 660 1648.

TILBOÐSDAGAR Í
DÝRALANDI

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

BÚRADAGAR Í DÝRALANDI

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

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

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

HÚSNÆÐI

Ökukennsla

HEIMILIÐ

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

Til sölu Vizslu hvolpar. Báðir hundar
1. einkunar hundar og rakkinn sá
stigahæsti á landinu. Áhugasamir hafi
samband á jardarhera@gmail.com eða
8611369.

2ja til 4ra herb. íb. í 104 RVK.
Fullbúnar (húsgögn/heimilistæki).
Þvottavél/þurrkari f. hverja íbúð.
Leiga frá 180þ pr/mán, hússjóður,
þrif, umsjón sameignar innifalið.
Reyklaust hús. Aðeins reglusamir
koma til greina. Lausar 01. okt
2013.
Uppl. í s. 862 8800 &
abcholding@internet.is

GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS
1-2 manna herb. á Funahöfða 17a
og 19 og Dalhrauni 13. Rooms
for 1-2 persons in Funahöfða 17a
-19 Rvk and Dalshrauni 13.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl.
12-18. www.leiguherbergi.is

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

BJARTAR ÍBÚÐIR
Í RÓLEGU HVERFI.

Húsnæði í boði
Fullbúin 2. herb. íbúð v/Kringlu. Jarðh.
Laus. V. 170 þ. 7784597/ferralabreu@
gmail.com

Studió/herbergi með baði til leigu
í hfj. Studio apartment for rent in
hafnarfjörður. S 899-7004.

Dýrahald
Fæðubótarefni

til sölu

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

%INSTÎK SÁRVERSLUN FYRIR
KONUR

Nudd

BÚRADAGAR Í DÝRALANDI

TANTRA NUDD
WE-VIBE II OG III
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg ár
í röð. Viamax fullnægingarkremið
sem virkar o.fl. Tökum millifærslu og
greiðslukort. Sendum um allt land
www.hush.is

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S.
698 8301 www.tantra-temple.com
Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

Yndislegir hreinræktarðir Silky
Terrier hvolpar, fæddir 10.september,
tvær tíkur og tveir rakkar. Frábærir
fjölskylduhundar, sem fara ekki
úr hárum. Foreldrar með frábært
skap. Hvolparnir afhendast með
ættbók, bólusettir, örmerktir og með
heilsufarsbók. Uppl. í s. 899 6263 eða
sveinnhenrys@gmail.com

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

Þjónustuauglýsingar

!F SÁRSTÎKUM ¹ST¾ÈUM ER TIL SÎLU
GL¾SILEG SÁRVERSLUN FYRIR KONUR MEÈ
VANDAÈAN FATNAÈ OG FR¹B¾R UMBOÈ
6ERSLUNIN HEFUR MIKLA SÁRSTÎÈU OG ER
EINSTÎK ¹ SÅNU SVIÈI 6AXANDI FYRIRT¾KI
5PPL GEFUR «SKAR Å SÅMA  
&YRIRT¾KJASALA ¥SL 3  WWWATVIS

Sími 512 5407

,/+  (%)4! 0/44!
o %INANGRUNARLOK
o 9FIRBREIÈSLUR
o -ETUM ¹STAND OG GERUM VIÈ

stofnað 2010

Kynntu þér þjónustu Xprent
á nýrri heimasíðu: www.xprent.is

WWWFJARDARBOLSTRUNIS

xprent@xprent.is - s. 777 2700 - Sundaborg 1 - Fylgstu með okkur á FACEBOOK

&JARÈARBËLSTRUN 3   o   FJARDARBOLSTRUN GMAILCOM

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

&ORMBËLSTRUN
(AMRABORG  KËP (AMRABREKKUMEGIN 3   WWWHSBOLSTRUNIS

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

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

Alla fimmtudaga og laugardaga

-ETAN UPPF¾RÈU BÅLINN ÖINN
"JËÈUM H¹T¾KNI BÒNAÈ FR¹ "IGAS )NTERNATIONAL SRL EINUM
ÖEKKTASTA FRAMLEIÈANDA ¹ GAS BÒNAÈI FYRIR BIFREIÈAR Å %VRËPU
,EITIÈ TILBOÈA Å BÒNAÈ OG ÅSETNINGU p SPARIÈ MEÈ -ETAN
,¹N TIL ALLT AÈ  M¹NAÈA

6ELRASIS o 3ÅMI   o LHELLA 

arnarut@365.is sigrunh@365.is

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Húsnæði í boði

Atvinnuhúsnæði

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

GEYMSLUHÚSNÆÐI

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.

Upphitað geymsluhúsnæði í Garði.
Tekur gleymslu minni fellihýsa og
tjaldvagna. Uppl. í síma 865 1166.

75 fm verslunar- / iðnaðarhúsnæði til
leigu í Kópavogi. Uppl. í síma 6989030.

Skrifstofuherbergi til leigu að
Bíldshöfða. Uppl. í s. 899 5309.

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

101 HÓTEL
óskar eftir að ráða þjóna til starfa
á veitingastað og bar.
Unnið er á vöktum.
Reglusemi og snyrtimennska
skilyrði.
Áhugasamir vinsamlega sendið
inn umsókn á job@101hotel.is
Nánari upplýsingar í síma
s. 778 8855

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Húsnæði óskast

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

Tvítugur strákur og kettlingurinn hans
leita af snyrtilegri stúdíóíbúð fyrir
veturinn. Reyklaus og reglusamaur.
Lofa skilvísum greiðslum. Kveðja
Jóhann Dagur S: 618 1350.
Mig vantar tveggja herbergja íbúð í
Hafnarfirði. Ég er 63 ára fráskilinn
karlmaður. Ég hvorki drekk né reyki
og stunda líkamsrækt og hjólreiðar
o.fl. Gott væri ef leigan færi ekki yfir
100 þús. Ég þarf að fara úr núverandi
húsnæði vegna þess að það er verið
að selja íbúðina. Hef góð meðmæli
og tryggingu ef óskað er. Ragnar Sími:
845 1550.

Hressingarskálinn leitar að yfirmanni í
eldhús sem sér um ráðningar, skipulag
og birgðastjórnun. Reynsla af slíku
þarf að vera til staðar. Áhugasamri
sendið póst á hresso@hresso.is

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

3. herb. íbúð í 108 til leigu. Verð 170
þús. á mán. Fleiri uppl. í s. 779-3809.
Til leigu 100 fm verslunarrými fyrir
pop-up verslun eða útsölumarkað
s:822 0311

Geymsluhúsnæði

Atvinna í boði
LEIKSKÓLINN
SKERJAGARÐUR
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.

Bauganesi 13 101 rvk er að leita
af áhugasömum og jákvæðum
starfsmanni sem hefur brennandi
áhuga á að vinna með börnum. Um
framtíðarstarf er að ræða. Umsóknir
sendist á skerjagardur@skerjagardur.is

MOSFELLSBAKARÍ MOSFELLSBÆ.
Óskum eftir þjónustulunduðu,
hressu og samviskusömu fólki til
starfa í afgreiðslu í verslun okkar
í Mosfellsbæ. Vinnutími er virka
daga frá 06:30 - 13:00 og aðra
hverja helgi annann daginn.
Umsóknareyðublöð er hægt að
nálgst á netinu.
Slóðin er
www.mosfellsbakari.is/umsókn.asp

101 HÓTEL
óskar eftir starfsmanni til að
sinna morgunverðarhlaðborði og
þjóna morgunverðargestum.
Unnið er á vöktum.
Reglusemi og snyrtimennska
skilyrði.
Áhugasamir vinsamlega sendið
inn umsókn á job@101hotel.is
Nánari upplýsingar í síma
s. 778 8855

HÆFILEIKARÍK
UMBROTSMANNESKJA
ÓSKAST
Við erum splunkunýtt
útgáfufyrirtæki sem leitar að
hæfileikaríkri umbrotsmanneskju
með gott auga fyrir hönnun
í hálft starf. Viðkomandi þarf
að vera jafnvíg/ur í hönnun á
tímariti og auglýsingum sem og
tæknilega fær í myndvinnslu.
Áhugasamir sendi umsókn
ásamt upplýsingum um
starfsferil, menntun og
persónulega hagi á man@man.
is fyrir 7. október. Viðkomandi
þarf að geta byrjað strax.

INNRÉTTINGASPRAUTUN
Óskað er eftir manni vönum
sprautulökkun á innréttingum.
Íslensku kunnátta skilyrði.
Áhugasamir geta sent
upplýsingar á:
heggurehf@gmail.com

Atvinna óskast
IÐNAÐARMAÐUR
Óskar eftir vinnu. Allt kemur
til greina. Hef reynslu af
sölustörfum í byggingariðnaði.
Nánari uppl:
murverkur@gmail.com
& bt@simnet.is

Smiður óskar eftir vinnu, vanur
byggingavinnu, flísalögn, málun &
gipsvinnu. S. 846 3632.
65 ára mann vantar vinnu. Margt
kemur til greina. Húsasmiður að
mennt. S. 844 7901.

TILKYNNINGAR

Einkamál

Ný upptaka, svo góð að við munum
ekki eftir annarri sem er betri! Kyn.
sögur Rauða Torgsins, s. 905-2002 og
535-9930, augl.nr. 8351.
Kona, leitar þú tilbreytingar? Auglýstu
frítt á Rauða Torginu, það ber árangur
strax, 100% leynd. Síminn er 5359923.

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

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

Kennarasamband Íslands ● 3
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● ÞÚ BÝRÐ ÆVILANGT AÐ GÓÐUM

KENNARA

EI berst fyrir því að allir, hvar sem er í heiminum, geti notið góðrar menntunar í almennum skólum.

Fjölgum kennurum
Education International tengir saman kennara um heim allan. Í dag eru 57 milljónir barna
sem ekki njóta menntunar. Lyfta þarf grettistaki og liður í því er að fjölga kennurum.

K

ennarasamband Íslands er
aðili að Alþjóðasambandi
kennara, Education International (EI), sem er fjölmennasta
samband stéttarfélaga í heiminum
með þrjátíu milljónir félaga í um
fjögur hundruð samtökum í um
hundrað og sjötíu löndum og landsvæðum víðs vegar um veröldina.
Hlutverk sambandsins er að tengja
saman kennara og aðra starfsmenn
menntastofnana um allan heim.
• EI berst fyrir því að allir, hvar
sem er í heiminum, geti notið
góðrar menntunar í almennum
skólum.
• EI styður, og stendur fyrir, hags-

muni kennara og annarra starfsmanna skóla á alþjóðlegum vettvangi.
• EI leggur lið uppbyggingu sjálfstæðra, lýðræðislegra samtaka
kennara og annarra starfsmanna
skóla sem ætlað er að vinna að
hagsmunum og efla samtakamátt þeirra.
• EI berst fyrir jafnrétti. Það
berst gegn kynþáttafordómum
og útlendingahatri. Það rís gegn
hvers konar mismunun sem
byggist á misrétti kynjanna,
kynhneigð, fjárhagslegri eða
félagslegri stöðu, kynþætti eða
menningarlegum mun.
• EI vinnur með öðrum svipuðum

stéttarfélagssamtökum og bandalögum sem standa fyrir og stuðla
að samstöðu þessara stétta.
Aðalmarkmið Alþjóðasambands
kennara er að öll börn í heiminum
fái að ganga í skóla og njóta gæðamenntunar. Stefnt er að því að
markmiðið náist fyrir 2015. Núna
eru 57 milljónir barna sem ekki
njóta neinnar menntunar. Það þarf
að lyfta grettistaki til að ná þessu
háleita markmiði. Liður í því er að
fjölga kennurum þar sem mesti
skorturinn er. Þess vegna er slagorð Alþjóðasambands kennara árið
2013: Fjölgum kennurum!

Meginstoð tónlistarlífsins
Tónlistarskóli Ísafjarðar er einn elsti tónlistarskóli landsins. Í bænum er tónlistarnám talið
eðlilegur hluti uppeldis og hafa flestar fjölskyldur á svæðinu átt börn í skólanum.

E

itt aðaleinkenni Tónlistarskóla Ísafjarðar er hin mikla
virkni hans í samfélaginu.
Flestar fjölskyldur í bænum hafa
átt börn í skólanum og er tónlistarnám talinn eðlilegur þáttur uppeldis.
Fjölbreytt og viðamikið tónleikahald
er sterkur þáttur í skólastarfinu og
lögð er rík áhersla á að allir nemendur komi fram og syngi og leiki
fyrir áheyrendur á tónleikum. Samæfingar eru haldnar reglulega þar
sem nemendur fá þjálfun í að koma
fram,“ segir Ingunn Ósk Sturludóttir, starfandi skólastjóri skólans,
sem er einn elsti tónlistarskóli
landsins, stofnaður árið 1948.
Tónlistarskóli Ísafjarðar starfar
á þremur stöðum; Ísafirði, Flateyri og á Þingeyri. Nemendur eru
á þriðja hundrað en auk þess eru
fjölmargir eingöngu í kór eða lúðrasveit. Kennarar skólans eru sextán
af ýmsum þjóðernum og kenna á
öll helstu hljóðfæri auk söngs og
tónfræðigreina. Í skólanum starfa
þrjár lúðrasveitir, strengjasveitir
yngri og eldri nemenda, barnakór
og skólakór, auk ýmissa minni hópa
sem æfa eftir því sem tilefni gefst.
Markmið skólans hefur frá upphafi verið að veita almenna tónlistarfræðslu og vinna að eflingu
tónlistarlífs í Ísafjarðarbæ. Þar er
börnum jafnt sem fullorðnum gefinn
kostur á að stunda tónlistarnám og
efla sköpunargleði og hugmyndaflug. Frá upphafi hefur verið lögð
áhersla á félagslegt gildi tónlistariðkunar með þátttöku nemenda í
samleik, kór- og hljómsveitastarfi.
Skólinn býr nemendur einnig undir

Það er ánægjulegt að sjá hvað grunnskólinn
okkar stendur vel þrátt fyrir mikinn niðurskurð.
Með ótrúlegri seiglu kennara og annarra starfsmanna hefur tekist að halda góðu skólastarfi
gangandi á erfiðum tímum. Kennarar vinna
kraftaverk á hverjum degi og leggja sig fram
við að sinna nemendum sínum af alúð. Þannig
viljum við hafa það; góðan skóla sem er í stöðugri þróun og gæðin sambærileg alls staðar á landinu.
Starf grunnskólakennara er mjög fjölbreytt, enginn dagur er eins og
annar og verkefnin fjölmörg. Kennarar vilja og geta náð enn lengra, en
eitt af því sem þarf að koma til eru bætt starfskjör þeirra. Það er gleðiefni
að finna að um það er að skapast almenn sátt í samfélaginu. Gerum
góðan skóla enn betri.
Ólafur Loftsson,
formaður Félags grunnskólakennara.

● ÍSLENSKUR FRAMHALDSSKÓLI

ER FYRIR ALLA
Íslenskir framhaldsskólar eru góðir skólar. Styrkur
þeirra felst meðal annars í því að þeir eru fyrir
alla en um 95% hvers árgangs stunda nú einhvers konar nám á framhaldsskólastigi. Þeir sem
eldri eru, og ekki hafa lokið framhaldsskólanámi, eiga afturkvæmt í skólann og langt er
síðan farið var að opna námsleiðir fyrir þá sem
þurfa sérstök úrræði. Þannig stundar breið fylking nemenda nám hlið við hlið og eykur fjölbreytileika skólasamfélagsins.
Framhaldsskólakennarar og annað fagfólk sem þar starfar er vel menntaður
hópur sem leggur hart að sér og vinnur ötullega að settum markmiðum
þrátt fyrir að vinnuframlag þeirra sé ekki metið til góðra launa.
Aðalheiður Steingrímsdóttir,
formaður Félags framhaldsskólakennara.

● BÆTT LAUN OG STARFSKJÖR MUNU

FJÖLGA LEIKSKÓLAKENNURUM
Leikskólastigið er framsækið skólastig sem
hefur þróast hratt undanfarna áratugi. Í leikskólanum býr mikið frelsi. Frelsi til að þróa
kennsluaðferðir, frelsi til að nota allan heiminn sem kennslustofu, frelsi til að skapa og hafa
áhrif á einstaklinga á jákvæðan hátt til frambúðar. Í því felst mikil ábyrgð. Í leikskólum rúmast ólíkar skoðanir framsækinna kennara sem
allir vilja mennta nemendurna og mæta þeim á forsendum þeirra, áhuga
og getu. Til að gera gott skólastig enn betra þarf að mennta fleiri leikskólakennara. Til að fleiri vilji gera leikskólakennarastarfið að ævistarfi sínu
verða laun og starfskjör að standast samanburð við aðra sérfræðinga. Það
er sameiginlegt verkefni alls samfélagsins.
Haraldur F. Gíslason,
formaður Félags leikskólakennara.

● GÓÐ GRUNNMENNTUN TRYGGIR

FAGMENNSKU

Beata Joó, tónlistarskólakennari á Ísafirði, segir nemanda til við píanóið.

háskólanám í tónlist og hafa fjölmargir nemendur hans stundað það.
Skólinn er einn af samstarfsaðilum
Listaháskóla Íslands og heimsækja
fyrsta árs nemar tónlistardeildar
LHÍ Ísafjörð reglulega.
Ingunn Ósk segir tónlistarskólann vinna náið með Grunnskóla
Ísafjarðar og að hann taki nú í vetur
þátt í tilraun í samvinnu við Skólaskrifstofu Vestfjarða þar sem hefðbundið skólastarf er brotið upp og
nemendum gefinn kostur á að stunda
tónlistarnám sitt á skólatíma, auk
þess sem þeim er boðið að taka þátt
í kór og lúðrasveit Tónlistarskólans.
Þeim yngstu býðst að sækja forskólann. Tilraun þessi fer vel af stað
og útlit er fyrir að framhald verði á
og hugmyndin útfærð nánar.
Auk hefðbundinnar kennslu
hefur Tónlistarskóli Ísa fjarðar
staðið fyrir mörgum stórum menn-

ingarverkefnum. Má þar nefna
söngleikjauppfærslur í samvinnu
við Litla leikklúbbinn: Kardimommubæinn, Oliver og Söngvaseið. Hátíðarkór TÍ starfar með
hléum og hefur flutt verk á borð við
Messías Händels, Requiem Mozarts
og Gloriu Poulencs. Frá árinu 2003
hefur skólinn verið virkur aðili að
tónlistarhátíðinni „Við Djúpið“.
Einnig hafa nemendur og kennarar
skólans tekið þátt í rokkhátíðinni
„Aldrei fór ég suður“.
Að öllu ofantöldu er ljóst að ekki
væri hægt að reka svo viða mikið
starf nema með góðu fagfólki.
Það hefur alla tíð verið styrkur
Tónlistarskóla Ísafjarðar að vera
skipaður frábæru liði kennara. Þeir
leggja sitt af mörkum til að gera
Tónlistarskóla Ísafjarðar að þeirri
meginstoð tónlistarlífs í Ísafjarðarbæ sem hann er.

Styrkur grunnskólans á Íslandi í dag byggist á faglega sterkum skólastjórnendum og
kennurum sem vinna saman við að byggja upp
metnaðarfullt og árangursríkt skólastarf. Fjölmörg dæmi eru um það í skólum landsins og
brýnt að vakin sé athygli á því.
Hlutverk skólastjórnenda og kennara eru
margþætt; þau snerta nám nemenda og
árangur, líðan þeirra og félagslegan þroska. Kennarinn gegnir lykilhlutverki í kennslunni og þarf jafnframt tíma til að undirbúa sig, ígrunda og
vinna með öðrum. Aðeins þannig tryggir hann að nemendur læri það
sem þeim ber, líði vel og öðlist félagslegan þroska. Því er mikilvægt að
skólastjórnendur og kennarar njóti góðrar grunnmenntunar og eigi kost á
faglegri starfsþróun jafnhliða starfi.
Svanhildur M. Ólafsdóttir,
formaður Skólastjórafélags Íslands.

● TÓNLISTARSKÓLAR ERU

UPPSPRETTA TÆKIFÆRA
Tónlistarskólar á Íslandi standa sterkum
stoðum þrátt fyrir niðurskurð undangenginna
ára. Það er meðbyr með listgreinum sem sýnir
sig í auknum skilningi á gildi lista og aðferðum
listfræðslu. Gæði menntakerfa eru mest þar
sem listum og menningu er gert hátt undir
höfði og sérþekking úti í samfélaginu er
virkjuð, samkvæmt skýrslum frá UNESCO.
Tónlistarskólar eru miðstöðvar sérþekkingar og mikilvæg uppspretta
í þróun menntakerfa á 21. öld í anda heildtækrar hugsunar. Færð eru rök
fyrir því að listir séu öflugasta tækið í skólastarfi til að stuðla að alhliða
færni og þroska á öllum skilningarvitum nemandans. Því leggur Félag
tónlistarskólakennara áherslu á að tónlistarkennslu sé gert jafnhátt undir
höfði og öðrum námsgreinum í grunn- og framhaldsskólum.
Sigrún Grendal,
formaður Félags tónlistarskólakennara.
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● BETRA UMHVERFI – BETRA

STARF – BETRA SAMFÉLAG
Ísland er í fararbroddi fyrir heildstæða hugmyndafræði í skólastarfi. Leikskólinn hefur
verið fyrsta skólastigið í yfir tvo áratugi og
sambærilegrar menntunar er krafist til kennslu
á öllum skólastigum. Mjög margir leikskólakennarar hafa sótt sér framhaldsmenntun
og þeim sem hafa lokið meistaragráðu hefur
fjölgað mikið. Leikskólastarfið ber þess merki
að íslenskum rannsóknum fjölgar og það leiðir til framþróunar og betra
skólastarfs.
Við viljum halda forystu á heimsvísu og til þess verða laun og starfsaðstæður að vera eftirsóknarverð. Betri kjör, sveigjanleiki til starfsþróunar og
stöðugleiki í starfsmannahaldi eru lykilatriði sem við verðum að
vinna að.
Ingibjörg Kristleifsdóttir,
formaður Félags stjórnenda leikskóla.

● STYRKUR SKÓLA,

SÝN TIL FRAMTÍÐAR

Nemendur og kennari í Gefnarborg í Garði æfa lestur.

MYND/KÍ

Leikið og lesið á Reykjanesi
Nemendur á Suðurnesjum voru um tíma undir landsmeðaltali í samræmdum prófum í
íslensku. Nú eru krakkarnir suður með sjó í hópi þeirra sem koma best út í læsi.

S

uðurnesjamenn sáu sóknarfæri þegar í ljós kom að
nemendur væru undir landsmeðaltali í samræmdum prófum
í íslensku. Ákveðið var að taka
höndum saman og breyta verklagi í skólunum. Skólayfirvöld,
kennarar og foreldrar hafa
síðan lyft grettistaki og nú eru
krakkarnir suður með sjó í hópi
þeirra sem koma best út í læsi.
„Niðurstaða okkar var sú að
mennta börnin okkar út úr kreppunni. Við vildum gefa þeim tækifæri til að nýta hæfileika sína til
hins ýtrasta og töldum best að
gera það með því bæta lestrar-

kunnáttu þeirra,“ segir Gylfi Jón
Gylfason, fræðslustjóri Reykjanesbæjar.
Kennarar í leik- og grunnskólum í Reykjanesbæ, Sandgerði
og Garði vinna náið með starfsfólki fræðsluskrifstofunnar og
foreldrum barnanna, sem taka
virkan þátt í sóknaráætluninni.
Engin ein lestrarkennsluaðferð
er betri en önnur að sögn kennaranna þar. Þeir grípa til líkingar
og segja: „Við erum öll að baka
piparkökur en ekkert okkar notar
sömu uppskrift. Það hefur komið í
ljós að allar gagnreyndar aðferðir
virka ef vel er farið með þær.“

Markviss og meðvituð áhersla
á læsi í leikskólum á Reykjanesi skilar þegar góðum árangri.
Grunnskólakennarar segjast
fá börnin úr leikskólunum mun
betur búin undir nám í grunnskólanum. Einkunnir nemenda
í sam ræmdum prófum hafa
hækkað miðað við landsmeðaltal
á yngsta stigi og verið er að vinna
í því að auka lestur á mið- og unglingastigi. Fleiri geta lesið sér til
gagns og árangurinn er betri en
áður. Gylfi Jón sagði kennarana á
báðum skólastigunum eiga heiður
skilinn fyrir hinn góða árangur
sem verkefnið hefur borið.

Tuttugasta öldin og sú tuttugasta og fyrsta
nýbyrjuð hafa fært fram á sjónarsviðið nýjar
spurningar. Við viljum skilja og stjórna umhverfinu og niðurbrotskraftar eru öflugir.
Hugsanlega er getan til að hugsa sjálfstætt
þess vegna besta vörnin í flóknum heimi
vaxandi tækni og vísinda. Þess vegna er
gagnrýnin sjálfstæð hugsun mikilvægasta
markmið skólastarfs. Ein nothæf aðferð til náms felst í beinni upplifun
þar sem leitast er við að næra náttúrulega forvitni. Skapandi hugsun
er eðli vísinda og er sú sama hvort heldur er í leik barnsins eða í starfi
vísindamannsins.
Skipuleggjum skólann þannig að hann gefi kennurum og nemendum
færi á að tengja þekkingu þvert á fræðigreinar. Hjálpum nemendum
að tileinka sér hugtakabyggingu fræðigreina fremur en utanbókarnám
ótengdra staðreynda.
Ólafur H. Sigurjónsson,
formaður Félags stjórnenda í framhaldsskólum.

Vissir þú að …?
●

●
●
●
●
●
●

●
Símenntun kennara felst meðal annars í því að sækja ráðstefnur.

Kennarar eru ötulir við að prófa nýjar aðferðir og miðla hver öðrum af reynslu sinni.

M

lág laun kennara á Íslandi valda því að skólarnir eru ekki samkeppnishæfir í að laða til sín, t.d. raunvísinda- og tæknimenntað fólk í
kennslu?
laun kennara í löndum OECD eru að meðaltali um 126% af landsframleiðslu á mann en sambærileg tala fyrir kennara á Íslandi er
84%?
nánast öll börn á leikskólaaldri á Íslandi eru í leikskóla?
fjórðungur allra grunnskólabarna á Íslandi stundar nám í tónlistarskóla?
íslenskir nemendur eru fyrir ofan meðaltal í læsi og stærðfræði samkvæmt skýrslu OECD?
hlutfall aldurshópsins fimm til 19 ára af íbúafjölda er hærra hér á
landi en víðast hvar annars staðar í OECD-ríkjunum? Það skýrir m.a.
að grunnskólinn á Íslandi er hlutfallslega dýrari en víðast í nágrannalöndum okkar.
um 1.300 leikskólakennara vantar til starfa til að uppfylla lög um
menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda í leikskólum?

MYND/KÍ

Jákvætt viðhorf
kennara til starfs síns
ikil gróska og mörg verðug verkefni bíða
kennara í skólum landsins, hvort sem þeir
eru ungir og óreyndir eða reynsluboltar.
Kennarar eru ötulir við að prófa nýjar aðferðir,
fylgjast með straumum og stefnum og miðla hver
öðrum af reynslu sinni. Þetta blasir við á málþingum og ráðstefnum sem kennarar sækja á
hverju ári. Eitt slíkt var haldið í júníbyrjun og
fjallaði um raungreinakennslu. Þar komu saman
hundruð kennara af öllum skólastigum og sýndu
og sögðu frá.
Starf kennara er afar margbreytilegt og daglega eru unnir sigrar, stórir sem smáir. Niðurstaða

samkvæmt upplýsingum frá OECD líður börnum á Íslandi almennt
vel í skólum sínum? Þar má sjá að á lista yfir 29 lönd er Ísland í flokki
fimm efstu landa sem koma best út þegar líðan barna er mæld út frá
ýmsum breytum.

könnunar sem var lögð fyrir karlkennara í leik-,
grunn- og framhaldsskólum í vor sýndi að rúm
60% svarenda töldu sig geta mælt með starfinu
og sögðu það gefandi, skemmtilegt, skapandi, fjölbreytt og ögrandi. Þeir töldu það jafnframt krefjandi og vinnuálag mikið. Þeir töldu kennaramenntunina vera fjölbreytta og hagnýta. Jákvætt viðhorf
kennara til starfs síns kemur einnig fram í Vikupóstum kennara á vef Félags framhaldsskólakennara. Margir höfundanna taka fram að það sé gæfa
sín að fá að vera í þessu starfi. Þar segir m.a.: „Mér
finnst nærandi að umgangast nemendur og finnst
starf mitt mikilvægt fyrir samfélagið allt.“

● HVAÐ ER KENNARA

SAMBAND ÍSLANDS?
Kennarasamband Íslands er stéttarfélag kennara og skólastjórnenda.
Markmið þess er meðal annars að
gæta hagsmuna og réttinda félagsmanna og semja um kaup og kjör.
Enn fremur að efla skólastarf almennt
og stuðla að framþróun í uppeldisog skólamálum. Kennarasambandið
hefur starfað frá árinu 2000 og eru
félagsmenn þess rúmlega tíu þúsund.
Innan vébanda KÍ eru eftirtalin félög: Félag framhaldsskólakennara, Félag
grunnskólakennara, Félag leikskólakennara, Félag tónlistarskólakennara,
Félag stjórnenda leikskóla, Skólastjórafélag Íslands, Félag stjórnenda í framhaldsskólum og Félag kennara á eftirlaunum. Sambandið heldur úti efnismikilli heimasíðu (www.ki.is), gefur út tímaritið Skólavörðuna og rafræna
fréttabréfið Eplið. Kennarasamband Íslands er til húsa í Kennarahúsinu að
Laufásvegi 81.
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FLOTTASTA
FJÖLSKYLDA
RÓMAVELDIS

HJÓNIN
GLÆSILEGU

OG HENNAR HÖRMULEGU ÖRLÖG

TÍBERÍUS

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson
fór að skoða
glæsilega sigurför
keisaraefnis í
Róm árið 17.
Hann komst
að því að
afleiðingar
hennar urðu
víðtækari en
ætla mætti.

H

ér á eftir segir frá óvenjulega
afdrifaríkum atburði í veraldarsögunni, atburði sem þó hefur
verið svo sorglega vanmetinn af
rannsakendum sögunnar. Þar
til nú!
Þann 26. maí árið 17 eftir Krist stóð mikið
til í Rómaborg. Fjölmennur herflokkur safnaðist saman fyrir utan borgina í morgunsárið og hermennirnir fægðu vopn sín og
verjur sem ákafast. Svo bjuggust þeir til
innreiðar um borgarhliðin. Ekki var ætlunin að leggja borgina undir sig, enda voru
þeir allir trúir Rómardátar. Nei, þeir voru
að fara í skrúðgöngu, það var mikið sjónarspil sem stóð fyrir dyrum, hershöfðinginn
Germanicus var að fara sigurför til að
fagna sigri hans á óþjóðalýð langt norður í
löndum, og þeir voru hermenn hans, höfðu
fylgt honum dyggilega í mörg ár og gegnum
margar orrustur, drepið mann og annan,
og horft upp á félaga sína drepna, en nú
áttu bæði hershöfðinginn og menn hans að
fá að baða sig í þeirri dýrð sem Rómverjar
voru vanir að umvefja sigursæla herforingja. Sigurför var ekkert smá fyrirtæki.
Fyrir utan herflokkinn tóku þátt í göngunni
hlekkjaðir stríðsfangar, þrælar sem báru
herfang og hvers konar minjagripi, og þarna
voru stóreflis smíðisgripir og leikmunir
sem áttu að túlka fjöllin sem Germanicus og
menn hans höfðu sigrast á, skógana sem þeir
höfðu brotist gegnum til eilífrar dýrðar Róm
og ár sem þeir höfðu öslað í leit að óvininum.
Hann hafði borið nafn með rentu og sigrað

CALIGULA
hina villtu Germani
sem bjuggu þar sem
nú heitir Þýskaland,
hann hafði hrakið þá
frá árásum á landamæri ríkisins og á
flótta inn á heiðarnar
og skógana, og helst
hafði hann viljað láta kné
fylgja kviði og leggja allt
þeirra svæði undir sig, en Tíberíus keisari hafði ákveðið að láta gott heita – endapunktur skyldi settur við þetta stríð. Og nú
þegar stríðinu var lokið með sigri hafði allt
verið gert til að tjá það sem fagurlegast í
þessari mikilfenglegu göngu. Og þegar hershöfðinginn sjálfur mætti á staðinn við borgarhliðin og gangan hófst inn í borgina, nema
hvað hann gekk náttúrlega ekki heldur fór
sjálfur fremstur í flokki í stríðsvagni, þá gaf
heldur betur á að líta því hann var ekki einn
á ferð – ólíkt flestum hershöfðingjum í þessari stöðu hafði hann kosið að taka konuna
sína með sér, hana Agrippínu. Og ekki bara
konuna sína, heldur líka börnin sín fimm.
Þarna stóðu í vagninum hjá foreldrum
sínum tveir státnir piltar, tíu og ellefu ára,
og sá þriðji ekki nema fimm ára, horfði
kátur í kringum sig, vanur aðdáun allt frá
fæðingu, en samt kannski svolítið óstyrkur,
og svo voru stúlkur tvær ekki nema eins og
tveggja ára, já, og gott ef Agrippína virtist
ekki bara svolítið farin að gildna enn eina
ferðina! Einhvers staðar skammt á eftir
stríðsvagninum komu svo systkini hershöfðingjans, Livilla sem var svo fögur að
orðspor hennar hefur lifað í 2.000 ár og litli
bróðirinn Kládíus, sá klunni og kannski
fábjáni, furðulegt að sömu foreldrar skyldu
hafa búið til svo ólíka syni sem þennan idíót
og svo hinn glæsta Germanicus!
Langþráð húllumhæ
Eftir því sem sigurförin fetaði sig gegnum
úthverfi borgarinnar um leið og sólin hækkaði á lofti og þokaðist sífellt nær miðborginni þar sem öllu átti að ljúka með gríðarlegri athöfn á aðaltorginu Forum Romanum,
þá færðust í auka fagnaðarlæti fólksins sem
fylgdist með, enn einn sigur unninn, enn
einn hersnillingurinn snúinn heim með herfang. Og reyndar var þetta langþráð húllumhæ, því landvinningum hafði fækkað eftir
að keisarar tóku við af herforingjaveldi hins
meinta lýðveldis og keisarar reyndust nískir
á sigurfarir. En þeim mun meira dáðust
menn að því hve Germanicus var myndarlegur þar sem hann stóð í stríðsvagninum,
rétt rúmlega þrítugur, krýndur lárviðar-

krönsum sigurvegarans
og veifaði til mannfjöldans, ójá, þessi maður kunni
hin réttu tök, það sópaði að
honum, hann yrði góður keisari
þegar fram liðu stundir.
Því ungi maðurinn í stríðsvagninum var
reyndar ekki hvaða herforingi sem var.
Ágústus keisari hafði dáið fyrir aðeins
þremur árum og hann hafði gert Tíberíus stjúpson sinn að arftaka sínum, en þá
með því ákveðna skilyrði að eftir hans dag,
það er að segja Tíberíusar, tæki hinn ungi
Germanicus við völdum. Germanicus var
bróðursonur Tíberíusar og stóð því nærri
keisaratigninni, en ekki skipti minna máli í
augum Ágústusar að hans snotra frú Agrippína, sú sem nú stóð við hlið hans í stríðsvagninum, og jú, hún hlaut að bera sjötta
barnið undir belti, hún var dótturdóttir
Ágústusar sjálfs. Það þýddi að yrði Germanicus keisari og síðan einhver þeirra
ungu sona sem nú stóðu þarna stoltaralegir
með pabba sínum, þá yrði beinn leggur frá
Ágústusi kominn aftur á keisarastól þótt það
væri vissulega gegnum kvenlegg en ekki
karllegginn sem keisarar mátu svo mikils
til forna. En kvenlegg mátti nota ef enginn
karlleggur gafst, og því var það að framtíðin
gat varla annað en brosað við Germanicusi
og hans ungu fjölskyldu, líkt og sólin brosti
nú við sigurförinni.
Einhverjir aðrir hefðu drepið einhverja aðra
En þó segir í heimildum að uggur hafi kviknað í brjósti sumra áhorfenda þegar stríðsvagninn silaðist hjá gegnum mannfjöldann,
og þessi glæsilegasta fjölskylda ríkisins
veifaði til ákafra aðdáenda. Því fólk hafi
minnst tveggja efnilegra ungra manna sem
áður höfðu átt að verða arftakar Ágústusar,
systursonar hans Marcellusar, Drúsusar
föður Germanicusar, en dóu báðir svo
hryggilega ungir. Myndi sama ógæfan hrynja
yfir Germanicus? Og var það örugglega einskær gleði sem skein út úr svip Tíberíusar
þegar hann tók á móti fjölskyldunni á Rómartorgi þar sem fagnaðarlætin náðu hámarki?
Einhver sagðist hafa séð öfund í svip hins
tortryggna keisara þegar hann fylgdist með
aðdáuninni sem Germanicus naut.
Svo mikið er víst að aldrei varð Germanicus keisari, og allt þetta fallega fólk átti
eftir að deyja sviplega og hræðilega. Germanicus var sendur til Sýrlands og dó þar
af völdum dularfulls sjúkdóms, auðvitað
var Tíberíus grunaður um að hafa myrt,
sá öfundsjúki seggur. Um árið 30 lét hann
handtaka bæði ekkjuna Agrippínu og elstu

syni hennar tvo, þau voru pyntuð, svelt,
drepin eða drápu sig sjálf í örvæntingu.
Þann litla úr stríðsvagninum í sigurförinni,
hann geymdi Tíberíus hins vegar við hirð
sína og ærði hann svo gjörsamlega að hann
er enn í dag kunnur sem vitskertur brjálæðingur: Caligula. Og hann var drepinn eftir
fáein geggjuð ár á keisarastóli, og þá var
klunninn Kládíus dubbaður til keisara því
nálega engir aðrir karlmenn voru eftir í ættinni. Og svo gleymdi ég að taka fram að hin
ægifagra Livilla systir Germanicusar gekk
sannanlega til liðs við samsæri gegn Tíberíusi og skyldi engan undra, þvílíkur ógeðskarl sem hann var, en ekki lifði hún lengi
eftir það. Af stelpunum í stríðsvagninum er
það að segja að allar voru þær orðaðar við
Caligula bróður sinn, en sú sem var eins
árs í sigurförinni dó á sóttarsæng og kann
missir hennar að hafa hrint Caligula endanlega út í geðsýkina. Sú sem yngst var og
ófædd í sigurförinni, hún var svelt til bana
af Kládíusi föðurbróður sínum af lítt kunnum ástæðum, en sú elsta, sem hét Agrippína eftir móður sinni, hún átti róstusömustu
ævina af þeim öllum, því hún gekk að eiga
þann sama Kládíus frænda, þegar hann var
orðinn keisari, og til að koma syni sínum af
fyrra hjónabandi í keisarastól, en hann hét
Neró, þá lét konan myrða Kládíus, og voru
þá flestallir úr ættinni dauðir, en Neró lét
svo seinna drepa hana sjálfa þegar hann var
orðinn svo dæmalaust leiður á mömmu sinni.
Þannig fór sem sé um sigurför þá, en
hvers vegna kallaði ég þetta svo afdrifaríkan atburð? Hefði skipt svo verulegu máli
í veraldarsögunni ef Germanicus hefði orðið
keisari 20 árum eftir sigurförina, en ekki
veslingurinn Caligula sonur hans? Nei, það
hefði þá áreiðanlega skipt litlu. Einhverjir
aðrir hefðu drepið einhverja aðra, kannski.
En það sem hér skiptir máli er þetta: Með
sigurförinni sem hann fyrirskipaði fyrir
Germanicus, þá batt Tíberíus sem sé endi á
markvissa tilraun Rómaveldis til að ná undir
sig Germaníu eða Þýskalandi. Germanicus
var á góðri leið með það. Og ef Þýskaland
hefði orðið friðsælt rómverskt skattland rétt
eins og Frakkland eða Gallía, gegnsýrt rómverskri menningu í mörg hundruð ár, og
hefði sjálfsagt meira og minna runnið saman
við Gallíu, hefðu þá erjur Frakka og Þjóðverja einkennt sögu Evrópu öldum saman
og endað með hörmungum síðari heimsstyrjaldar? Líklega ekki, það er að minnsta
kosti mín kenning. En af því að Germanicus
hlýddi skipan Tíberíusar um að hætta stríðsrekstri í Þýskalandi og láta sér nægja sigurförina, þá fór sem fór.

LJÓSA
DAGAR
ABBICUS
Tilboðsverð 8.700 kr.

2050

AFSL.

AF ÖLLUM LJÓSUM
UM HELGINA

Í TEKK-COMPANY
OG HABITAT

Áður 14.500 kr.

ALIUM
Tilboðsverð 2.900 kr.

ALDGATE
Tilboðsverð 19.600 kr.

Áður 3.900 kr.
Margir litir

Áður 24.500 kr.

AVERY bastljós
Tilboðsverð 13.900 kr.
Áður 17.500 kr.

APERTURE
Tilboðsverð frá 8.900 kr.

JAPONICA
standlampi
Tilboðsverð 19.500 kr.

Áður 11.700 kr.
Þrjár stærðir

Áður 34.500 kr.

SPINDLE borðlampi
Tilboðsverð 9.800 kr.
Áður 14.000 kr.

SPINDLE standlampi
Tilboðsverð 27.300 kr.
Áður 39.000 kr.
Skermur fylgir ekki

POLE standlampi
Tilboðsverð 19.500 kr.
Áður 29.500 kr.
Skermur fylgir ekki

LOUIE kúlulampi
Tilboðsverð 3.900 kr.
Áður 5.850 kr.

BOBBY borðlampi
Tilboðsverð 3.900 kr.
Áður 5.900 kr.
Margir litir

BOBBY standlampi
Tilboðsverð 9.900 kr.
Áður 14.900 kr.
Margir litir

YVES borðlampi
Tilboðsverð 6.900 kr.
Áður 9.800 kr.
Skermur fylgir ekki

ARBOR
Tilboðsverð 11.900 kr.
Áður 19.800 kr.

BLAINE borðlampi
Tilboðsverð 8.900 kr.
Áður 12.500 kr.

Gerum hús að heimili

WALLACE standlampi
með hliðarborði
Tilboðsverð 29.800 kr.

NYX
Tilboðsverð 19.900 kr.
Áður 29.250 kr.

Áður 39.800 kr.

TEKK COMPANY og HABITAT | Kauptúni | Sími 564 4400
Opið mán.–lau. kl. 11-18 og sun. kl. 13-18

Vefverslun á www.tekk.is
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VATNIÐ Á
LEIÐINNI
Stórvirki
Guðmundar Páls
Ólafssonar heitins,
Vatnið í náttúru
Íslands, kemur
út fyrir jól. Blær,
dóttir Guðmundar,
og Leifur Rögnvaldsson vinna
að verkinu ásamt
Guðmundi Andra
Thorssyni ritstjóra.

!

FÆRT TIL
BÓKAR
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Aðventa komin út
á rússnesku
Aðventa eftir
Gunnar Gunnarsson er komin
út á rússnesku í
þýðingu Tatjönu
Shenyavskaya,
íslenskukennara
við Moskvuháskóla.
Þetta er í
fyrsta sinn sem
GUNNAR
verk eftir Gunnar
GUNNARSSON
kemur út á rússnesku en Aðventa kom fyrst út 1936
í Leipzig og hefur nú verið gefin út á
ellefu tungumálum um víða veröld.

Sigmundur Ernir skrifar
sögu Vilborgar Örnu

Bara börn hjá Sölku
Bókin Bara börn eftir Patti Smith
kemur út hjá Sölku í nóvember. Bókin,
sem á frummálinu nefnist Just kids,
er æviminningar Patti Smith og segir
frá sambandi hennar og listamannsins
Robert Mapplethorpe á sjöunda og áttunda áratugnum í New York.
Bókin kom út 2010 og hefur síðan
fengið fjölda viðurkenninga.

Sigmundur Ernir
Rúnarsson, rithöfundur og fyrrverandi
þingmaður, vinnur að
bók um Vilborgu Örnu
Gissurardóttur, Suðurskautsfara og fjallgöngukonu. Vinnutitill
bókarinnar er Ein á
enda jarðar og áætluð
SIGMUNDUR
ERNIR
útgáfa er hjá UppRÚNARSSON
heimum í nóvember.
Mikið af myndefni er í bókinni og ekki
að efa að hinir fjölmörgu aðdáendur
Vilborgar Örnu bíða spenntir eftir að fá
bókina í hendur.

VILBORG ARNA GISSURARDÓTTIR

Hrædd um að missa sig í
femínískar skammarræður
Málþing um Jakobínu Sigurðardóttur verður haldið í Mývatnssveit í dag. Meðal þeirra sem þar koma fram er Sigríður Kristín
Þorgrímsdóttir, dóttir Jakobínu, en hún mun á næstu vikum senda frá sér endurminningabók með kynjafræðilegu ívafi.
Friðrika
Benónýsdóttir
fridrikab@frettabladid.is

É

g hef átt í mesta basli með
að finna rétta skilgreiningu á bókina,“ segir Sigríður Kristín Þorgrímsdóttir spurð hvernig bók
hennar, Alla mína stelpuspilatíð, sé skilgreind. „Þetta átti að
vera einhvers konar kynjasaga, án
þess þó að vera mjög fræðileg, þar
sem ég ætlaði að flétta mína persónulegu reynslu inn í. Undir ritstjórn Silju Aðalsteinsdóttur þróaðist þetta hins vegar þannig að
persónusagan fór meira í forgrunninn. Þetta er þó alls ekki hefðbundin
ævisaga, þannig að það er mjög
erfitt að flokka hana. Ég lít á þetta
sem þroskasögu en er þó alltaf með
kynjagleraugun á nefinu.“
Þannig að þetta er uppvaxtarsaga
þín í bland við sögu móður þinnar og
formæðra? „Helmingurinn af þessu
verki fjallar um æsku og uppvöxt

ÁRS

og þar er ég auðvitað heilmikið að
fjalla um mömmu. Svo er ég líka að
fjalla um þann tíðaranda sem ríkti á
þessum árum. Bókin skiptist í kafla:
barnæsku, unglingsár, hvað gerist
þegar stelpan verður kona, um ástina, kynhvötina, hjónabandið og
barneignir og svo fjallar lokakaflinn um það sem gerist þegar maður
horfir fram á efri árin.“
Sigríður heldur sig þó engan
veginn eingöngu við eigin sögu
heldur leitar fanga víða. „Ég las
alveg gríðarlega mikið af bókum á
meðan ég var að skrifa og þótt ég
sé ekki með tilvísanir og slíkt styðst
ég við mjög margar heimildir í þessum pælingum og setti heimildaskrá
aftast að gamni mínu, ef einhvern
skyldi langa að fræðast nánar um
það sem ég er að skrifa þarna.“
Gekk það ekkert nærri þér að
nota eigin ævi sem útgangspunkt?
„Það gekk vel í fyrri hlutanum, á
meðan ég var að skrifa um æsku og
uppvöxt, það er svo langt í burtu. Ég
var hins vegar ekki tilbúin að ganga
mjög nærri persónu minni þegar
nær dró í tíma og baksaði lengi við
það að tapa ekki niður frásögninni
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í seinni hlutanum. Missa mig ekki í
femínískar skammarræður og slíkt.
Það er ekki skemmtileg lesning. Silja, sem er gömul rauðsokka, lét mig alveg heyra
það að þetta væri hrútleiðinlegt þegar ég lenti á þeim
götunum.“
Ertu alin upp í miklum
femínisma? „Þetta hefur
alltaf búið með mér, held ég.
Ég er náttúrulega alin upp í
mjög róttækri hugsun og þar
var femínisminn auðvitað
innifalinn. En ég er ekki að SIGRÍÐUR KRISTÍN
reyna að gera þetta eitthvað ÞORGRÍMSDÓTTIR
rosalega fræðilegt. Ég er
með meistarapróf í sagnfræði og
hef skrifað sagnfræðirit þar sem
maður er bundinn af fræðilegum
vinnuaðferðum og í þetta sinn
langaði mig að láta vaða á súðum
og segja bara það sem mér sýnist.
Fjalla um kvennasögu og kynjafræði og leyfa mér að hafa skoðanir
á því. Fræðimenn eiga alltaf að
þykjast vera hlutlausir, sem þeir eru
náttúrulega aldrei. Þannig að þetta
var mín aðferð til að gefa sjálfri mér
lausan tauminn.“
JAKOBÍNA SIGURÐARDÓTTIR Rithöfundur á níunda áratugi síðustu aldar.

TILBOÐ GILDIR
til 7. okt 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
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Skessukatlar
Þorsteinn frá Hamri
MÁL OG MENNING

Í ár eru liðin 55 ár síðan fyrsta
ljóðabók Þorsteins frá Hamri, Í
svörtum kufli, kom út – ljóðabækurnar eru komnar vel á þriðja tuginn síðan. Nýjasta bók Þorsteins,
Skessukatlar, ber þess að sumu
leyti merki að hér talar skáld með
reynslu. Hér eru ljúfsár en þó beitt
kvæði um æskuna og nokkrum
sinnum vitnar Þorsteinn til eldri
ljóða sinna, t.d. í áhrifamiklu ljóði
um náttúru og skáldskap sem nefnist „Lífæðar“ þar sem vísun í ljóðið
„Ísland“ úr Fiðrinu úr sæng Daladrottningar (1977) dýpkar ljóðið og
gerir það persónulegra: „Myndum
við hafa árætt/að leggja að líku/
eigin blóðrás/og blátær vatnsföll,/
æðar landsins,/læki og fljót,/vitandi/að innan skamms yrðu þau/
án blygðunar/myrkvuð, deydd, af
mönnum?“ Hér eru líka ljóð þar
sem samtíminn er tekinn til bæna,
hávaðalaust en ákveðið eins og í
„Heimsundrum“ þar sem lýst er
heimi þar sem „Dagleg nálgun/við
dýrð glæpsins“ er „opin og öllum
til boða“. Í sama ljóði er sneitt að
lífi okkar flestra í samtímanum
þar sem allir eru „á njósn hjá
öllum, fjær eða nær!“. Niðurstaða
þess ljóðs er klassísk en einföld,
„að hollt gæti reynzt að vera einhverjum eitthvað“.
Bókin skiptist í þrjá hluta. Í

fyrsta hlutanum og þeim þriðja
eru áberandi ljóð þar sem fléttast
saman stef sem eru gamalkunn úr
ljóðum Þorsteins, náttúra, skáldskapur, tengsl fortíðar og nútíðar.
Í stuttum og snörpum miðkafla
bókarinnar skiptir svo hressilega bæði um tón og takt. Skáldið
er glaðbeittara og herskárra en í
öðrum köflum bókarinnar. Þetta
millispil byrjar á ljóði sem nefnist
„Stef úr plágunni“ og ber þess alls
engin merki að vera ort af 75 ára
gömlum manni, það er kraftur í
því, taktur og leikur, næstum ungæðisháttur.
Form ljóðanna er fágað og fjölbreytt eins og vænta má. Þriðji
hlutinn hefst á óbundnu prósaljóði sem nefnist „Áning“ en flest
ljóðanna eru þó bundin stuðlum
og reglulegri hrynjandi, hefðbundnast er ljóðið „Af jörðu“ sem
reynist vera fullkomlega reglulegt
og rímað þegar leyst hefur verið
upp úr mislöngum línum. Þetta stílbragð, að yrkja bundið en láta uppsetningu ljóðsins á prentfletinum
líkjast fríljóði, hefur skáldið notað
áður. Það er löngu orðin klisja að
kalla Þorstein brúarsmið milli
hefðar og nútíma, en það á einstaklega vel við þessa bók, bæði form
og yrkisefni.
Skessukatlar er sennilega með
aðgengilegri bókum Þorsteins frá
Hamri. Það eru í henni fjölmörg
ljóð sem eru grípandi við fyrsta
lestur, önnur vinna á, enn önnur
á maður til góða. Hér er allt sem
prýðir góða ljóðabók frá hendi Þor-

steins en hann er ekki hættur að
koma lesendum sínum á óvart.
Í ljóðinu „Himintungl“ er spurt
„hvort maður geti í fullri samvizkusátt/leyft sér að kenna ljósblik augna við stjörnur“. Gagnrýnandi sem hefur lifað með jafn
góðri ljóðabók og Skessukötlum í
nokkra daga og ljóðum skáldsins
mestöll fullorðinsár sín getur auðvitað spurt sjálfan sig hvort hann
geti leyft sér að gefa Þorsteini frá
Hamri stjörnur; þær verða þá að
minnsta kosti að vera fimm.
Jón Yngvi Jóhannsson

NIÐURSTAÐA: Heilsteypt og fjölbreytt ljóðabók eftir eitt af okkar allra
bestu skáldum.
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Andrésblað fylgir hverri sölufærslu*
*meðan birgðir endast

Stephen King-pakki

99 kr.

99 kr.

99 kr.
Prinsessupakki

990 kr.

pakkinn

*ŝƌƚŵĞĝĨǇƌŝƌǀĂƌĂƵŵƉƌĞŶƚǀŝůůƵƌ͘dŝůďŽĝŝŶŐŝůĚĂĄŵĞĝĂŶďŝƌŐĝŝƌĞŶĚĂƐƚ͘

1.690 kr.

1.990 kr.

pakkinn

Gildir til 6. október 2013
Gildir aðeins á Risalagersölu Forlagsins, FISKISLÓÐ 39, 101 Reykjavík

1.000 kr.
Ávísunin gildir sem 1.000 kr. afsláttur ef keyptar eru bækur
fyrir 5.000 kr. eða meira. Ekki er heimilt að nota fleiri en eina
ávísun í hverri sölufærslu.

990 kr.

1.290 kr. 990 kr.

R I S A L AG E R S A L A FO R L AG S I N S ST E N D U R T I L O G M E Ð 6 . O K TÓ B E R 2 0 1 3
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64
Bragi Halldórsson
HRAFNHILDUR,

„Af hverju skyldi þessi mynd nú vera,“ sagði Konráð hugsi. „Nú,
maður teiknar hana bara með því að fylgja tölunum frá einum upp í
fjörtíu og sjö og þá sjáum við það,“ sagði Kata. „En þetta er
eitthvað hálf skrítin mynd,“ bætti hún við hugsi. ǒEkkert mál,“ sagði
Róbert rogginn. „Þetta er gla, það er augljóst.“ „Það held ég nú
varla,“ sagði Konráð. „Þá er þetta ýr,“ sagði Róbert jafn viss.
„Ég held að við ættum að hætta að giska og teikna bara myndina
eftir tölunum,“ sagði Kata. Konráð var henni alveg sammála.

sjö ára nemandi
í Vesturbæjarskóla, sendi
okkur þessa fínu
og sumarlegu
mynd.

Getur þú teiknað eftir tölunum og séð af hverju þessi mynd er?

Brandarar
Kona gengur inn í fataverslun
og ávarpar afgreiðslumanninn:
- „Eigið þið til ósýnilegar
húfur?“
- „Já, við vorum einmitt að
fá sendingu af ósýnilegum
húfum í dag.“
- „Einmitt, já. Get ég fengið að
sjá þær?“
Einu sinni voru þrír menn.
þeir hétu allir Gísli nema
Eiríkur, hann hét Helgi.

Einu sinni voru tvær appelsínur að labba yfir brú. Önnur
þeirra datt út í ána.
- „Hjálp, hjálp, hjálp!“
- „Bíddu aðeins! Ég þarf bara
að skera mig í báta!“

UNG LEIKKONA Andrea Marín Andrésdóttir, sem leikur í sjónvarpsþáttunum Fólkið í blokkinni, heldur mest upp á leikarana

Ólaf Darra Ólafsson og Ilmi Kristjánsdóttur.

Hvaða drykk er auðvelt að
grípa?
- Greip!

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gekk vel í prufunni
og var valin í þættina
Andrea Marín Andrésdóttir, 13 ára nemi í Valhúsaskóla á Seltjarnarnesi, leikur
eitt aðalhlutverkanna í sjónvarpsþáttunum Fólkið í blokkinni sem verða frumsýndir á RÚV í þessum mánuði. Henni ﬁnnst gaman að læra dönsku í skólanum.
Hvernig kom það til að þú varst valin til að leika
eitt aðalhlutverkanna í Fólkinu í blokkinni? Það
voru auglýstar prufur og ég fór í þær. Mér gekk
svo vel að ég var valin.

Langar þig að verða leikkona í framtíðinni? Já,
algjörlega.
Í hvaða skóla ertu og hvaða bekk? Ég er í Valhúsaskóla á Seltjarnarnesi og er í 8.RMÓ.

Í hvaða hlutverki ert þú? Ég leik Viggu sem er
ellefu ára. Hún býr í blokk með fjölskyldunni sinni
og fullt af furðufuglum. Hún er yfirleitt glöð og
kát og reynir að hafa stjórn á bróður sínum sem er
mikill prakkari.

Hvað er skemmtilegast og leiðinlegast í skólanum? Skemmtilegast er söngur og leiklist, sem
er valfag, og danska. Mér finnst ekkert leiðinlegt í
skólanum.

Hefurðu leikið áður? Nei, en ég hef tekið þátt
í nokkrum prufum fyrir leikrit. Svo tók ég þátt í
Jólastjörnu Björgvins tvisvar.

Áttu þér uppáhaldsleikara og -leikkonu? Uppáhaldsleikari er Ólafur Darri og uppáhaldsleikkona
er Ilmur Kristjánsdóttir.

Hvað er skemmtilegast við að leika í sjónvarpsþáttum? Að setja sig í hlutverkið og kynnast öllum
flottu leikurunum sem leika með mér.

Hver eru helstu áhugamálin þín? Djassdans,
ballett, söngur og leiklist.

HEIMILISTÆKI
Á FRÁBÆRU VERÐI
Öll raftækin fást í Smáralind, Skeifunni, Garðabæ og Kringlunni, minna úrval í öðrum verslunum.

HANDÞEYTARI
200W - 5 stillingar

BRAUÐRIST

2.899

6 stillingar

2.299

TÖFRASPROTI
170W

1.999

ELDHÚSVOG

HRAÐSUÐUKANNA

1g-5kg

1,2L - 500W

2.999

2.995
VÖFFLUJÁRN

5 hjartalaga vöfflur
1200W

3.999
EMPORIA
TELME
C155

9.999

HÁRBLÁSARI
2000W expert

5.990

FATASNYRTIR
BAÐVOG

3.999
Gildir til 11. október á meðan birgðir endast.

1.690

SLÉTTUJÁRN

Keramik 210°C - 60 sek

1.999

Vnr. 499961649-51
ROASTTER pottur, 3 stærðir.
Verð frá:

2.490

kr.

Vnr. 65103207
SINB
BO brauðrist,
stál, 700W.

1.990

kr.

BLEIKUR OKTÓBER Í BYKO

BLEIKA SLAUFAN
FÆST Í BYKO
BYKO KLÚBBURINN TEKUR
ÞÁTT Í BLEIKUM OKTÓBER
Í OKTÓBER RENNA 10% AF ANDVIRÐI VARA Á
KLÚBBTILBOÐI TIL KRABBAMEINSFÉLAGSINS

NÝTT BYKOBLAÐ
ER KOMIÐ ÚT!

Vnr. 855540083
BYKO innnimálning,
gljástigg 10, ljósir litir, 10 l.

10 LÍTRAR

6.990
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.

VVnrr. 52247413
NOR
RDLUX útiljós
staur, ál.

HÁGÆÐA LYKTARLAUS
INNIMÁLNING SEM
ÞEKUR MJÖG VEL
Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

3.990

kr.

FULLT AF NÝJUM OG SKEMMTILEGUM FÖNDURVÖRUM

Vnr. 85765400
Litasett, akríl, 5 litir.

2.990

kr.

Vnr. 85766085
Penslasett, 5 penslar.

1.930

kr.

Vnr. 42336358
Barnaahús úr pappa.

Vnr. 42336409
Gifsþrykk fyrir hendi
eða fót í ramma.

3.990

3.990

kr.

kr.

facebook.com/BYKO.is

Vnr. 65103220
SINBO handþeytari, 150W.

Vnr. 42336470-1
Töﬂukrít, 10 stk.

440

kr.

Vnr. 52249220-2
SWING skrifstofulampi, E27, hvítur,
silfurlitaður eða
svartur.

KLÚBB verð

1.990

kr.

Almennt verð 2.490 kr.

KLÚBB verð

1.990

kr.

Almennt verð 4.990 kr.

Vnr. 42336478
Töﬂuumálning, 380 ml.

3.190

kr.

Vnr. 42336472
Krítarsvampur.

590

kr.

GREEN GORILLA ÞRÝSTIKÚTAR

Vnr. 41118626
CASSEROLE pottuur, 20 cm í þvermál.

KLÚBB verð

4.490

kr.

Almennt verð 5.990 kr.

KLÚBB verð

4.990

kr.

Almennt verð 6.990 kr.

Frábært til notkunar fyrir alla sem þurfa
að vinna með þrýstikúta – þvo bílinn,
húsið, glugga, spreyja á tré og plöntur.
Nú þarftu ekki lengur að pumpa.

KYNNINGARVERÐ UM HELGINA

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

Kynning í BYKO Breidd
í dag frá kl. 12-15.

Vnr. 59700920
SALLY strauborð,
105x33 cm.
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Sker misoft eftir því hver spyr (8)
10. Er einhver ending í englum? (12)
11. Tiltek hrun sem ekki er neitt aukafall (9)
12. Vélaerindið um vélráðan (7)
13. Fann ruglað heiti (4)
14. Ristu sinn með ringlaðri hjólkerlingunni (9)
15. Kynning Ara fyrir uppfærslurnar (11)
17. Níðum anda í ódeigum (9)
18. Tortryggja ósjaldan tortryggna (9)
19. Afgreiðum karlkynið með skammstöfun (2)
20. Get veitt hitara ráðningu svo land verði ekki
nauðbeitt (7)
21. Viltu rétta mér verkfæri dauðans? (3)
22. Íbúar verða hakkaðir, pressaðir og steiktir (8)
24. Nota lim, leiðslu og kviku gegn eymdinni (9)
30. Orð gullinhærðu gyðjunnar um uppruna þeirra
(9)
33. Nokkrar sverta æru fínlega munstraðra barða
(11)
35. Stríð viðburðarás skýrir framkomu (7)
36. Er gæslumaður drottningar skakkur? (12)
37. Æðar grípa enn á ný (9)
38. Ruglaður ertu kisi, kanntu ekki mannasiði? (8)
39. Ung fer í nýja miðju að afla frétta (7)
40. Ekki yfirborðskenndan heldur djúpan (8)
41. Kjaftbólgin kýr er sjúk í einiberjasnafs (7)
42. Sá frumbyggi sem hagnast má á (7)

LÓÐRÉTT
1. Upplýsi yfirlæti upplýstra (11)
2. Tek skolla, taug og trant, það er vítið (9)
3. Kinnhestur fagmannsins markar endalokin
(11)
4. Gef ítarlegt álit eftir nákvæma rannsókn
(11)
5. Rakavesen orsakar lausung í liðinu (11)
6. Vinabær Andabæjar við Eyrarsund (13)
7. Ruglaða naðran Dóra leitar dónalegrar (10)
8. Rjúka í viðvikin eftir umskipti (10)
9. Lítill landnyrðingur mun svívirða oss (5)
10. Skelli ævikvöldi í eldgamla hittara (10)
16. Vindhreinsa tónlistarmann (7)
23. Leita partígestanna meðal ferðalanganna
(11)
25. Gata og vagga aftasta kviðugga (10)
26. Púls er lagnalán (10)
27. Sár sigra, sú iðja býr í haginn (10)
28. Breyttar aðstæður greiða götu nýliða á
þingi (10)
29. Biblíuvers geymir bragabrest (9)
31. Urðar aldin allsnakin (9)
32. Ætli illum skoli á land í þessu hringli? (9)
34. Klára að fá mig dæmda (7)
35. Leita að málfræðilegum þolanda í algjörri
lagleysu (7)
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HRAFNAKLUKKA

N A R B R A U Ð

E

R

Lausnarorð síðustu viku var

N

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Krónprinsessan eftir HanneVibeke Holst frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku voru Pétur
og Lóa, Lindasíðu, Akureyri.

LAUSNARORÐ
L
E bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist strjálbýlt svæði. Sendið lausnarEf
orðið í síðasta lagi 9. október næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „5. október“.
o

Láttu hjartað ráða

„Pastasósan mín er unnin úr lífrænum tómötum
sem fá að þroskast til fulls á plöntunni. Hún er enn
fremur sykurlaus.“

BARNADAGAR HJÁ EYMUNDSSON
Eymundsson mælir með þessum skemmtilegu barnabókum

Verð kr. 2.999.-

Verð kr. 2.999.-

Skemmtileg saga um Nikký sem fer í ferðalag
til Sviss þar sem dularfullir atburðir gerast.

Raðaðu öllum fimm púslunum í bókinni!
Á hverri opnu er mynd sem hjálpar þér að
ákveða hvaða púsl á að vera hvar. Myndirnar
og púslin passa saman.

Raðaðu saman öllum fimm MY LITTLE PONY
púslunum! Notaðu myndina á bak við til að
styðjast við þegar þú raðar hverju púslinu af öðru.

Verð kr. 4.499.-

Verð kr. 3.699.-

Verð kr. 3.999.-

Í þessari ævintýralegu og litskrúðugu bók er að
finna heilan hafsjó af uppskriftum, skreytingum
og sniðugum hugmyndum fyrir afmælisveisluna.

Brosbókin er nútímalegt ævintýri þar sem allt
getur gerst. Myndskreytingar iða af lífi og leik
og gefa hugmyndafluginu lausan tauminn.

Hér er sögð saga af strák sem hefur nýlega
eignast litla systur. Hann kemst fljótlega að því
að hún er skrímsli sem ætlar að éta mömmu
hans upp til agna.

Verð kr. 3.999.-

Verð kr. 2.699.-

Stórskemmtileg barnabók eftir David Walliams
einn höfunda hinna vinsælu sjónvarpsþátta
Little Britain.

Salli er skemmtilegur og sniðugur fugl sem
fær að búa í gömlum hænsnakofa.

Verð kr. 3.999.-

Austurstræti 18

Smáralind

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Kringlunni

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Álfabakka 14b, Mjódd

Akranesi - Dalbraut 1

Penninn - Hallarmúla 4

Æsispennandi bókaflokkur fyrir hressa krakka.
Ertu búin/n að lesa þær allar?
Bók 5 er á leiðinni.
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Guðrún
Hjartardóttir
frá Köldukinn (nú Hraunbæ 90,
Reykjavík)
er 90 ára í dag, þann 5. október.

Hún tekur á móti ætting jum og vinum á afmælisdaginn að heimili
sínu, Hraunbæ 90, frá kl. 15 til 18.

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

STEINUNNAR DANÍELSDÓTTUR
frá Syðra Garðshorni í Svarfaðardal.

Kærar þakkir fær starfsfólk Dalbæjar á
Dalvík fyrir vináttu og hlýja umönnun.
Anna María Halldórsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Jóhann Jóhannsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

UNA SIGRÚN JÓNSDÓTTIR (RÚNA)
Hlaðbrekku 21, Kópavogi,

lést miðvikudaginn 25. september
á líknardeild Landspítalans í Kópavogi.
Sérstakar þakkir eru færðar starfsfólki
líknardeildarinnar fyrir góða aðhlynningu.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn 7. október
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Nýja rödd
hjá Krabbameinsfélagi Íslands eða líknardeild Landspítalans í
Kópavogi.
Jóna Hansdóttir
Gísli Jónsson
Steinfríður Haraldsdóttir
Sigurrós Eva Friðþjófsdóttir
Þorsteinn F. Þráinsson
Unnur Friðþjófsdóttir
Magnús Valdimarsson
Þröstur Friðþjófsson
barnabörn og barnabarnabörn.

www.kvedja.is

Virðing Reynsla & Þjónusta
V
stta
Allan sólarhringinn
571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

ÓÐUR TIL GLEÐINNAR Heiðrún segir fulla ástæðu til að fagna því hressilega að tíu ár eru liðin frá því að flogaveikin hvarf.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Þurfti að læra að lifa
alveg upp á nýtt
Heiðrún Kristín Guðvarðardóttir mezzósópran heldur í dag einsöngstónleika í Fella- og
Hólakirkju. Tilefnið er að á þessu ári eru tíu ár síðan hún losnaði við ﬂogaveikina sem
hafði hrjáð hana í rúm tuttugu ár. Hún segir líf sitt hafa gjörbreyst á þessum tíu árum.
„Ég fékk fyrsta flogið fimmtán ára
gömul. Hafði ekki hugmynd um hvað
var að gerast og því síður foreldrar
mínir,“ segir Heiðrún Kristín Guðvarðardóttir, sem í dag heldur tónleika til að fagna því að hafa verið
laus við flogaveikina í tíu ár. „Þetta
voru svokölluð störuflog og ráðvilluflog þannig að ég datt algjörlega út
og vissi ekki af mér en var samt vakandi. Einu sinni færði ég til allar kökurnar á borðinu í fermingarveislu
sem ég var gestur í án þess að hafa
hugmynd um það fyrr en mér var
sagt það eftir á. Þá langaði mig bara
að láta mig hverfa,“ segir Heiðrún og
hlær.
Flogin komu reglulega nokkrum
sinnum í mánuði í rúm tuttugu ár og
við rannsóknir kom í ljós að þau stöfuðu af öri á heilanum. „Það var alveg
sama hvað reynt var, ekkert kom að
gagni,“ segir Heiðrún. „Ný lyf virkuðu vel í nokkrar vikur en svo fór allt
í sama farið aftur.“ Það var ekki fyrr
en hún komst í samband við bandaríska lækninn Gregory Cascino sem
Heiðrún eygði lausn. „Ég hafði heyrt
að það væri verið að gera svona
aðgerðir á Mayo Clinic í Minnesota
og með hjálp Elíasar Ólafssonar, yfirlæknis á Landspítalanum, komst ég
í slíka aðgerð, en Landspítalinn er í
samstarfi við Mayo Clinic.“

Hugur vor flýgur
Meðleikarar Heiðrúnar á tónleikunum í dag eru Julian M. Hewlett á píanó og
orgel, Símon H. Ívarsson á gítar og Victoria Tarevskaia á selló. Einnig syngur Kristín
Ragnhildur Sigurðardóttir sópran dúetta með Heiðrúnu.
Á tónleikunum verða fluttar nokkrar aríur frá fyrri öldum, meðal annars úr óperunum Dido og Aeneas eftir Henry Purcell og Orfeus og Evridís eftir Gluck. Einnig
syngur Heiðrún nokkur alþekkt íslensk sönglög og hugljúf dægurlög frá Bandaríkjunum.
Þá flytur hún ásamt Símoni H. Ívarssyni gítarleikara nokkur lög eftir Gunnar
Reyni Sveinsson í útsetningum Símonar. Eitt þessara laga Gunnars Reynis heitins
verður, eftir því sem best er vitað, frumflutt á tónleikunum.

Lýsingarnar á aðgerðinni eru frekar ógnvekjandi, en Heiðrún segir að
það hafi verið brotið gat á höfuðkúpuna og örið á heilanum fjarlægt.
„Síðan hef ég aldrei fundið fyrir
neinu og mér finnst eins og ég hafi
vaknað til lífsins 38 ára gömul. Þetta
er algjörlega nýtt líf. Það er ekki einu
sinni hægt að útskýra muninn fyrir
„venjulegu“ fólki því það hefur alltaf tekið því sem ég er að upplifa sem
sjálfsögðum hlut. En auðvitað þurfti
ég tíma til að vinna í þessu og læra
upp á nýtt að lifa.“
Heiðrún er alin upp við söng og tónlist frá blautu barnsbeini og söngurinn heillaði alltaf. „Ég ólst eiginlega
upp í kirkjukór,“ segir hún. „Þegar ég
var 17 eða 18 ára langaði mig að læra
söng en var of feimin. En draumur-

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

inn lifði alltaf með mér og eftir að
ég var búin að eignast báðar dætur
mínar ákvað ég að láta reyna á það
hvort ég gæti ekki lært að syngja. Það
tók tíma en ég kláraði fimmta stigið
og fór svo í einkatíma hjá Elínu Ósk
Óskarsdóttur.“
Undirbúningur tónleikanna hefur
staðið í heilt ár og Heiðrún segist hafa
sveiflast fram og aftur í því hvort
henni tækist þetta nú. „En Lauf, félag
flogaveikra, hefur stappað í mig stálinu og ýtt mér áfram í því sem ég vil
gera. Og ég hef lært það í gegnum
tíðina að söngurinn gefur mér líf og
hefur alltaf gert þannig að þetta verður nokkurs konar óður til gleðinnar.
Enda full ástæða til að fagna þessum
tíu árum af heilbrigði hressilega.“

GEIR SIGURÐSSON

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

leigubílstjóri,
Dimmuhvarfi 4, Kópavogi,

PÁLL M. JÓNSSON

lést á heimili sínu 28. september í faðmi
fjölskyldu sinnar. Útför fer fram frá Árbæjarkirkju
föstudaginn 11. október kl. 13.00.
Lilja Svavarsdóttir
Sigurður I. Geirsson
Viðar Geirsson
Hannes Geirsson
Ingibjörg B. Geirsdóttir
Hörður J. Geirsson
Árni G. Geirsson
Jón H. Geirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Jóhanna Waage
Jóhanna Sævarsdóttir
Erna Arnórsdóttir
Indriði S. Ríkharðsson
Svanhildur Skúladóttir

fridrikab@frettabladid.is

húsasmíðameistari,
frá Auðkúlu í Arnarfirði,
Skúlaskeiði 28, Hafnarfirði,

lést 30. september. Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
miðvikudaginn 9. október kl. 15. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á minningarsjóð Sólvangs hjúkrunarheimilis, sími 590 6500.
Gunnar Ingi Pálsson
Guðmundur Kjartan Pálsson
Vilfríður Þórðardóttir
Margrét María Pálsdóttir
Ari Kristinsson
Guðrún Pálsdóttir
afabörn, langafabörn og langalangafabörn.

KJÖLFESTA Á HEIMILUM
ÍSLENDINGA Í ÁRATUGI

Uppskrift að heilsurétti?
10.000 kr. af hverri seldri bleikri
hrærivél renna til Krabbameinsfélagsins.
Ný heimasíða www.ef.is

Opið virka daga 9-18
og laugardaga 11-15
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Afhenda Kaffitári listaverk eftir konur
Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Söguhringur kvenna afhendir Kaffitári listaverk eftir þrjátíu og ﬁmm konur frá ﬁmmtán löndum.

NÖNNU NAGTGLAS SNORRASON
áður Smáraflöt, Garðabæ,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð
í Kópavogi 11. september. Sérstakar þakkir fá starfsfólk
Sunnuhlíðar, Erna Þormóðsdóttir og allir þeir sem aðstoðuðu
í veikindum hennar.
Jón Karl Snorrason
Þórey Jónsdóttir
Snorri Snorrason
Guðrún Magnea Rannversdóttir
Helga Guðrún Snorradóttir
Gísli Tryggvason
Haukur Snorrason
Hadda Björk Gísladóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku móðir okkar og amma,

SALÓME ÓSK EGGERTSDÓTTIR
áður Brekkustíg 14, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 2. október
á Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranesi.
Ingibjörg Hjaltadóttir
Ragnhildur Hjaltadóttir
Laufey Jónsdóttir
Kristján Jónsson
Salóme Ósk Jónsdóttir

LITRÍKT LISTAVERK Listaverkið sýnir kort af Íslandi í túlkun þrjátíu og fimm kvenna frá fimmtán löndum.

Söguhringur kvenna mun á morgun
afhenda Kaffitári listaverk sem hópurinn hefur unnið og verður notað á
umbúðir Kaffitárs og í annað kynningarefni. Listaverkið sýnir kort af
Íslandi sem konurnar í Söguhringnum
hafa túlkað á litríkan hátt. Þrjátíu og
fimm konur frá fimmtán löndum lögðu
sitt af mörkum við gerð verksins.
Afhendingin fer fram á Kaffitári í

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Elskulegur faðir minn,

ÞÓRHALLA GUNNLAUGSDÓTTIR

BRAGI GUÐMUNDSSON

sem lést á Droplaugarstöðum fimmtudagskvöldið 26. september verður jarðsungin
frá Neskirkju mánudaginn 7. október kl. 13.
Oktavía Guðmundsdóttir
Gunnlaugur Guðmundsson
Elías Guðmundsson
og barnabörn.

Ólafur Torfason
Svanborg Óskarsdóttir
Hafdís Ólafsdóttir

Þjóðminjasafni Íslands klukkan eitt á
morgun. Að launum fyrir verkið mun
Kaffitár styrkja Söguhring kvenna
til áframhaldandi skapandi starfs og
verkefna. Svo skemmtilega vill til
að Söguhringurinn er fimm ára um
þessar mundir og verður þeim áfanga
einnig fagnað við þetta tækifæri. Auk
þess mun Marion Herrera hörpuleikari spila ljúfa suðræna tóna og boðið

verkfræðingur,

lést á Landspítalanum í Fossvogi
föstudaginn 4. október. Útförin verður
auglýst síðar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Bragi Már Bragason.

Ástkær eiginmaður minn, elskulegur faðir
okkar, tengdafaðir og afi,
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar
elskulegrar eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður og ömmu,

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Karitas heimahjúkrunar og
líknardeildar Landspítalans í Kópavogi.
Sigurður Sigfússon
Sigurður Óli Sigurðarson
Svavar Sigurðarson
Karen Lind Sigurðardóttir
og aðrir aðstandendur.

Camilla Ósk Hákonardóttir
Vaka Önnudóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

BJÖRG H. FINNBOGADÓTTIR
frá Ólafsvík,

verður jarðsungin frá Ólafsvíkurkirkju
laugardaginn 12. október kl. 14.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á söfnunarreikning
Ólafsvíkurkirkju 0194-05-401286, kt. 500269-4999.
Finnbogi H. Alexandersson
Svanhildur Alexandersdóttir
Stefán Alexandersson
Lára Alexandersdóttir
Örn Alexandersson
Atli Alexandersson
og barnabörn.

Sigríður M. Halldórsdóttir
Marinó H. Sveinsson
Laila Michaelsdóttir
Aðalheiður Eiríksdóttir
Elfa Eydal Ármannsdóttir

SVEINN HALLDÓRSSON
Norðurbakka 17b,
Hafnarfirði,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans
laugardaginn 28. september. Útför hans fer
fram frá Víðistaðakirkju mánudaginn 7. október kl. 13.00.

ÖNNU SIGRÚNAR
BÖÐVARSDÓTTUR.

verður upp á léttar veitingar. Allir eru
velkomnir.
Söguhringur kvenna er samstarfsverkefni Borgarbókasafns Reykjavíkur og Samtaka kvenna af erlendum uppruna á Íslandi. Markmið
Söguhringsins er meðal annars að
nota listræna sköpun til að stuðla að
tengslum milli kvenna og menningarheima þeirra.

Inga Anna Lísa Bryde
Henrik Eyþór Thorarensen
Hildur Hafsteinsdóttir
Thelma Ögn Sveinsdóttir
Andrés Birkir Sighvatsson
Ólöf Karen Sveinsdóttir
Bjarki Már Gunnarsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegnar útfarar okkar ástkæru móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

RAGNHILDAR HARALDSDÓTTUR.
Sérstaklega viljum við þakka starfsfólki 4.
hæðar á Sólvangi fyrir einstaka þolinmæði
og umhyggju í hennar garð.
Börn, tengdabörn, barnabörn og langömmubörn.

Elskulegur faðir okkar
tengdafaðir, afi og langafi,

HÁKON HAUKDAL JÓNSSON
sem lést á Hrafnistu Hafnarfirði 29.
september sl. verður jarðsunginn frá
Kópavogskirkju mánudaginn 7. október
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans
er bent á líknarfélög.
Ólafur Jón Hákonarson
Kristín Jónatansdóttir
Erla M. Jarvis Hákonardóttir
R.R. Jarvis
Bergþóra Haukdal Hákonardóttir
Jón Ingi Hákonarson
Guðbjörg Markúsdóttir
Linda Björk Hákonardóttir
Ingólfur Hákonarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

ÞÓRDÍS EGILSDÓTTIR
Langeyrarvegi 20, Hafnarfirði,
áður Álfheimum 28, Reykjavík,

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 22. september. Útför
hennar fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn 7. október
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hinnar látnu er bent
á minningarsjóð Grundar í síma 5306100.
Gunnar E. Finnbogason
Halla Jónsdóttir
Málfríður Finnbogadóttir
Jóhannes Tómasson
Reynir Þór Finnbogason
Kristín Waage
barnabörn og barnabarnabörn.

JÓN SIGURÐSSON

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem auðsýndu okkur samúð og hlýhug
við andlát og útför ástkærrar móður okkar,
tengdamóður og ömmu,

frá Eyvindarhólum,

SIGRÚNAR Þ. MATHIESEN

Bróðir okkar, mágur og frændi,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 1. október.
Útförin fer fram frá Eyvindarhólakirkju
laugardaginn 12. október kl. 14.00.
Vilborg Sigurðardóttir
Þóra Sigurðardóttir
systkinabörn og fjölskyldur.

Guðjón Jósepsson
Reynir H. Sæmundsson
Magnea Gunnarsdóttir

Hjallabraut 33, Hafnarfirði.

Guð blessi ykkur öll.
Árni M. Mathiesen
Steinunn K. Friðjónsdóttir
Halldóra M. Mathiesen
Frosti Bergsson
Þorgils Óttar Mathiesen
Matthías Árni, Bergur, Sigrún, Kristín Unnur,
Halla Sigrún, Einar Páll og Arna Steinunn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður og afa,

MAGNÚSAR EINARSSONAR
lögg. fasteignasala.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
heimahlynningar LSH og líknardeildar.
Guðrún Þ. Jóhannsdóttir
Einar Þór Magnússon
Elvar Örn Magnússon
Agnar Már Magnússon
og barnabörn.

Hanna Símonardóttir
Anna María Snorradóttir
Berglind Helga Sigurþórsdóttir

Hjartans þakkir færum við öllum
þeim sem sýndu okkur hlýhug
og samúð við andlát og útför

BJARNA LINNET.
Vinátta ykkar er okkur mikils virði. Starfsfólki
í Mörkinni þökkum við alúð og umhyggju í veikindum hans.
Ingibjörg Ragnheiður Björnsdóttir
Jóhanna Guðríður Linnet
Kristján Bjarnar Ólafsson
Ragnheiður Linnet
Runólfur Pálsson

Svona á líﬁð að vera
Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun íbúðanna

Íbúðunum verður best lýst sem einbýli í fjölbýli.

Öll þjónusta og verslun er í göngufæri og eitt

á Hrólfsskálamel. Þú ﬁnnur það allt frá því að þú

Fáar, vel skipulagaðar íbúðir í hverjum stigagangi

fegursta útivistarsvæði landsins innan seilingar.

leggur bílnum í rúmgott bílastæði í björtum og

og fáir um hverja lyftu. Að innan skarta íbúðirnar

hlýjum bílakjallara og þar til þú sest með

mikilli lofthæð og gólfsíðum gluggum. Útsýnið er

kaffibollann á rúmgóðum svölum.

einstakt, yﬁr Reykjanesið um suðurgluggana og
Faxaﬂóann með fjallgörðum sínum til norðurs.

Grótta er einstakur staður og ómetanlegt að í

Þar er hægt að taka vel á því eða láta þreytuna

Yst á Seltjarnarnesi er einn fegursti golfvöllur

jaðri borgarinnar sé hægt að njóta slíkrar

líða úr sér í góðum félagsskap.

landsins þótt víðar væri leitað. Aðstaða og

náttúrufegurðar og kyrrðar. Gönguferðir, hlaup

Í næsta nágrenni eru matvöruverslanir, vínbúð,

umhverﬁ er til fyrirmyndar og ekki skemmir fyrir

eða hjólatúrar með viðkomu við Gróttu og jafnvel

bókasafn, heilsugæsla og grunn- og leikskólar.

að golfvöllurinn er ﬁmm mínútna bíltúr frá

sjósundi eru nærandi fyrir líkama og sál.

Miðbær Reykjavíkur er aðeins í nokkurra

Hrólfskálamel. Svona á líﬁð að vera.

Í göngufjarlægð frá Hrólfsskálamel er Sundlaug

mínútna akstursfjarlægð.

Seltjarnarness og líkamsræktarstöð World Class.

Síðumúla 21| Sími 588 9090 | eignamidlun.is

Síðumúla 13 | Sími 569 7000 | miklaborg.is
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SUDOKU

Loksins
á Íslandi!
Nicotinell með
Spearmint bragði
- auðveldar þér að
hætta reykingum
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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

Heldurðu að Ótrúlegri
Liverpool hlutir hafa
gerst.
vinni titilinn
í ár?

NÝTT

Eins og
hvað?

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Ég er að reyna
að muna eftir
einhverju!

Eftir Tony Lopes

ARRRG!
Kemur ekki
herra
Ffullkominn!

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Tilbúinn?

Tilbúinn?

Ertu viss?

Alveg viss!

Allt í lagi, þá
byrja ég!

Ég er
tilbúinn...

Gunnar Björnsson

Allir eru skyldir sjálfum sér.
- Úr Íslendingabók

Nicotinell er samstarfsaðili
Krabbameinsfélagsins

2

1

6

7

9

3

4

5

LÁRÉTT: 2. íþrótt, 6. úr hófi, 8. þvottur,
9. þjófnaður, 11. kringum, 12. bit, 14.
framvegis, 16. berist til, 17. iðka, 18.
eyrir, 20. persónufornafn, 21. krukka.

8

10

12

11

LÓÐRÉTT: 1. bær, 3. pot, 4. reiðufé, 5.
óðagot, 7. þögull, 10. gogg, 13. útsæði,
15. kvið, 16. hryggur, 19. ullarflóki.

13

14

15

LAUSN

18

21

17

19

20

LÁRÉTT: 2. golf, 6. of, 8. tau, 9. rán,
11. um, 12. glefs, 14. áfram, 16. bt,
17. æfa, 18. aur, 20. ég, 21. krús.

16

Í þessari stöðu í skák Gunnars
Björnssonar og Tómasar Veigars
Sigurðarsonar á Framsýnarmóti
Goðans-Máta var samið jafntefli en
ekki var allt sem sýndist.
Svartur á leik

KROSSGÁTA

LÓÐRÉTT: 1. borg, 3. ot, 4. lausafé,
5. fum, 7. fálátur, 10. nef, 13. fræ, 15.
maga, 16. bak, 19. rú.

Nicotinell Spearmint 2 mg og 4 mg lyfjatyggigúmmí. Inniheldur
eldur nikótín. Ábendingar: Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið
dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar
ar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og
auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, aðð draga
draga úr reykingum.
reykingum Skammtar fyrir fullorðna 18 ára og eldri:
Skammta skal ákvarða út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Mælt er með 4 mg lyfjatyggigúmmíi fyrir
einstaklinga með mikla nikótínþörf og fyrir þá sem ekki hefur tekist að hætta með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Ef þú
reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring má miða við notkun 4 mg, 20-30 sígarettur/sólarhring er miðað við 2 eða 4 mg eftir
þörf en ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring er æskilegt að nota 2 mg. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri
skammtsins (4 mg lyfjatyggigúmmí), skaltu íhuga minni skammt í staðinn. Tyggja skal eitt stk við reykingaþörf þar til finnst
sterkt bragð. Þá skal láta það hvíla milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal tyggja aftur. Þetta skal
endurtaka í 30 mín. Venjuleg notkun er 8-12 stk, þó ekki fleiri en 15 stk af 4 mg og 25 stk af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á
sólarhring. Meðferðarlengd er einstaklingsbundin en skal í flestum tilfellum standa í a.m.k. 3 mánuði, skal þá draga smám
saman úr notkun lyfjatyggigúmmísins. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 lyfjatyggigúmmí á sólarhring.
Venjulega er ekki mælt með notkun lyfsins lengur en í eitt ár. Sumir, sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð
til þess að forðast að byrja aftur að reykja. Geyma skal afgangs lyfjatyggigúmmí þar sem reykingaþörf getur skyndilega
komið upp aftur. Ráðgjöf getur aukið líkurnar á því að reykingafólk hætti að reykja. Nota má lyfið til að lengja reyklaus
tímabil og draga þannig úr reykingum. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar
ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúin til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð.
Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Frábendingar: Ofnæmi fyrir
nikótíni eða einhverju hjálparefnanna, reykleysi. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota
lyfið ef þú: ert á meðgöngu eða með barn á brjósti, hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp, ert með hjarta- eða
æðasjúkdóm, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, magasár eða verulega skerta nýrna- og/eða
lifrarstarfsemi eða ef þú ert yngri en 18 ára. Einstaklingum með gervitennur og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja
tyggigúmmí er ráðlagt að nota önnur lyfjaform nikótínlyfja. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota lyfið.
Athuga ber að lyfið inniheldur natríum og bútýlhýdroxýtólúen (E321). Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað
er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn
af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfishafi: Novartis Consumer
Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

Kannski ég prófi
að halda henni
og þú klippir.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS


...ekki
tilbúinn.

61...Hf2+ 62. Kg1 He2! 63. Ha1 Hg2+
64. Kf1 Kh2! Hvítur er óverjandi
mát. Vignir Vatnar Stefánsson hefur
byrjað afar vel á EM-ungmenna
sem nú er í gangi í Budva í Svartfjallalandi og er í 1.-4. sæti í sínum
aldursflokki.
www.skak.is. Stórmeistaramót TR–
tvær umferðir í dag
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Fann ﬂibbakraga og blúndunærbuxur
undir þakskegginu á Hótel Niagara
Hjónin Guðbjörg Lind Jónsdóttir og Hjörtur Marteinsson opna í dag sýninguna Umhverﬁs djúpan fjörð í Listasafni ASÍ. Verkin á sýningunni eru afrakstur tíðra ferða þeirra vestur á ﬁrði þar sem þau eiga hús með merkilega sögu. Húsið heitir Hótel Niagara og sagt er að
þar haﬁ verið mikið fjör á fyrri öldum. Fjör sem enn setur mark sitt á bæjarlíﬁð á Þingeyri.
„Þessi sýning er búin að gerjast ansi lengi og hefur farið í
dálítið marga hringi,“ segir Guðbjörg Lind Jónsdóttir um sýningu
þeirra hjóna, hennar og Hjartar
Marteinssonar, sem verður opnuð
í Listasafni ASÍ í dag. „Upphaflega sáum við fyrir okkur að verk
okkar flæddu saman en við nánari skoðun okkar og annarra kom
í ljós að þetta eru ansi ólíkir heimar, þannig að þetta endaði þannig
að málverkin mín, sem eru mest
dagurinn og birtubrigði í landslagi, eru uppi í Ásmundarsal en
verk Hjartar, sem túlka nóttina og
stjörnuhimininn, eru niðri í gryfjunni. Í arinstofunni erum við svo
með heimilislegri stemningu þar
sem við mætumst í meira návígi.“
Guðbjörg Lind sýnir málverk og
teikningar og Hjörtur málverk og
lágmyndir útskornar í MDF með
blandaðri tækni auk þess sem
bregður fyrir einni og einni veiðiflugu sem hann hefur hnýtt.
Sýningin heitir Umhverfis djúpan fjörð og er afrakstur margra
leiðangra listamannanna um Vestfjarðakjálkann. „Ég er fædd og
uppalin á Ísafirði og Hjörtur á
ættir að rekja norður á Strandir
þannig að við höfum auðvitað alltaf verið dugleg að fara vestur. Í

einu af þeim ferðalögum gistum
við í gömlu húsi á Þingeyri sem
skömmu síðar var auglýst til sölu.
Við ákváðum að gera tilboð í það
og duttum í lukkupottinn. Síðan
höfum verið að gera húsið upp
svona hægt og bítandi þannig að
við erum alveg endalaust á ferðinni vestur. Aksturinn tekur sex
og hálfan tíma og við höfum tekið
þann pól í hæðina að njóta ferðalagsins og skoða alltaf eitthvað
skemmtilegt á leiðinni. Hjörtur
fabúlerar gjarna sögur um einhverja viðburði sem eiga að hafa
gerst á einhverjum tilteknum stað
og ég einbeiti mér að landslaginu.
Svo datt okkur í hug að það væri
gaman að búa til sýningu upp úr
því sem orðið hefur til í þessum
ökuferðum og það er sú sýning sem
við opnum í dag.“
Húsið sem hjónin keyptu á Þingeyri á sér sérstæða sögu. „Þetta er
gamalt vertshús og gengur undir
því nafni eða þá að það er kallað
Hótel Niagara. Sumir segja að sú
nafngift sé vegna þess að húsið
hafi lekið svo mikið en aðrir vilja
meina að nafngiftin sé tilkomin
vegna þess hversu mikið hafi verið
drukkið í húsinu á meðan það var
vertshús.“
Eimir eitthvað eftir af þeim anda

Hjörtur fabúlerar
gjarna sögur um einhverja
viðburði sem eiga að hafa
gerst á einhverjum tilteknum stað og ég einbeiti
mér að landslaginu.

ÓLÍK HJÓN

Guðbjörg Lind
segir þau hjón
ólík eins og
dag og nótt og
þess sér líka
stað í verkum
þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

í húsinu enn þá? „Ja, það er hætt að
leka og það er ákaflega góður andi
í því. Það er gaman að segja frá því
að þegar við vorum að opna þakið
og þakskeggið, þá hrundi niður
ótrúlega mikið af gömlum flöskum. Vínflöskum, ölflöskum og alls
kyns gleri. Ég setti meira að segja
upp sýningu á ýmsum munum sem
fundust á meðan við vorum að taka
þakið og útveggina í gegn og þar
voru alveg ótrúlegustu hlutir. Til
dæmis fann ég þar flibbakraga
og blúndunærbuxur og ýmislegt
merkilegt. Enda vilja menn meina
að hér hafi verið mikið fjör á
árum áður. Á Þingeyri voru nefnilega amerískir lúðuveiðimenn í
kringum 1890 og það er stundum
talað um að það hafi verið fyrstu
ástandsárin á Íslandi. Það fæddust þarna nokkur föðurlaus börn á
þeim tíma þannig að þessi ár hafa
haft varanleg áhrif á staðinn.“
fridrikab@frettabladid.is

Andrea á Blúskvöldi
Blúskvöld Blúsfélags Reykjavíkur hefjast að nýju á
mánudagskvöldið. Andrea Gylfa ríður á vaðið.

Málþing með notendum Faxaﬂóahafna
Miðvikudaginn 9. október, kl. 16:00 í HÖRPU

Til þess að kynna það sem efst er á baugi hjá Faxaﬂóahöfnum sf. og fræðast
um starfsemina á hafnarsvæðum fyrirtækisins boða Faxaﬂóahafnir sf. til málþings
miðvikudaginn 9. október kl. 16:00 í Hörpu (salur: Ríma).
Dagskrá málþingsins á að snerta málefni sem ﬂestra á hafnarsvæðum Faxaﬂóahafna
sf. og verður sem hér segir:
•
•
•
•
•
•
•

Ávarp: Hjálmar Sveinsson, formaður stjórnar Faxaﬂóahafna sf.
Gísli Gíslason, hafnarstjóri:
- Rekstur og framkvæmdir á vegum Faxaﬂóahafna sf. árið 2014.
Bergþóra Bergsdóttir:
- Skýrsla um atvinnulíf og þróun í Gömlu höfninni.
Helga Thors:
- Harpan og tengslin við þjónustu á hafnasvæðunum.
Regína Ásvaldsdóttir:
- Akraneshöfn - ferðaþjónusta og samgangur milli hafnasvæða.
Guðjón Friðriksson:
- Stutt æviágrip hafna Faxaﬂóahafna sf.
Umræður og fyrirspurnir.

Andrea Gylfadóttir og Blúsmennirnir hennar verða í aðalhlutverki
á fyrsta Blúskvöldi Blúsfélags
Reykjavíkur á Café Rosenberg
á mánudagskvöldið.
Blúskvöldin eru fastur
liður í starfsemi Blúsfélagsins og verða haldin fyrsta
mánudag hvers mánaðar á
Café Rosenberg í allan vetur.
Þar kemur fram landslið
íslenskra blústónlistarmanna auk þess sem
vel getur farið svo
að erlendir gestir reki inn nefið
á einhverju Blúskvöldinu.
Miðasala er
við innganginn.

DÍVAN Andrea
Gylfadóttir og
Blúsmenn hennar stíga á stokk á
Café Rosenberg á
mánudagskvöldið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fundurinn er opinn öllum, en þeir sem eru með starfsemi á hafnarsvæðum
Faxaﬂóahafna sf. eru sérstaklega hvattir til að mæta. Á fundinum gefst tækifæri til
þess að koma með fyrirspurnir og ábendingar um það sem varðar hafnarrekstur,
þjónustu og aðstöðu fyrir viðskiptavini.
Gísli Gíslason,
hafnarstjóri

VERIÐ VELKOMIN Á SÝNINGU
ARNÓRS BIELTVEDT,

“NÁTTÚRA”

Bergstaðarstræti 14.
www.facebook.com/gallerybakari

SÝNINGIN STENDUR TIL 21. OKTÓBER.

5. árið í röð bjóðum við nú uppá hin geysivinsælu „Kósýkvöld með Eyfa“,
þar sem Eyjólfur ,,Eyfi” Kristjánsson leikur og syngur íslenskar og erlendar
dægurperlur, meðan matargestir njóta ljúffengrar 3. rétta máltíðar á
hinni rómantísku og notalegu 3. hæð okkar. Kósýkvöldin hefjast fimmtudaginn
31. október og verða öll fimmtudagskvöld fram að jólum.

Matseðill
Forréttir
Humarsúpa að hætti Caruso
Sveppahattar fylltir með gráðaosti og hvítlauk
Ofnbakaðir sniglar með hvítlaukssmjöri
Aðalréttir
Nautalund bernaise með steiktu grænmeti og bakaðri karöflu
Lambakóróna með rauðvínssósu, steiktu grænmeti og bakaðri kartöflu
Ofnbakaður saltfiskur með tómatmauki, ólífuolíu og verdesósu
Eftirréttir
Caruso fljótandi súkkulaðikaka með ís
Panna Cotta með ávöxtum og jarðarberjasósu
Blandaður Ítalskur krapís með ávöxtum

Fimmtudagskvöldin: 31. október- 7. - 14. - 21. og 28. nóvember - 5. - 12. og 19. desember

Verð fyrir þriggja rétta máltíð og tónleika - kr. 7,290Borðapantanir í síma - 562-7335 - www.caruso.is
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Opnanir

Söfn

14.00 Margrét Nilsdóttir opnar sýningu á
nýjustu verkum sínum í Populus tremula.
Sýningin er einnig opin á morgun á milli
klukkan 14 og 17. Aðeins þessi eina helgi.
15.00 Opnun sýningar Guðlaugar
Friðriksdóttur í Anarkíu listasal, Hamraborg 3. Opið þriðjudag til sunnudags á
milli 15 og 18.
15.00 Samsýning opnar í Víkinni,
Sjóminjasafninu í Reykjavík, Grandagarði
8. Sýningin nefnist Net á þurru landi.
Sýningin stendur til 27. október og er opin
þriðjudaga til sunnudaga frá klukkan 11.
15.00 Margrét Lóa Jónsdóttir og Brynhildur Kristinsdóttir opna sýninguna Þokuþrá í
Mjólkurbúðinni sem er í Listagilinu á Akureyri. Aðeins er opið þessa einu helgi.
16.00 Bylting í ljósmyndun, yfirlitssýning
á verkum Alexanders Rodchenkos, eins
áhrifamesta listamanns Rússlands á fyrri
hluta 20. aldar verður opnuð á Kjarvalsstöðum í dag.

14.00 Kaffihús Þjóðmenningarhúss er
opið í tengslum við myndlistarsýningu
sem nú stendur yfir og tengist leiksýningu Þjóðleikhússins, Skrímslið litla systir
mín. Allir velkomnir.

23 ára afmæli sínu á skemmtistaðnum
Dolly. Meðal þeirra sem koma fram eru
Dj Margeir, Dj Grétar, Dj Frímann og Dj
Andrés.
23.00 Sváfnir Sigurðarson og félagar
skemmta á Obladíoblada.

Uppákomur

Fyrirlestrar

13.30 Félag kennara á eftirlaunum heldur
skemmtifund í Grand Hóteli.

15.00 Málþing Sagnfræðingafélags
Íslands, Sögufélags og Reykjavíkur Akademíunnar í sal Íslenskrar erfðagreiningar, Sturlugötu 8 stendur frá klukkan 15 til
17.15. Sólveig Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Reykjavíkur Akademíunnar, flytur
meðal annars ávarp.

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?

Markaðir
12.00 Markaður verður haldinn á Kexi
Hosteli í dag. Markaðurinn er til styrktar
Umhyggju, stuðningsfélags langveikra
barna og fjölskyldna þeirra. Markaðurinn
stendur til klukkan 16.

6. OKTÓBER

15.00 Anna María Bogadóttir sýningarstjóri ræðir við gesti um sýninguna Vísar,
húsin í húsinu, í Hafnarborg.

Félagsvist

VERIÐ
VELKOMIN Á 5 ÁRA
AFMÆLISHÁTÍÐ
4.–6. OKTÓBER

21.00 The Vintage Caravan verður með
magnaða tónleika á Bar 11. Aðgangur er
ókeypis.
21.00 Ómar Diðriks og Sveitasynir leika
tónlist á Café Rosenberg í kvöld.
21.30 Tónleikaröðin Mölin vaknar úr
sumardvala í kvöld. Tónlistarmaðurinn
Benni Hemm Hemm sækir Strandamenn
heim og heldur tónleika á Malarkaffi á
Drangsnesi. Miðaverð er 2.000 krónur.
22.00 Útvarpsþátturinn PartyZone fagnar

SUNNUDAGUR

Fræðsla

afmælisboð

Tónlist

sem tékknesk börn víðs vegar um heiminn
tóku þátt í. Sýnd verður kvikmyndin Kuky
snýr aftur. Myndin er á tékknesku með
enskum texta. Hátíðin stendur til
klukkan 17.

Opið hús

14.00 Spiluð verður félagsvist í Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir velkomnir.

19.00 Spilað verður bridds í Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir velkomnir.

Söfn

Kvikmyndir

14.00 Boðið er upp á ókeypis barnaleiðsögn í Þjóðminjasafni Íslands. Helga
Einarsdóttir safnkennari mun ganga með
börnunum gegnum grunnsýningu Þjóðminjasafnsins. Aðgangur er ókeypis.
15.00 Tékknesk dagskrá sem félagið Tékkneska á Íslandi sér um fer fram í Borgarbókasafninu. Lesnar verða vinningssögur
úr smásagnakeppninni Landið sem ég lifi í,

15.00 Flóttinn, fyrri hluti sovéskrar kvikmyndar frá árinu 1970, er sýndur í MÍR,
Hverfisgötu 105. Mynd þessi er byggð á
verkum rússneska rithöfundarins Mikhaíls
Búlgakov. Enskur texti. Aðgangur ókeypis.

Dansleikir
20.00 Dansað verður í félagsheimili eldri
borgara í Stangarhyl 4. Danshljómsveitin

Klassík leikur fyrir dansi. Aðgangseyrir er
1.500 krónur fyrir félagsmenn en 1.800
fyrir gesti. Allir velkomnir.

Tónlist
13.15 Klassísk tónlist verður leikin í
Gerðubergi í hádeginu. Aðgangur er
ókeypis.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og kynnir
lög af hljómplötum á Obladíoblada.
21.00 Björgvin Gíslason og félagar leika
blues-tónlist á Obladíoblada.

Fyrirlestrar
15.00 Fyrirlestur um verk Rodchenkos
fer fram í Kjarvalsstöðum. Verk listamannsins verða skoðuð frá mismunandi
sjónarhornum.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is
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Lúðraþytur og popp í Þorlákshöfn um helgina
Landsmót Sambands íslenskra lúðrasveita fer fram í Þorlákshöfn um helgina. Mikið er um að vera í bænum.

THOM YORKE Tónlistarmaðurinn er

ekki hrifinn af Spotify.

NORDICPHOTOS/GETTY

Gagnrýnir
Spotify

„Það verður mikið um að vera
hjá okkur og íþróttahúsið mun
hýsa sannkallaða tónlistarveislu,“
segir Ása Berglind Hjálmarsdóttir framkvæmdastjóri um landsmót Sambands íslenskra lúðrasveita sem fram fer í Þorlákshöfn
um helgina.
Þar koma fram Jónas Sig,
200.000 naglbítar og Fjallabræður ásamt Sverri Bergmann. Lúðrasveitir landsins koma fram með
áðurnefndum listamönnum sem
allir hafa áður starfað með lúðrasveitum.

„Við erum búin að skipta öllum
lúðrasveitum landsins í þrjár
65 manna sveitir. Þá spilar ein
af lúðrasveitunum þremur með
Jónasi Sig, önnur með Naglbítunum og þriðja með Fjallabræðrum,“
segir Ása Berglind um fyrirkomulagið. Í lok tónleikanna spila svo
saman allir þeir sem koma fram.
Líklegt er að margt verði um
manninn á landsmótinu. „Listamennirnir gista í skólanum en ég
geri ráð fyrir að eitthvað af fólki
dvelji á tjaldstæðinu,“ bætir Ása
Berglind við.

Ár er síðan Lúðrasveit Þorlákshafnar lék inn á plötu með Jónasi
Sig og kom fram á þrennum tónleikum í reiðhöllinni í Þorlákshöfn.
„Lúðrasveit Þorlákshafnar er stór
og kraftmikil og endurspeglar
mikið og blómlegt tónlistarlíf í
kaupstaðnum.“
Vert er að geta þess að Þorlákshöfn er í einungis þrjátíu mínútna
fjarlægð frá höfuðborginni.
Rás 2 verður á staðnum og hljóðritar tónleikana. Miðasala er á
midakaup.is.
- glp

STUÐ Í ÞORLÁKSHÖFN Ása Berglind
Hjálmarsdóttir er framkvæmdastjóri
verkefnisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Thom Yorke, söngvari Radiohead,
segir tónlistarveituna Spotify
vera „síðasta örvæntingarfulla
prump deyjandi líks“.
Yorke lét hafa þetta eftir sér í
viðtali við Sopitas í Mexíkó eftir
að hann ákvað, í samstarfi við
upptökustjórann Nigel Godrich,
að fjarlægja plötu hljómsveitarinnar, Atoms for Peace, af Spotify. Sólóplata Yorke, The Eraser,
hefur einnig verið fjarlægð.
Yorke og Godrich segja tónlistarmenn fá allt of lítið í höfundarréttarlaun frá Spotify. „Mér
finnst að sem tónlistarmenn þurfum við að berjast gegn þessari
Spotify-þróun.“

FRJÁLS Lauryn Hill er laus úr fangelsi

og með nýtt lag.

NORDICPHOTOS/GETTY

Hill laus
úr fangelsi
Bandaríska söngkonan Lauryn Hill
er laus úr fangelsi. Fyrr á þessu ári
var hún dæmd í þriggja mánaða
fangelsi fyrir skattsvik. Hill fagnar
frelsinu með nýju lagi sem kallast
Consumerism. Lagið var samið
áður en hún hóf afplánun en var
hljóðblandað á meðan hún sat inni.
Nýja lagið einkennist af hröðu
textaflæði og sundruðum og uppteknum ryþma. Textinn er samfélagsádeila þar sem Hill tjáir álit
sitt á ýmsum málum sem tengjast
samfélaginu.
Lauryn Hill er best þekkt fyrir
að hafa verið meðlimur í rapphljómsveitinni Fugees, sem var
ákaflega vinsæl um heim allan á
tíunda áratug síðustu aldar.

HJÁLPAÐU OKKUR
AÐ STYTTA BIÐINA
Á hverju ári þurfa 2.400 manns á hjartaþræðingu
á hjartadeild Landspítala Íslands að halda. 2.400
hjörtu sem slá fyrir okkur öll. Leggðu sjúkum
lið og vertu hjartað sem þú vilt að slái þér.
Greiddu valgreiðslu í heimabanka, leggðu
inn á reikningsnúmer okkar eða hringdu í síma:
907-1801 fyrir 1.000 kr. framlag
907-1803 fyrir 3.000 kr. framlag
907-1805 fyrir 5.000 kr. framlag
Helga Þóra Jónsdóttir
hefur farið í tvær hjartaþræðingar

Frjáls framlög: 0513-26-1600 Kt. 511083-0369
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Gítarinn er miðpunktur alheimsins
Bandaríski gítarsnillingurinn Steve Vai spilar í Silfurbergi í Hörpu í næstu viku. Vai hefur spilað með Frank Zappa og Whitesnake.

Þ

refaldi Grammy-verðlaunahafinn og einn
mesti gítarsnillingur
rokksögunnar, Steve Vai,
heldur tónleika í Hörpu
11. október klukkan 22,
tveimur tímum síðar en til stóð,
vegna landsleiks Íslands og Kýpur
í undankeppni HM í fótbolta.
Vai, sem er 53 ára, hefur á ferli
sínum spilað með Frank Zappa,
Public Image Ltd., David Lee Roth
og Whitesnake, auk þess að sinna
eigin sólóferli. Hann er á tónleikaferð um Evrópu til að fylgja eftir
sinni áttundu hljóðversplötu og
þeirri fyrstu í sjö ár, The Story of
Light.
„Þegar ég er uppi á sviði finn
ég að ég er að gera það sem mér
finnst skemmtilegast af öllu og ég
nýt þess að þróa það áfram,“ segir
Vai, sem spilar samanlagt á um
250 tónleikum bæði í Evrópu og
víðar.
Fer í hestaferð upp á jökul
Þetta er í þriðja sinn sem kappinn heimsækir Ísland. Hann spilaði með Whitesnake í Reiðhöllinni
árið 1990 og hljómsveitinni Zappa
Plays Zappa í Hafnarhúsinu 2006.
„Ég hlakka mjög til tónleikanna,
líklega meira en til nokkurra annarra í tónleikaferðinni,“ segir Vai,
sem ætlar að nota tækifærið og
fara í hestaferð upp á jökul eins
og hann gerði er hann spilaði hér
með Whitesnake. „Ég hef tvisvar
áður komið til Íslands og mér
hefur alltaf fundist þetta vera sérstakur staður og mjög töfrandi. Ég
hef aldrei áður getað haldið mína
eigin tónleika þar, þannig að þetta

er frábært tækifæri,“ segir hann
og lofar einstökum og öðruvísi tónleikum en fólk hefur áður séð.

svakaleg áhrif á mig, á mismunandi
stigum. Þegar ég spilaði með Dave
Roth lærði ég líka margt.“

Fékk áhugann fimm ára
Áhugi Vai á gítarleik vaknaði þegar
hann var fimm ára er hann sá
spilað á gítar í fyrsta sinn. „Ég varð
umsvifalaust dolfallinn. Ég skildi
strax eðli gítarsins og síðan þá
hef ég aldrei hætt að læra eitthvað
nýtt á hann,“ segir hann en tólf ára
byrjaði hann að læra á hljóðfærið.
„Mér fannst gítarinn hljóma töff.
Hann býr til skelli, flautar, öskrar,
hvíslar og hann er svo dínamískur
að maður getur snert hann mjög
mjúklega, spilað grimmt á hann og
farið með hann í gegnum alls kyns
„effekta“. Fyrir mér er gítarinn
miðpunktur alheimsins.“
Vai kveðst ekki vera eins fjölhæfur og margir halda. „Fólk heldur
að ég sé fjölhæfur og geti spilað
djass, blús og klassík en ég spila
þetta ekkert sérstaklega vel. Takmarkið er að þróa minn eigin stíl.
Eitt af því sem er mest gefandi fyrir
mig er að hugsa um eitthvað sem ég
get ekki gert á gítarinn, æfa mig og
allt í einu geta gert það. Þegar ég
finn melódíu eða „riff“ sem hljómar
ekki eins og neitt annað sem ég hef
heyrt og er á sama tíma heillandi
veitir það mér mesta ánægju.“

Kynlífið eins og atvinnuglíma
Spurður út kynlíf, dóp og rokk og
ról og hvort hann hafi ekki gengið
í gegnum allan pakkann á löngum
ferli sínum segir Vai: „Ég var rokkstjarna á hátindi kynlífsins, dópsins
og rokksins á níunda áratugnum. Ég
sá þetta allt gerast en ég var heppinn því ég lét þetta eiga sig. Hvað
eiturlyfin varðar var ég hræddur
um að ef ég notaði þau myndi mér
líka það eins og öllum öðrum og
vissi að allt sem þú setur í líkamann
hefur áhrif á heilann. Það myndi
koma í veg fyrir að ég gæti búið til
tónlist,“ segir hann og heldur áfram:
„Hvað kynlífið varðar þá var það
í gangi allt í kringum mig. Allir
stunduðu það og þetta var meira
eins og atvinnuglíma eða eitthvað
slíkt. Ég var sjálfur í sambandi
og ég vissi að svona lagað myndi
flækja líf mitt og það vildi ég ekki
gera. Hvað peningana varðar, já,
þá græddi ég mikinn pening en ég
missti mig aldrei og keypti dýra bíla
eða dýr úr. Það er ekkert að því en
það höfðaði ekki til mín.“
Vai segir frægðina aftur á móti
hafa haft áhrif á sig. „Þegar þú
verður frægur á einni nóttu og
kemst á forsíðu allra tónlistartímarita og ert númer eitt í öllum gítarkönnunum og allir segja að þú sért
frábær og framsækinn gítarleikari
getur það haft áhrif á sjálfsálitið
og það hafði áhrif á mig. Það var
það hættulega við kynlífið, dópið
og rokkið og rólið sem ég varð að
horfast í augu við.“ freyr@frettabladid.is

Lærði mikið af Frank Zappa
Vai hefur spilað með mörgum frægum tónlistarmönnum. Hver ætli sé
eftirminnilegastur? „Fyrst vil ég
nefna tónlistarkennarann minn í
menntaskóla. Svo byrjaði ég í gítarnámi hjá Joe Satriani og hann hafði
mikil áhrif á mig. Frank Zappa hafði

TIL ÍSLANDS

Gítarsnillingurinn Steve
Vai er á leiðinni til Íslands
í þriðja sinn í næstu viku.

NORDICPHOTOS/GETTY

➜ Heillaðist af Sykurmolunum á Íslandi
Vai segist vita lítið um íslenska tónlist. „En ég man að fyrst þegar ég kom
til Íslands fór ég ofan í kjallara í lítinn klúbb og þar var hljómsveit að spila.
Ég varð svo heillaður að ég trúði því ekki. Hún var að spila skrítna blöndu
af blús og rokki með þessa söngkonu sem öskraði villt og galið. Síðar
komst ég að því að þetta voru Sykurmolarnir og Björk.“
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Í hysteríulandi
BAKÞANKAR
Stígs Helgasonar

FRÁ HÖFUNDUM SHREK OG MADAGASCAR
FRÁBÆR TEKNIMYND UM SNIGIL SEM VILL VERÐA
KAPPASKSTURSHETJA!

“SKEMMTILEGASTA ÍSLENSKA
KVIKMYND SEM ÉG HEF SÉÐ LENGI!”
- BERGSTEINN SIGURÐSSON,
DJÖFLAEYJAN RÚV
“ÞESSI MYND ER MEÐ BETRI
MYNDUM SEM ÉG HEF SÉÐ. PÚNKTUR.
ÞAÐ ER EKKI SLEGIN FEILNÓTA.”
- MIKAEL TORFASON

SMÁRABÍÓ

KL. 8 - 10.40
KL. 1 (TILBOÐ) 3.30 - 5.40
KL. 8 - 10
KL. 10
KL. 4 - 6 - 8
KL. 2*- 4* - 6* - 8
KL. 1 (TILBOÐ) 3.30 - 5.45
KL. 1 (TILBOÐ)
KL. 8
KL.
KL 10.15
1015
KL. 10.15



RIFF Í HÁSKÓLABÍÓ
UPPLÝSINGAR UM
SÝNINGARTÍMA Á RIFF.IS
BORGARBÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

TURBO 2D KL. 2
/ TURBO 3D
KL. 4 - 6
ABOUT TIME KL. 8 - 10.10 / RUNNER RUNNER KL. 8 - 10
AULINN ÉG
É 2 2D KL. 2
/ AULINN ÉG
É 2 3D KL. 4 - 6
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Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

ÍSL OG ENS TAL

ABOUT TIME
TÚRBÓ - ÍSL
RUNNER RUNNER
DIANA
AULINN ÉG 2 - ÍSL
AULINN ÉG 2 - ÍSL
DESPICABLE ME 2 - ENS
MALAVITA

ÞETTA minnir mig á að sem barn var ég
á litlum, frjálslyndum, foreldrareknum
júróhippaleikskóla í Berlín. Á mínu
síðasta ári fóru leikskólakennararnir
með krakkahópinn í nokkurra daga
ferð út fyrir borgarmörkin, á bæ sem í
minningunni er mikið óðalssetur en var
líklega ekki meira en eitthvert skrifli. En
þar var hægt að fá djús og það dugði mér.

ÞARNA leituðum við að froskum í niðamyrkri, skýldum okkur fyrir regni undir
firnastórum laufum, lékum okkur fram
eftir í flatsænginni sem við gistum í saman
og svo var ég bitinn af hundi en átti reyndar nokkra sök á því sjálfur. Þarna var árið
1989 og það þótti ekkert tiltökumál þegar
við ösluðum berrössuð í læk sem rann fram
hjá bænum og ekki heldur þegar ein fóstran
fór úr að ofan á grasbala á sólríkum degi
og leyfði okkur að mála nakinn líkama
sinn með fingralitum. Hún hét – og heitir –
Jeanette og ég á myndir af þessu. Þær eru
í albúmi sem ég fékk í kveðjugjöf frá leikskólanum þegar ég flutti heim til Íslands.
FÓLK getur svo metið sjálft hvort
þessum börnum hefði farnast betur í landi
hysteríunnar.

Úr riddarasögum í rokk og ról
5%

ZZZODXJDUDVELRLV

iðsmenn samtakanna Blátt áfram eru
farnir að þræða skóla landsins, heimsækja börnin og unglinga okkar og boða
þeim fagnaðarerindið – eða öllu heldur
ófagnaðarerindið. Blátt áfram eru umdeild
samtök og sjálfur veit ég ekki hvort þau
gera meira ógagn eða gagn. Ég er ekki sérfræðingur um kynferðisofbeldi gegn börnum. Ég veit hins vegar að það er alveg
einstakt afrek að takast að koma málum
þannig fyrir að hálf þjóðin hefur horn í
síðu samtaka sem berjast gegn því.

ÉG veit líka að það eru óhugnanleg
skilaboð til foreldra að hvetja þá til að
fylgjast rannsakandi með börnum
sínum með það í huga hvort þau
séu hugsanlega að brjóta gegn
yngri systkinum sínum. Það
er ljótt að segja foreldrum að
barnfóstrur séu svo vafasamar
að koma þurfi í veg fyrir að þær
hátti börnin til svefns. Og það er
fáránlegt að boða að leikskólakennarar skuli ekki skipta á
smábörnum nema undir eftirliti.
Þetta er vondur hræðsluáróður.
Hann skapar tortryggni og samfélagið þarf ekki á henni að halda.

„SSTERK
„STERK
ERK MYND SEM SPY
SPYR
ÁLLEITINNA SPURNINGA“
-SS.B.H., MBL
“EIN BESTA
ES
MYND ÁRSINS!”
- T.V., BÍÓVEFURINN/S&
RINN/S&H

HÁSKÓLABÍÓ
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ABOUT TIME
TÚRBÓ
Ú Ó 2D / 3D ÍÍSL.TAL
RUNNER RUNNER
RUNNER RUNNER LÚXUS
HROSS Í OSS
HROSS Í OSS LÚXUS
AULINN ÉG
É 2 2D
AULINN ÉG 2 3D
BLUE JASMIN
ELYSIUM
2 GUNS

L

ýÀ
6, 9
1:50, 4, 6 3D
8, 10
8
1:50, 4 3D
1:50, 4 2D
6 2D
10:30

Óttar Felix Hauksson skrifaði lokaritgerð um riddarasögur í Háskóla Íslands.
Útgefandinn Óttar Felix Hauksson
hefur lokið við BA-ritgerð sína í
íslensku. Þar skrifaði hann um
riddarasögur, bæði frumsamdar
innlendar og þýddar.
Þar fyrir utan skrifaði þessi
fyrrverandi rótari og umboðsmaður Hljóma ritgerð um hljómsveitina vinsælu í faginu Dægurlagatextar og alþýðumenning.
„Það hafa margir sýnt áhuga á ritgerðinni, sérstaklega út af 50 ára
afmæli Hljóma og sess þeirra í

dægurmálasögunni,“ segir Óttar
Felix, sem er þegar byrjaður í
meistaranámi í íslenskum fræðum
og hyggur á útskrift eftir tvö ár.
Hann starfrækir einnig útgáfuna Zonet sem nýlega gaf út plötu
með Birni Thoroddsen þar sem
hann tekur Bítlalögin upp á sína
arma. Þar fyrir utan er hann í
Gullöldinni ásamt meðal annars
Gunnari Þórðarsyni úr Hljómum
og spilar rokksveitin einmitt á
Kringlukránni í kvöld.
- fb

ROKKARI Óttar Felix Hauksson skrifaði
lokaritgerð um riddarasögur. Hann er
enn á fullu í rokkinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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VEGNA FJÖLDA ÁSKORANA HALDA VINSÆLUSTU KVIKMYNDIRNAR
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Sextán beinar útsendingar um helgina

Framkonur spila tvo Evrópuleiki á heimavelli um helgina

Það verður nóg um að vera á sportstöðvum Stöðvar 2 um helgina
enda verða þá beinar útsendingar frá ensku úrvalsdeildinni í
fótbolta, spænsku deildinni í fótbolta, kóreska kappakstrinum í
Formúlu 1 og þýska handboltanum (Füchse-Löwen á morgun
klukkan 13.00). Það má heldur ekki gleyma boxbardaga
Klitschkos og Povetkins í Moskvu sem er á besta tíma en
útsending frá honum hefst klukkan 18.00 í dag.
Stórleikur helgarinnar verður hádegisleikur Manchester
City og Everton klukkan 11.45 í dag en Aron Einar Gunnarsson og félagar í Cardiff City spila við Newcastle klukkan
14.00 í dag. Gylfi Þór Sigurðsson og félagar í Tottenham
mæta West Ham klukkan 15.00 á morgun. Liverpool (Crystal Palace, kl. 14.00), Manchester United (Sunderland, kl.
16.30) spila í dag en á morgun eru leikir Chelsea (Norwich,
kl. 12.30) og Arsenal (WBA, kl. 15.00).

Þetta verður Evrópuhelgi hjá Íslandsmeisturum Fram í kvennahandboltanum
því Safamýrarstelpurnar mæta enska liðinu Olympia HC-London í tveimur
leikjum í EHF-bikarnum í Framhúsinu um helgina. Fyrri leikurinn, sem er
heimaleikur Olympia, fer fram klukkan 16.00 í dag, en liðin mætast svo aftur
á sama tíma og sama stað daginn eftir og það er heimaleikur Fram. Þetta er
sjötta árið í röð sem Framkonur taka þátt í Evrópukeppninni. Framliðið féll
út í 2. umferð í keppninni í fyrra á móti norska liðinu Tertnes frá Bergen en
lengst komst liðið veturinn 2009 til 2010 þegar liðið fór alla leið í átta liða
úrslit.
Olympia er svo sannarlega alþjóðlegt lið því á leikmannalista liðsins inni á
heimasíðu evrópska handknattknattleikssambandsins eru skráðir leikmenn frá
þrettán þjóðlöndum. Í rauninni er bara ein ensk stúlka í liðinu en það er hægri
hornamaðurinn Annaleigh Knott. Í leikmannahópnum eru einnig leikmenn
frá Portúgal, Rúmeníu, Frakklandi, Tékklandi, Noregi, Ungverjalandi, Svíþjóð,
Ástralíu, Lettlandi, Póllandi, Möltu og Serbíu. Allir leikmenn Fram eru íslenskir
- óój
og margir þeirra að stíga fyrstu alvöru skrefin í Evrópukeppni.

EIN AF ÞEIM UNGU Ragnheiður
Júlíusdóttir hjá Fram spilar sinn fyrsta
Evrópuleik í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Brennt barn frá Kýpurferð
Lars Lagerbäck tilkynnti í gær 23 manna hóp Íslands fyrir leikina gegn Kýpur og Noregi í undankeppni HM
2014. Sjö lykilmenn eru á gulu spjaldi en Svíinn segir að það muni ekki hafa áhrif á liðsvalið. Leggja þarf
Kýpur að velli áður en hugsað er fram í tímann. Kann að meta stuðninginn en vill að menn séu einbeittir.
FÓTBOLTI „Það er mikill áhugi á liðSIGURBERGUR SVEINSSON Var með

12 mörk í sigri á FH.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sigurbergur í
ﬂottu formi
HANDBOLTI Haukamaðurinn
Sigurbergur Sveinsson er kominn
í gamla landsliðsformið ef
marka má frammistöðu hans í
síðustu tveimur leikjum Hauka í
Olísdeildinni.
Sigurbergur gat ekki beitt sér á
fullu síðasta vetur vegna meiðsla
en hefur greinilega tekið vel á
því í sumar. Sigurbergur skoraði
reyndar aðeins þrjú mörk í tapi
á móti Val í fyrsta leik en hefur
síðan skorað samtals 23 mörk
í sigurleikjum á ÍBV í Eyjum
(11) og á FH á Ásvöllum (12) á
fimmtudagskvöldið. Þessir tveir
sigrar hafa skilað Haukum í
toppsæti Olís-deildarinnar.
- óój

Fyrsta ﬂug
Geitungsins
KÖRFUBOLTI Jakob Örn

Sigurðarson og Hlynur
Bæringsson spila í dag sinn
fyrsta leik á tímabilinu þegar
Sundsvall Dragons sækir heim
Södertälje Kings í sænsku
úrvalsdeildinni i körfubolta.
Að þessu sinni
hafa þeir félagar
„Geitunginn“,
Ægi Þór
Steinarsson,
með sér í liði
en Ægir spilar í
dag sinn fyrsta
alvöruleik sem
atvinnumaður.
Ægir Þór spilaði
ÆGIR ÞÓR
í bandarískum
STEINARSSON
háskóla í
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
fyrravetur en
er uppalinn í Fjölni. Þjálfari
Drekanna er landsliðsþjálfarinn
Peter Öqvist.
- óój

inu en í stöðu sem þessari er mikilvægt að einbeita sér að réttum
hlutum. Liðinu sjálfu,“ segir Lars
Lagerbäck, þjálfari karlalandsliðs
Íslands, á blaðamannafundi í gær.
Okkar menn mæta Kýpur
föstudaginn 11. október áður
en Norðmenn verða sóttir heim
þriðjudaginn 15. október. Mikill
áhugi er á landsliðinu í ljósi góðs
gengis. Löngu er uppselt á leikinn
gegn Kýpur og 800 stuðningsmenn
hafa keypt miða í gegnum KSÍ á
leikinn í Noregi. Áhuginn er mikill
og pressan eftir því.
„ Þ a ð e r m i k i lv æ g t a ð
halla dyrunum aðeins og láta
utanaðkomandi hluti ekki hafa
áhrif á okkur í undirbúningnum,“
segir Lagerbäck sem þakkar um
leið auðsýndan áhuga. Gaman sé
að uppselt sé á völlinn og góður
stuðningur skipti miklu máli.
Þrjár breytingar voru gerðar
á hópnum síðan í leikjunum gegn
Sviss og Albaníu í september.
Jóhann Laxdal og Sölvi Geir
Ottesen misstu sæti sitt auk þess
sem markvörðurinn Ögmundur
Kristinsson er meiddur. Haraldur
Björnsson kemur í hans stað auk
þess sem Eggert Gunnþór Jónsson
og Guðlaugur Victor Pálsson fengu
kallið.
Margir á gulu spjaldi
Íslenska liðið situr í öðru sæti
riðilsins fyrir leikina tvo. Takist
íslenska liðinu að halda öðru sætinu
fer það í umspilsleiki ásamt sjö
öðrum landsliðum um fjögur laus
sæti í Brasilíu næsta sumar. Á
sama tíma og Ísland mætir Kýpur
tekur Slóvenía á móti Noregi.
Þjóðirnar eru einu stigi og tveimur
á eftir Íslandi. Ljóst er að ekki mun
ráðast hvaða þjóð hafnar í öðru
sæti riðilsins fyrr en að lokinni
lokaumferðinni.
Hætt er við því að einhverjir
leikmenn Íslands verði í leikbanni
í lokaleiknum í Noregi. Þannig eru
sjö leikmenn sem hafa verið í stóru
hlutverki í undankeppninni einni
áminningu frá því að fara í bann.

SIR ALEX - áskrift!
Í nóvember kemur út bókin SIR ALEX HINN MAGNAÐI FERGUSON-TÍMI HJÁ
MANCHESTER UNITED 1986-2013,
eftir Guðjón Inga Eiríksson

jafnt innan vallar sem utan
og verður hún prýdd fjölda mynda.
Aftast í bókinni verður HEILLAÓSKASKRÁ (LIST OF HONOUR). Þar geta
þeir sem gerast áskrifendur að bókinni fengið nafnið sitt skráð undir
þakkarorðum til Sir Alex, en bókin verður síðan afhent honum.
Verð bókarinnar verður kr. 5.980 (auk 800 króna sendingargjalds)
og þarf að greiða hana fyrirfram (með korti eða leggja inn á reikning). Þeir
100 fyrstu sem panta fá jafnframt að gjöf FÓTBOLTASPILIÐ.

Hægt er að panta bókina í síma 557-5270 (og eftir kl. 16 í s. 692-8508)
Einnig er hægt að panta bókina í netganginu: holar@holabok.is

EINBEITTIR Gylfi

Þór Sigurðsson fór á
kostum í 1-0 sigrinum
á Albönum í síðasta
leik. Lagerbäck hefur
hrósað Gylfa mikið
fyrir bæði frammistöðu og viðhorf. Hér
gefur hann Hafnfirðingnum góð ráð.

LANDSLIÐSHÓPURINN Á MÓTI KÝPUR OG NOREGI Í UNDANKEPPNI HM
Markmenn
Gunnleifur Gunnleifsson, Breiðablik
Hannes Þór Halldórsson, KR
Haraldur Björnsson, Fredrikstad
Varnarmenn
Birkir Már Sævarsson, Brann
Ragnar Sigurðsson, FC Kaupmannahöfn
Kári Árnason, Rotherham
Eggert Gunnþór Jónsson, Belenenses
Ari Freyr Skúlason, OB
Hallgrímur Jónasson, SönderjyskE
Kristinn Jónsson, Breiðablik

Svíinn segir að gulu spjöldin muni
þó ekki hafa áhrif á liðsval sitt fyrir
leikinn. Áhyggjuefni sé þó hve mörg
spjöld leikmenn liðsins hafi fengið
í undankeppninni. 21 gult spjald og
eitt rautt.
„Ég get ekki kvartað of mikið
en við verðum að hafa hausinn rétt
stilltan.“
Munum ekki vanmeta Kýpur
Heimir Hallgrímsson, aðstoðarmaður Lagerbäcks, sagði erfitt að rýna
í andstæðingana, bæði Kýpur og
Noreg. Nýir þjálfarar stýra lands-

Miðjumenn
Emil Hallfreðsson, Hellas Verona
Aron Einar Gunnarsson, Cardiff
Helgi Valur Daníelsson, Belenenses
Jóhann Berg Guðmundsson,
AZ Alkmaar

Birkir Bjarnason, Sampdoria
Rúrik Gíslason, FC Kaupmannahöfn
Ólafur Ingi Skúlason, Zulte Waregem
Gylfi Þór Sigurðsson, Tottenham
Guðlaugur Victor Pálsson,
NEC Nijmegen

liðunum og ekki ljóst hve miklar
og hvers lags breytingar þeir gera
á leikmannahópi eða leikskipulagi
liðanna.
Þó sé ljóst að Kýpur sé með leikna
menn með góða sendingagetu. Flestir spili í heimalandinu enda töluverðir fjármunir í knattspyrnunni
þar í landi.
„Við einbeitum okkur þó fyrst og
fremst að okkar liði í dag,“ segir
Heimir. Ekki sé rétt að verja of
miklum tíma í að greina andstæðinginn þegar leikmannahópurinn
liggur ekki einu sinni ljós fyrir.

Sóknarmenn
Eiður Smári Guðjohnsen, Club Brugge
Kolbeinn Sigþórsson, Ajax
Arnór Smárason, Helsingborg
Alfreð Finnbogason, Heerenveen
Leikmenn á gulu spjaldi
Aron Einar Gunnarsson, Gylfi Þór
Sigurðsson, Alfreð Finnbogason, Kári
Árnason, Emil Hallfreðsson, Birkir
Már Sævarsson, Kolbeinn Sigþórsson
og Eggert Gunnþór Jónsson.

„Svo skiptir þjálfarinn um leikskipulag og þá verður allur okkar
undirbúningur bara bull og þvaður.“
Ísland tapaði fyrri leiknum ytra
1–0, sem er eini sigurleikur þeirra
kýpversku hingað til. Þeir gerðu
hins vegar markalaust jafntefli
heima gegn Sviss og héldu stöðunni
0–0 fram í viðbótartíma þegar þeir
heimsóttu þá svissnesku. Þeir hafa
fengið á sig færri mörk en Ísland og
þá má ekki vanmeta.
„Við erum brenndir gegn þeim og
munum alls ekki vanmeta þá.“
kolbeinntumi@frettabladid.is

AGF fann sér nýjan Marka-Aron
Mjög margt líkt með þeim Aroni Jóhannssyni og Aroni Elís Þrándarsyni.
FÓTBOLTI Aron Jóhannsson sló í
gegn hjá danska félaginu AGF á
sínum tíma og var síðan seldur til
hollenska liðsins AZ Alkmaar þar
sem hann raðar inn mörkum.
Danirnir telja sig vera búnir
að finna uppskriftina því þeir
eru búnir að finna annan Aron.
Líkt og þegar þeir fengu Aron frá
b-deildarliði Fjölnis þá sækja þeir
nýja Aroninn í íslensku b-deildina.
Aron Elís Þrándarson, sem er
19 ára gamall, skoraði 14 mörk
í 14 leikjum með Víkingum í 1.
deildinni í sumar og átti mikinn
þátt í því að Fossvogsliðið vann sér
sæti í Pepsi-deildinni á ný. Aron
skoraði 12 mörk í 18 leikjum fyrir

Fjölni í b-deildinni sumarið 2010,
sitt síðasta tímabil á Íslandi. Báðir
voru þeir markahæstir í deildinni.
Magnús Agnar Magnússon er
umboðsmaður Arons Elísar en
hann er einnig umboðsmaður
Arons Jóhannssonar. „AGF hefur
verið á Íslandi og séð hann spila.
Þeir voru búnir að ákveða það
fyrir löngu að bjóða honum til
Danmerkur svo þeir gætu skoðað
hann betur,“ sagði Magnús Agnar
við tipsbladet.dk.
„Aron Elís er meiri tía en Aron
Jóhannsson og er því að skora
mörkin sín á annan hátt. Hann er
hávaxinn, örvfættur og er mjög
góður leikmaður. Allir stóru klúbb-

NÝR MARKA-ARON Víkingurinn Aron

Elís Þrándarson.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

arnir á Íslandi vildu fá hann til
sín,“ segir Magnús Agnar.
- óój

74)229 889667-27
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DAGSKRÁ
SUNNUDAGUR

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 19.45
Sjálfstætt fólk

Rás 2 kl 11.02
Nei, hættu nú alveg

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.

Spurninga- og skemmtiþátturinn
Nei, hættu nú alveg í umsjá Vilhelms
Antons Jónssonar er á dagskrá á sunnudögum milli
klukkan 11 og 12. Tvö
lið keppa undir stjórn
tveggja sérvalinna
fyrirliða, sem fá til
sín skemmtilegt
og skrítið fólk.

Dexter

Landinn

Viltu vinna milljón?

SKJÁR EINN KL. 22.00 Lokaþáttaröðin af þessum ódauðlegu þáttum
um fjöldamorðingjann og prúðmennið
Dexter Morgan. Hættulegur morðingi er
loks stöðvaður af lögreglunni í Miami en
Dexter veit betur.

SJÓNVARPIÐ KL. 19.40 Frétta- og
þjóðlífsþáttur í umsjón fréttamanna um
allt land. Ritstjóri er Gísli Einarsson og
um dagskrárgerð sér Karl Sigtryggsson.

STÖÐ 2 GULL KL. 20.00 Vandaður
spurningaþáttur frá árinu 2002. Stjórnandi er Þorsteinn J.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Strumparnir
07.25 Villingarnir
07.45 UKI
07.50 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Algjör Sveppi
09.45 Kalli litli kanína og vinir
10.10 Ben 10
10.30 Ofurhetjusérsveitin
11.15 Batman
11.35 Spaugstofan
12.00 Nágrannar
13.45 Logi í beinni
14.35 Beint frá messa
15.25 Veistu hver ég var?
16.10 Um land allt
16.40 Broadchurch
17.35 60 mínútur
18.23 Veður

14.30
15.15
16.05
16.45
18.10
18.30
18.50
19.00
19.45
20.30
21.15
22.00
22.40
23.20
00.05
00.50
01.30
02.15

The Choice
Junior Masterchef Australia
The Great Escape
Celebrity Apprentice
It‘s Love, Actually
Mindy Project
Mad
The Amazing Race (5:12)
Offspring (4:13)
The Vampire Diaries (5:22)
Zero Hour (5:13)
Graceland (4:13)
Justified (4:13)
The Amazing Race
Offspring
The Vampire Diaries
Zero Hour
Tónlistarmyndbönd

18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn (6:30)
19.10 Næturvaktin
19.45 Sjálfstætt fólk (5:15)
20.20 The Crazy Ones (1:13)
20.45 Ástríður (4:10)

Miðasalan er opin frá kl. 15-18 þri-fös
midasala@tjarnarbio.is / 5272100

www.tjarnarbio.is

21.10 Homeland (1:12) Þriðja þáttaröð
þessarra mögnuðu spennuþátta þar sem
við fylgdumst með Carrie Mathieson,
starfsmanni bandarísku leyniþjónustunnar, sem fékk upplýsingar um að hryðjuverkasamtök hafi náð að snúa bandaríska stríðsfanganum Brody á sitt band.
22.00 Boardwalk Empire (4:12)
22.55 60 mínútur
23.40 The Daily Show. Global Editon
00.10 Suits
00.55 The Untold History of The
United States
01.55 Hostages
02.45 The Americans
03.35 Kung Fu Killer
05.05 The 41-Year-Old Virgin Who
Knocked Up Sarah Marshall

10.25 Formúla 1

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 07.46 Doddi
litli og Eyrnastór 07.55 Sumardalsmyllan
08.00 Könnuðurinn Dóra 08.23 Svampur Sveinsson 08.45 Latibær 08.55 Rasmus Klumpur og félagar 09.00 Ævintýri
Tinna 09.22 Ofurhundurinn Krypto 09.43
Skoppa og Skrítla 09.55 UKI 10.00 Lukku
Láki 10.24 Strumparnir 10.49 Hvellur
keppnisbíll 11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 11.46
Doddi litli og Eyrnastór 11.55 Sumardalsmyllan 12.00 Könnuðurinn Dóra 12.23
Svampur Sveinsson 12.45 Latibær 12.55
Rasmus Klumpur og félagar 13.00 Ævintýri Tinna 13.22 Ofurhundurinn Krypto
13.43 Skoppa og Skrítla 13.55 UKI 14.00
Lukku Láki 14.24 Strumparnir 14.49
Hvellur keppnisbíll 15.00 Áfram Diego,
áfram! 15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
15.46 Doddi litli og Eyrnastór 15.55 Sumardalsmyllan 16.00 Könnuðurinn Dóra
16.23 Svampur Sveinsson 16.45 Latibær 16.55 Rasmus Klumpur og félagar
17.00 Ævintýri Tinna 17.22 Ofurhundurinn Krypto 17.43 Skoppa og Skrítla 17.55
UKI 18.00 Lukku Láki 18.24 Strumparnir 18.49 Hvellur keppnisbíll 19.00 Fjölskyldubíó. Ice Age. The Meltdown

07.00 Morgunstundin okkar
10.25 Ævintýri Merlíns (The Adventures

of Merlin V)
11.15 Ísþjóðin
11.45 Fimmtug unglömb (50 år - og

teenager igen)
13.15 Undur lífsins– Heimkynni (4:5)

(Wonders of Life)
14.05 Börn fá líka gigt Á hverju ári greinast tíu til fimmtán börn á Íslandi með gigtarsjúkdóm. Þeir eru misalvarlegir og eiga
sum barnanna eftir að vaxa upp úr sinni
gigt á meðan önnur glíma við sjúkdóminn
alla sína ævi.
14.40 Minnisverð máltíð– Anders
Lund Madsen (En go‘ frokost)
14.55 Hvað veistu? - Dönsk geimflaug
(Viden om. Dansk raket og styr på vejret)
15.25 Morgunverðarklúbburinn (The
Breakfast Club)
17.00 Mótókross
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Poppý kisuló
17.40 Teitur
17.50 Kóalabræður
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (Bonderøven)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Ísþjóðin með Ragnhildi Steinunni (6:6) (Sigyn Blöndal) Þáttaröð um
ungt og áhugavert fólk. Sigyn Blöndal var
valin framúrskarandi ungur Norðlendingur í maí.
20.40 Útúrdúr Í þáttunum er fjallað
um klassíska- og samtímatónlist í víðum
skilningi og leitast við að kynna hana
á skemmtilegan, aðgengilegan og fjölbreyttan hátt.
21.30 Hálfbróðirinn (6:8) (Halvbroren)
Norskur myndaflokkur byggður á sögu
eftir Lars Saabye Christensen sem hlaut
Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs
fyrir hana.
22.20 Njósnarar í Varsjá (2:2) (Spies of
Warsaw)
23.50 Brúin (2:10) (Broen II)
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.55 Þýski handboltinn

SKJÁR EINN

14.25 Sumarmótin 2013
15.05 La Liga Report
15.35 Levante – Real Madrid
17.15 Barcelona – Valladolid
18.55 Þýski handboltinn
20.15 Meistaradeild Evrópu. Shakhtar

Donetsk - Man. Utd.
22.00 Meistaradeildin – meistaramörk
23.00 Levante - Real Madrid

09.00 Sunderland – Man. Utd.
10.40 Cardiff – Newcastle
12.20 Norwich – Chelsea Bein útsending
14.45 Tottenham – West Ham Bein útsending
17.00 Liverpool – Crystal Palace
18.40 Man. City – Everton
20.20 Norwich – Chelsea
22.00 Tottenham – West Ham
23.40 Fulham – Stoke

17.55 Strákarnir
18.25 Friends
18.45 Seinfeld
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men (17:24) Í
20.00 Viltu vinna milljón?
20.40 Krøniken (1:22)
21.45 Ørnen (1:24) Stöð 2 Gull rifjar
upp þessa vinsælu dönsku spennuþætti.
22.45 Ally McBeal (2:23)
23.30 Without a Trace (7:23)
00.15 Viltu vinna milljón?
00.55 Krøniken
01.55 Ørnen
02.55 Tónlistarmyndbönd

09.05 Make It Happen
10.35 Leap Year
12.15 Solitary Man
13.45 Henry‘s Crime
15.30 Make It Happen

14.00 Frumkvöðlar 14.30 ABC Barnahjálp
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 Úrsus og félagar 23.30 Eldað
með Holta

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

17.00 Leap Year
18.40 Solitary Man

Pepsi MAX tónlist
Dr. Phil
Kitchen Nightmares
Secret Street Crew
Save Me
Rules of Engagement
30 Rock
Happy Endings
Parks & Recreation
Bachelor Pad
Rookie Blue
Unforgettable
Judging Amy (8:24)
Top Gear (5:6)
Law & Order. Special Victims
Unit (6:23)
22.00 Dexter (3:12)
22.50 The Borgias (3:10)
23.40 Málið
00.10 Under the Dome
01.00 Hannibal
01.45 Flashpoint
02.30 Dexter
03.20 Excused
03.45 Pepsi MAX tónlist
06.00
11.15
12.40
13.30
14.20
14.45
15.10
15.35
16.00
16.25
17.55
18.45
19.35
20.20
21.15

20.10 Henry‘s Crime
22.00 War Horse
00.25 The Pelican Brief
02.45 Seven
04.50 War Horse

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

06.00 Eurosport 07.30 Presidents Cup 2013
16.00 Presidents Cup 2013 23.30 Champions
Tour - Highlights 00.25 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

MAGNAÐUR
ÞRILLER

Klárlega ein besta
mynd ársins!

The Hollywood Reporter

Entertainment Weekly

Jobio.com

100/100
Variety

100/100
Los Angeles Times
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Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
KOLBRÚN EVA VIKTORSDÓTTIR SÖNGKONA Í HLJÓMSVEITINNI MYST
RÚV

Matt Damon
„Það er mun betra að vera
maður sjálfur heldur en að
reyna að vera einhver önnur
útgáfa af sjálfum þér, sem þú
heldur að aðrir vilja að þú
sért.“
Leikarinn Matt Damon leikur eitt
af aðalhlutverkunum í kvikmyndinni Stuck on You, sem sýnd er
í Sjónvarpinu klukkan 21.40 í
kvöld.

Ég horﬁ svona stundum
á sjónvarp. Þegar ég
geri það þá horﬁ
ég mest á eitthvað
breskt. Ég hef gaman af spennuþáttum og dramatík, en
einnig hef ég áhuga
á þáttum sem
tengjast yﬁrnáttúrulegum fyrirbærum.

STÖÐ 2

Luther Í miklu uppáhaldi hjá mér. Mér
þykir mikill þokki vera
yﬁr lögreglumanninum John Luther. Þetta
eru spennandi og
vel leiknir þættir. Ég
hef gaman af breskri
spennu.

STÖÐ 2

Nágrannar Hafa
verið í uppáhaldi í
mjög langan tíma en
ég hef horft á þá frá
því ég var ﬁmm ára og
get bara ekki hætt að
horfa á þá. Mér þykir
þættirnir ferskir og
upplífgandi.

STÖÐ 2

Broadchurch Mjög
spennandi og áhugaverðir þættir. Þeir
halda manni alltaf
á tánum og maður
festist alveg við sjónvarpið. Mér ﬁnnst
þeir einnig mjög vel
leiknir.

Fm 957 kl 16.00
Íslenski listinn
Íslenski listinn færir þér 20
vinsælustu lög landsins, lög líkleg til
vinsælda, lög sem
voru á toppnum
fyrir 10 árum
og ﬂeira. Söngdívan Þórunn
Antonía
Magnúsdóttir kynnir
Íslenska
listann.

STÖÐ 3

07.00 Strumparnir 07.25 Villingarnir 07.50 Hello
Kitty 08.00 Algjör Sveppi 08.05 Lærum og
leikum með hljóðin 08.10 Algjör Sveppi 10.20
Kalli kanína og félagar 10.45 Ozzy and Drix
11.10 Young Justice
11.35 Big Time Rush

15.00 The X-Factor US

07.00 Morgunstundin okkar

17.05 The Amazing Race

10.30 Útsvar

17.50 Offspring

11.30 360 gráður

18.35 The Cleveland Show

12.00 Dýraspítalinn (9:9) (Djursjukhuset)

19.00 Jamie‘s American Road Trip (4:6)

13.00 Kastljós

12.00 Bold and the Beautiful

19.50 Raising Hope (4:22)

13.45 Ástríður

13.20 Mótorsport

20.10 Don‘t Trust the B*** in Apt 23

14.15 Heimsókn

(4:7) Gamanþættir.
20.35 Cougar Town (4:15)
20.55 Golden Boy (4:13)
21.40 My Week With Marilyn Dramatísk mynd sem byggð er á dagbókum
Colins nokkurs Clarks og gerist á einni
viku sem hann eyddi með stærstu
stjörnu heims, Marilyn Monroe,.
23.20 The Vampire Diaries (4:22)
00.00 Zero Hour (4:13)
00.45 Jamie‘s American Road Trip
01.30 Raising Hope
01.55 Don‘t Trust the B*** in Apt 23
02.15 Cougar Town
02.40 Golden Boy
03.25 Tónlistarmyndbönd

13.45 Hugh Laurie. Tónlistin við ána
(Hugh Laurie - Down by the River)

14.35 Sjálfstætt fólk
15.10 ET Weekend
15.55 Íslenski listinn
16.25 Sjáðu
16.50 Pepsí-mörkin
18.05 Ávaxtakarfan
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.50 Íþróttir
18.55 Næturvaktin Íslensk þáttaröð

með Jóni Gnarr og Pétri Jóhanni Sigfússyni í aðalhlutverkum.
19.25 Lottó
19.30 Spaugstofan Spéfuglarnir Karl
Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, Siggi
Sigurjónsson og Örn Árnason fara nú
yfir atburði liðinnar viku.
20.00 Beint frá messa Tónleikaröð í
umsjá Bubba Morthens þar sem valinkunnir tónlistarmenn halda tónleika í
messa skipa.
20.40 Veistu hver ég var?
21.20 The Bourne Legacy Spennumynd frá 2012 með Jeremy Renner,
Rachel Weisz og Edward Norton í aðalhlutverkum.
23.30 The Matrix Tölvuþrjóturinn
Thomas Anderson, kallaður Neo, hefur
lifað frekar viðburðasnauðu lífi.
01.40 Red Factions. Origins
03.10 I Am Number Four
04.55 Veistu hver ég var?
05.25 Fréttir

07.50 Meist.d. Evrópu. Ajax - AC Milan
09.35 Meistarad. - meistaramörk

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 07.46 Doddi litli og Eyrnastór
07.55 Sumardalsmyllan 08.00 Könnuðurinn Dóra
08.23 Svampur Sveinsson 08.45 Latibær 08.55
Rasmus Klumpur 09.00 Ævintýri Tinna 09.22
Ofurhundurinn Krypto 09.43 Skoppa og Skrítla
09.55 UKI 10.00 Lukku Láki 10.24 Strumparnir
10.49 Hvellur keppnisbíll 11.00 Áfram Diego,
áfram! 11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 11.46
Doddi litli og Eyrnastór 11.55 Sumardalsmyllan
12.00 Könnuðurinn Dóra 12.23 Svampur
Sveinsson 12.45 Latibær 12.55 Rasmus Klumpur
13.00 Ævintýri Tinna 13.22 Ofurhundurinn Krypto
13.43 Skoppa og Skrítla 13.55 UKI 14.00 Lukku
Láki 14.24 Strumparnir 14.49 Hvellur keppnisbíll
15.00 Áfram Diego, áfram! 15.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 15.46 Doddi litli og Eyrnastór
15.55 Sumardalsmyllan 16.00 Könnuðurinn Dóra
16.23 Svampur Sveinsson 16.45 Latibær 16.55
Rasmus Klumpur 17.00 Ævintýri Tinna 17.22
Ofurhundurinn Krypto 17.43 Skoppa og Skrítla
17.55 UKI 18.00 Lukku Láki 18.24 Strumparnir
18.49 Hvellur keppnisbíll 19.00 Cars 2

10.35 Formúla 1 2013 – Tímataka
12.20 Meistarad. Evrópu – fréttaþáttur
12.50 KR – Fram

17.55 Strákarnir

15.00 Pepsí-mörkin 2013

18.25 Friends

17.30 La Liga Report

18.45 Seinfeld

18.00 Klitschko vs. Povetkin Bein út-

19.10 Modern Family

sending frá bardaga Wladimirs Klitschko,
besta þungavigtarboxara heims og Alexanders Povetkin.
21.00 Evrópudeildarmörkin
21.55 Anzhi Makh‘kala –- Tottenham
23.35 Levante – Real Madrid
01.15 Barcelona – Valladolid
05.30 Formúla 1 Bein útsending

08.00 Everton – Newcastle

19.35 Two and a Half Men (16:24)
20.00 Hotel Babylon (1:8) Fjórða

þáttaröðin um lífið á Hótel Babylon þar
sem lífið snýst um glamúr og gestrisni.
20.55 Footballers Wives (1:8)
21.45 Pressa (3:6)
22.30 Entourage (8:12)
23.00 Hotel Babylon
23.55 Footballers Wives
00.45 Pressa
01.30 Entourage
02.00 Tónlistarmyndbönd

09.40 Match Pack
10.10 Ensku mörkin – úrvalsdeildin
11.05 Enska úrvalsdeildin–upphitun

08.15 Spy Next Door

11.35 Man. City – Everton

09.50 Coco Before Chanel

Bein útsending
13.35 Laugardagsmörkin
13.50 Liverpool – Crystal Palace
Bein útsending
16.00 Laugardagsmörkin
16.20 Sunderland – Man. Utd.
Bein útsending
18.30 Cardiff – Newcastle
20.10 Man. City – Everton
21.50 Fulham – Stoke
23.30 Hull - Aston Villa

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

11.40 Margin Call
13.25 Charlie and Boots
15.05 Spy Next Door

14.30 Djöflaeyjan
15.05 Útúrdúr
15.50 Popppunktur 2009
16.45 Hvað veistu? Næsta stopp.
Mars (Viden Om. Mars næste stop)
17.15 Mótorsystur (2:10) (Motorsystrar)
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Bombubyrgið (5:26) (Blast Lab)
18.10 Ástin grípur unglinginn (78:85)

(The Secret Life of the American Teenager V)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (6:13) (The
Adventures of Merlin V) Breskur myndaflokkur um æskuævintýri galdrakarlsins fræga.
20.30 Tónlistarhátíð í Derry (1:2)
(Radio 1‘s Big Weekend) Upptaka frá
tónlistarhátíð sem fram fór í Derry á
Norður-Írlandi í maí.
21.30 Hraðfréttir Benedikt og Fannar
líta yfir atburði liðinnar viku.
21.40 Óaðskiljanlegir (Stuck on You)
Samvaxnir tvíburar flytjast til Los Angeles svo að annar þeirra geti látið draum
sinn um að verða leikari rætast.
23.40 Vitnið (Witness)
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁR EINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
09.55 Dr. Phil
12.00 Gordon Ramsay Ultimate Cookery Course
12.30 Gordon Behind Bars
13.20 Design Star
14.10 Judging Amy
14.55 The Voice
17.25 America‘s Next Top Model
18.10 The Biggest Loser
19.40 Secret Street Crew (5:6)
20.30 Bachelor Pad (4:7)
22.00 No Country for Old Men
Skemmtileg kvikmynd eftir hina óborganlegu Cohen bræður sem m.a. fékk
fjögur óskarsverðlaun.
00.00 A Beautiful Mind Íslandsvinurinn Russerl Crowe í sínu besta hlutverki
til þessa sem snillingurinn John Nash
sem glímir við alvarlegan geðsjúkdóm.
02.15 Rookie Blue
03.05 The Borgias
03.55 Excused
04.20 Pepsi MAX tónlist

06.00 Eurosport 06.30 Presidents Cup 2013
11.35 Inside the PGA Tour 12.00 Presidents
Cup 2013 22.00 Presidents Cup 2013 03.00
Eurosport

16.40 Coco Before Chanel
18.30 Margin Call
20.15 Charlie and Boots
22.00 American Reunion
23.50 Paul
01.30 Wanderlust
03.10 American Reunion

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

17.00 Úrsus og félagar 17.30 Eldað með Holta
18.00 Hrafnaþing 19.00 Úrsus og félagar 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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UPPSELT Á BAGGALÚT
Baggalútur sló eigið innanhússmet
þegar miðar á ferna jólatónleika
hljómsveitarinnar í Háskólabíói
seldust upp á örfáum klukkustundum
í gærmorgun. Hugsanlega verða
haldnir aukatónleikar
sem verða auglýstir
síðar. Bragi Valdimar
Skúlason og félagar
eru nýkomnir heim
frá Nashville þar sem
þeir tóku upp lög á
nýja plötu, þar á meðal
Mamma þarf að
djamma, sem
Jóhanna Guðrún
syngur.
- fb

2SLêODXJDUGDJD


Hljómsveitin Snorri Helgason leggur í
Evróputúr á sunnudaginn sem hefst í
Innsbruck í Austurríki. Síðasta miðvikudag var trommuleikari hljómsveitarinnar, Magnús Trygvason Eliassen,
lagður í skyndi á sjúkrahús. Þar þurfti
hann að gangast undir aðgerð og heilsast nú vel. Það varð þó fljótt ljóst að
sveitin yrði án Magnúsar
í Evróputúrnum. Haft
var samband við
Magnús Magnússon,
trommara Ylju, sem
æfir nú upp túrinn
einn með nokkurra
daga fyrirvara.
- ósk

SAGÐI BRESKI LEIKARINN
TIM HIDDLESTON ÞEGAR
HANN VAR SPURÐUR ÚT
Í KYNNI SÍN AF VILHJÁLMI
BRETAPRINS. HIDDLESTON VAR ÁRI Á UNDAN
VILHJÁLMI Í ETON-EINKASKÓLANUM.

HREFNA RÓSA VINSÆL
Nú stendur yfir átakið Bleika slaufan
til styrktar Krabbameinsfélagi Íslands.
Af því tilefni hafa ýmsir þjóðþekktir
einstaklingar lagt málefninu lið með
því að láta bjóða sig upp. Fimmtán
manns buðu í Friðrik Dór og kemur
hann fram fyrir 200 þúsund krónur.
24 einstaklingar buðu í að fá Tvíhöfða
til að taka yfir útvarpsþáttinn Virka morgna, hæsta
boð þar var 375 þúsund
krónur. Vinsælust er þó
Hrefna Rósa Sætran
en í gær höfðu 32 einstaklingar boðið í að
fá kokkinn til að elda
fyrir sig, þá voru sjö
tímar enn eftir af
uppboðinu.
- sm

Er sem ﬂuga á vegg
 í heimafæðingum
NUNJ

+80$5
6~U
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BABB Í BÁTINN HJÁ
SNORRA HELGASYNI

„Hann virðist vera
mjög almennilegur
maður, en mér finnst
ég hvorki þekkja
hann betur né verr
en þú,“
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Dögg Mósesdóttir kvikmyndagerðarkona gerir heimildarmynd um heimafæðingar
á Íslandi. Dögg var sem ﬂuga á vegg þegar hún myndaði fyrstu heimafæðinguna.
„Ég hafði sjálf reynt að eiga mitt
fyrsta barn heima, en það endaði með bráðakeisara uppi á spítala. Vinkona mín, sem er doula
og hafði hjálpað mér mikið, sagði
mér að það vantaði upplýsingar um
heimafæðingar og mér datt í hug
að búa til litla fræðslumynd um
málefnið. Það eru margar ranghugmyndir uppi um heimafæðingar og konum er ekki alltaf bent á
þennan kost heldur þurfa þær að
falast eftir því sjálfar. Sjálf var ég
mjög hrifin af þeirri þjónustu sem
býðst í kringum heimafæðingar og
finnst skrítið að fólk fái ekki meiri
upplýsingar um hana,“ segir Dögg
Mósesdóttir kvikmyndagerðarkona
um heimildarmynd sem hún vinnur
að. Umfjöllunarefni myndarinnar
eru heimafæðingar á Íslandi og ber
hún vinnuheitið Valið.
Aðspurð segir Dögg tilvonandi
mæður forvitnar um verkefnið.
Hún hefur þegar myndað eina
heimafæðingu og hyggst mynda
aðra um áramótin. „Ég auglýsti
eftir þátttakendum í gegnum
Facebook-hóp um heimafæðingar. Ég gekk sjálf í gegnum þetta
ferli fyrir ekki svo löngu og veit
að fólk vill næði, þess vegna passaði ég mig á því að vera eins og
fluga á vegg. Mér þótti þetta alls
ekki skrítið, heldur mjög eðlilegt
og frekar magnað. Við höfðum líka
hist nokkuð oft og vorum því ekki
ókunnug.“
Í heimildarmyndinni ræðir Dögg
einnig við ljósmæður, doulur og
mæður á Höfn í Hornafirði, en þar
eru heimafæðingar algengar vegna
mikillar fjarlægðar frá næsta spítala. „Þar er önnur fæðingarmenning en annars staðar á landinu.
Núna er reyndar engin ljósmóðir
á staðnum og því líklegt að þetta
breytist eitthvað.“
Upphaflega átti þetta að verða

FJALLAR UM HEIMAFÆÐINGAR Dögg Mósesdóttir kvikmyndagerðarkona gerir

heimildarmynd sem fjallar um heimafæðingar á Íslandi. Tökur eru komnar vel á veg.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON

fræðslumyndband um heimafæðingar en eftir því sem leið á verkefnið varð það stærra í sniðum.
„Það er heilmikil pólitík sem liggur á bak við fæðingar og þetta tengist einnig kvenréttindabaráttunni.
Ég komst til að mynda að því að
konur sem upplifa að hafa ekki haft
stjórn á fæðingarferlinu upplifa
oft sömu streitueinkenni og konur
sem orðið hafa fyrir kynferðislegu
ofbeldi. Það er því mjög mikilvægt
að konan finni til öryggis.“
Verkefnið er komið vel á veg

4.533

börn fæddust á Íslandi
árið 2012.
en Dögg hyggst safna fyrir eftirvinnslu hennar á vefsíðunni Karolina Fund. „Þetta fer kannski að
verða eina von kvikmyndagerðarfólks eftir niðurskurðinn. Ástríðan
fleytir manni ákveðið langt – svo
þarf maður meðbyr,“ segir hún að
lokum.
sara@frettabladid.is

Frostrósir kveðja á toppnum
Lokatónleikar Frostrósanna vinsælu verða haldnir í Laugardalshöll 21. desember.
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„Ef það á að kveðja er best að gera
það á toppnum,“ segir Samúel
Kristjánsson, skipuleggjandi
Frostrósatónleikanna.
Lokatónleikar hinna vinsælu
Frostrósa verða haldnir í Laugardalshöll 21. desember. Eftir það
fara þær í frí um óákveðinn tíma.
Samúel ætlar í staðinn að einbeita
sér að því að koma Frostrósunum
á kortið í Noregi og Svíþjóð.
„Ég er búinn að vinna með
Frostrósir í Noregi og Svíþjóð síðustu tvö ár. Það hefur verið svo
rosalega mikil vinna hérna heima
að það er ekki hægt að gera hvort
tveggja,“ segir Samúel, sem er
einnig búinn að ráða sig í annað
verkefni í Svíþjóð.
„En það er aldrei að vita nema
hugurinn leiti aftur heim og við,
þessi samhenta fjölskylda sem
að baki þessu stendur, komum
saman aftur og blásum til veislu

FROSTRÓSIR Lokatónleikar Frostrósa verða haldnir í Laugardalshöll 21. desember.

að nokkrum árum liðnum. En það
þarf framtíðin að leiða í ljós.“
Á lokatónleikunum í Höllinni
verður öllu tjaldað til. Dívurnar mæta allar til leiks, auk fjölda
tenóra og söngvara. Einnig kemur
fram Stórhljómsveit Frostrósa, tvö
hundruð manna hátíðarkór, barnakór og Íslenski gospelkórinn. Miðasala hefst 15. október á Midi.is. -fb

130.000
Yﬁr 130 þúsund
tónleikagestir hafa
séð Frostrósir á
síðustu tólf árum.

ENDURMENNTUN 30 ÁRA

NÆRÐU HUGANN
FJÖLBREYTT NÁMSKEIÐ Á NÆSTUNNI

MENNING

STJÓRNUN OG FORYSTA

Gáum til veðurs!

Stjórnun fyrir nýja stjórnendur

skráningarfrestur til 8. október

hefst 14. október

Stór-kínverska menningarsvæðið:
Áhrif Kínverja á nærumhverfi sitt og staða þeirra þar

Managing Software Development Teams
skráningarfrestur til 16. október

skráningarfrestur til 16. október

Stjórnun og leiðtogahæfni
skráningarfrestur til 28. október

Mikligarður og uppgangur Múhameðs
- Dramatísk og spennandi saga

Árangursstjórnun og árangursmælikvarðar

skráningarfrestur til 20. október

skráningarfrestur til 30. október

Fjármálabyltingar og kauphallarhrun í 300 ár
skráningarfrestur til 21. október

New York – höfuðborg heimsins?

STARFSTENGD HÆFNI
Grunnatriði í verkefnastjórnun

skráningarfrestur til 23. október

skráningarfrestur til 8. október

PERSÓNULEG HÆFNI

Móttaka nýliða á vinnustað
skráningarfrestur til 10. október

Þáttagerð í útvarpi

skráningarfrestur til 14. október

Stjórnfesta, mannréttindi og spilling

Húmor og gleði í samskiptum ... dauðans alvara
skráningarfrestur til 14. október

skráningarfrestur til 16. október

Samningatækni

Siðfræði - Að greina, gagnrýna og bæta siðferði
skráningarfrestur til 14. október

skráningarfrestur til 21. október

Náðu árangri í Google með orðin að vopni

Kvíði barna og unglinga - foreldranámskeið
skráningarfrestur til 14. október

skráningarfrestur til 23. október

TUNGUMÁL

Úr neista í nýja bók

Spænska II

skráningarfrestur til 17. október

skráningarfrestur til 14. október

Öflugt sjálfstraust - á Akureyri

Practical English: Advanced

skráningarfrestur til 21. október

skráningarfrestur til 21. október

Myndbandavinnsla með Moviemaker fyrir Windows
skráningarfrestur til 22. október

Rafbækur fyrir alla - tæknin, tækin og lesefnið

FJÁRMÁL OG REKSTUR
Fyrirtækjarekstur – löggjöfin og lífsferill félaga

skráningarfrestur til 23. október

skráningarfrestur til 14. október

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSSVIÐ

Innskattur: Uppgjör og skil virðisaukaskatts

Lausnamiðuð samtalstækni,
SFBT (Solution Focused Brief Therapy)

Arðsemismat verkefna

skráningarfrestur til 17. október

skráningarfrestur til 21. október

skráningarfrestur til 14. október

VERK- OG TÆKNIFRÆÐI

Solution Focused Brief Therapy
- lausnamiðuð skammtímameðferð

Réttarstaða verkkaupa og verktaka

skráningarfrestur til 21. október

skráningarfrestur til 14. október

Batamiðuð meðferð: Batastefna og starfsmaðurinn
skráningarfrestur til 25. október

Evrópski timburstaðallinn EN 1995
skráningarfrestur til 18. október

UPPELDI OG KENNSLA

UPPLÝSINGATÆKNI

Kvíði barna og unglinga - fagnámskeið

Kanban í upplýsingatækni

skráningarfrestur til 17. október

skráningarfrestur til 17. október

Jákvæð menntun - jákvæðni og árangur
skráningarfrestur til 21. október

SKRÁNINGARFRESTUR ER AÐ ÖLLU JÖFNU VIKU ÁÐUR EN NÁMSKEIÐ HEFST

Nánari upplýsingar og skráning:

sími 525 4444

endurmenntun.is
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

NÆRMYND

Þorbjörg Helga
Þorgilsdóttir
Leikkona
MAKI: Arnar Kormákur Friðriksson.
FORELDRAR: Auður Sveinsdóttir og
Þorgils Arason.
Þorbjörg Helga hefur getið sér gott orð
í leiklistarheiminum. Hún er best þekkt
fyrir leik sinn í kvikmyndinni Djúpinu
og nú síðast fyrir að leika í kvikmyndinni Málmhaus. Fyrir utan leiklistina
hefur hún lokið við eitt og hálft ár í
lögfræðinámi.

„Hún er alltaf hress og kát og er algjör
draumastarfsfélagi. Hún leggur
ávallt mikið á sig og er ákaflega dugleg og samviskusöm í öllu sem hún gerir.
Hún er algjört „natural
talent“ í kvikmyndaleik
og hefur ofboðslega
fínan sans fyrir öllum
smáatriðum.“
Ragnar Bragason,
leikstjóri og
samstarfsfélagi.
„Obba er einstaklega

traust vinkona. Hún
verður ung að eilífu
og mun alltaf líta út
eins og unglingur sem
er frábært í okkar
fagi. Hún er mjög
fyndin, vör um sig og
skapandi.“
Lilja Nótt
Þórarinsdóttir
vinkona
„Hún er trygglynd og sannur vinur vina
sinna. Góðmennskan uppmáluð og alltaf
til staðar ef á þarf að halda.
Hún er hjartahlý,
dugleg og leggur sig
allaf 100 prósent
fram við það sem
hún tekur sér fyrir
hendur, sem sést
vel í hlutverki
hennar í Málmhausi.“
Auður Sveinsdóttir, móðir
Þorbjargar
Helgu

Nú er opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla

I\
I\OJLU
\
E
EODÐLQX
ķGDJ
ķ
DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

