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KENNARAR SEGJA SÉR MISMUNAÐ 4
Um 100 kennarar telja að menntamálaráðuneytið hafi brotið á þeim við útgáfu
starfsleyfa. Líklegt að málið endi fyrir dómi, segir lögmaður hópsins.

LÆKNAR ÆTTU AÐ NOTA
SAMFÉLAGSMIÐLA 6
Læknar ættu að vera duglegri að eiga samskipti við
sjúklinga í gegnum blogg og samfélagsmiðla, segir
bráðalæknir.

STJÓRNVÖLD Í STÖRUKEPPNI 8
Stjórnvöld og kröfuhafar föllnu bankanna virðast
vera í nokkurs konar störukeppni. Báðir bíða útspils
frá hinum.

RÍKIÐ LÆKKAR GJÖLDIN 10
Fjármálaráðherra segir stjórnvöld ætla að efna loforð sem gefin voru í aðdraganda kjarasamninga þó að mörg félög hafi fellt samningana.

FIMM Í FRÉTTUM NASISTASKANDALL OG SKYR
Hilmar Hilmarsson, skólastjóri
Réttarholtsskóla, setur spurningamerki við að skólar meti siðgæði
og siðferðileg viðhorf unglinga sem
útskrifast úr tíunda bekk grunnskóla. Samkvæmt nýrri aðalnámskrá
grunnskóla verður það hlutverk skólastjórnenda.

Sigurður Kjartan Hilmarsson stofnaði fyrirtækið The Icelandic Milk
and Skyr Corporation árið 2006 og
nú eru vörur hans fáanlegar í um fjögur
þúsund verslunum í Bandaríkjunum.
Ævintýrið hófst þegar Sigurður
fór að búa til skyr í íbúð sinni á Manhattan.

Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir,
varaformaður ungra jafnaðarmanna, tók þátt í Hungurleikum
LÍN. Í leikunum þurftu þátttakendur
að lifa á 2.050 krónum á dag, sem
eru ráðstöfunartekjur námsmanna á
lánum frá LÍN að undanskildum húsnæðiskostnaði.

Doktor Anna Sigríður Ólafsóttir, dósent í næringarfræði, segir að varast beri að
börn fylgi tískustraumum í
fæði sínu. Mikilvægt sé að
börn fái kolvetni og borði
sem fjölbreyttastan mat en fari ekki á matarkúra með foreldrum sínum.

➜ Ummæli Björns Braga Arnarssonar í beinni útsendingu hjá RÚV ollu miklu fjaðrafoki
og rötuðu meðal annars í þýska og austurríska fjölmiðla. Þá líkti hann íslenska landsliðinu í
handbolta við þýska nasista árið 1938 því að það væri að slátra Austurríkismönnum.

SKOÐUN 12➜16
ÁFALL 12
Þorsteinn Pálsson um atkvæðagreiðslu um kjarasamninga.

ÁTAK GEGN OFBELDI? 16
Rósa María Hjörvar um umræðuna um kynbundið ofbeldi
gegn fötluðum.

Ó-TOLLAÐAN OSTAINNFLUTNING
STRAX 16
Þórólfur Matthíasson um mjólkuriðnaðinn og tollfrjálsan
innﬂutning.

HELGIN 18➜38
DAPRASTI TÍMINN
Í SÖGU ALÞINGIS 28
Einar K. Guðﬁnnsson, forseti Alþingis og þingmaður
Sjálfstæðisﬂokks, segir að Landsdómsmálið gegn Geir H.
Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, haﬁ verið daprasti
tíminn í sögu Alþingis. Málið haﬁ eitrað andrúmsloftið á
þinginu.

ÞAÐ KVAÐ VERA FALLEGT Í SOTSJÍ 32
Illugi Jökulsson ergir sig yﬁr því að íslenskir
ráðherrar skuli ætla að heiðra Pútín Rússlandsforseta með því að mæta á Vetrarólympíuleika hans í Sotsjí.

MIÐ-ÍSLAND Þeir Dóri DNA (lengst til vinstri), Björn Bragi Arnarsson, Ari Eldjárn, Bergur Ebbi Benediktsson og Jóhann Alfreð

Kristinsson eiga fimm ára starfsafmæli.

EINKAÞJÁLFARI Í ÞRÍVÍDD 30
Vﬁt Trainer-smáforritið er þrívíddar-einkaþjálfari sem býður notandanum upp á að æfa í 10-120 mínútur í senn án þess að þurfa að
snerta skjáinn.

LANGAR AÐ VERÐA
LOFTFIMLEIKAKONA 38
Hrefna Rós Gunnarsdóttir er liðug
með afbrigðum enda æﬁr hún ﬁmleika með Gerplu og sirkuskúnstir
í Æskusirkusnum. En stundum
verður hún lofthrædd.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Grínið gefur vel af
sér hjá Mið-Íslandi

MENNING 44➜58

Fimmmenningarnir í uppistandshópnum Mið-Íslandi hafa selt um sex þúsund
miða á sýningar hópsins. Hefur skilað 13 til 18 milljónum króna á nokkrum vikum.

VINSÆLASTUR Í BANDARÍKJUNUM
ÁN ÞESS AÐ HAFA HUGMYND UM ÞAÐ 51

VIÐSKIPTI Um sex þúsund miðar

Tim Scott McConnell, betur þekktur sem Ledfoot, kemur fram
á tónleikum í kvöld.

NÁLGAST MOZART EINS OG VIN 46
Ítalski píanóleikarinn Domenico Codispoti spilar á afmælistónleikum Mozarts á Kjarvalsstöðum á mánudaginn.

BENEDIKT HLEYPUR Í SKARÐIÐ
FYRIR CHARLOTTE 58
Charlotte Bøving fékk hlutverk í Everest, kvikmynd Baltasars
Kormáks. Benedikt Erlingsson, eiginmaður hennar, leysir hana
af í Þjóðleikhúsinu á meðan.

SPORT 52
GEFUR GÓÐ FYRIRHEIT 52
Aron Kristjánsson landsliðsþjálfari var hæstánægður
með frammistöðu Íslands á EM í handbolta.

SPRETTHARÐUR
SAUÐKRÆKINGUR 52
Jóhann Björn Sigurbjörnsson náði besta tíma
Íslendings í 60 metra hlaupi síðan 2009.
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hafa selst á sýningar uppistandshópsins Mið-Íslands í Þjóðleikhúskjallaranum frá því miðasala
hófst í byrjun janúar. Miðasalan
hefur skilað á bilinu þrettán til
átján milljónum króna samkvæmt
miðaverði Miði.is. Fimmmenningarnir sem mynda hópinn hafa þó
ekki enn slegið eigið met frá því í
fyrra þegar um tíu þúsund gestir
sáu sýningar þeirra.
„Þetta er ágætis upphæð en við
vorum með 38 sýningar í fyrra og
það stefnir í hátt í fimmtíu núna ef
það heldur áfram að ganga svona
vel. En maður er ekkert að fara að
kaupa sér nýjan bíl fyrir þetta því
við erum með fólk í vinnu og svo
deilist þetta í fimm hluta,“ segir
Halldór Halldórsson, betur þekktur sem Dóri DNA.

Nýhafin sýningaröð hópsins er
sú þriðja í röðinni og Mið-Ísland
fagnar nú fimm ára starfsafmæli.
„Við byrjuðum á Prikinu og
þá var frítt inn og fyrir tveimur
árum fórum við yfir í Þjóðleikhúskjallarann og síðan á stóra
svið leikhússins. Í fyrra færðum
við okkur alfarið niður í kjallarann af því húsnæðið er einstaklega hentugt.“
Dóri segir að sýningarnar muni
að öllum líkindum enda í mars. „Í
fyrra vorum við farnir að teygja
okkur fram í apríl. En við erum
auðvitað rosalega þakklátir fyrir
viðtökurnar og þetta er alveg það
skemmtilegasta sem maður gerir,
að fá að grínast í þessum kjallara
þegar maður er að skemmta fyrir
fólk sem er þangað komið til að sjá
grín.“

Maður er ekkert
að fara að kaupa sér nýjan
bíl fyrir þetta.
Halldór Halldórsson,
meðlimur í Mið-Íslandi

Fimmmenningarnir sinna allir
öðrum verkefnum á meðan á sýningunum stendur. Halldór er sjálfur í pistlaskrifum og að vinna í
leikhúsi. „Þannig að þetta vex og
vex og menn eru svolítið að uppskera eins og þeir sáðu. Það fer
mikil vinna í þetta, maður er alltaf
að meitla efnið. Sumir vilja meina
að grínistaefni sé eins og naglasúpa, þú setur nagla í og eyðir svo
vetrinum í að bæta hráefnum út í
hana og þú veist ekki hvernig hún
varð til en hún er samt djöfulli
bragðgóð.“
haraldur@frettabladid.is

Að minnsta kosti tveir liggja í valnum eftir átök mótmælenda og lögreglu:

Janúkovítsj boðar breytingar
KÆNUGARÐUR, AP Viktor Janúkov-

ítsj, forseti Úkraínu, tilkynnti í gær
að hann hygðist sleppa úr haldi fjölmörgum mótmælendum og endurskipa ríkisstjórn sína í kjölfar mikilla mótmæla í landinu undanfarna
mánuði. Að minnsta kosti tveir létu
lífið í átökum við lögreglu í vikunni.
Mótmælin í Kænugarði, sem
hófust upphaflega vegna frestunar
Janúkóvítsj á fyrirhuguðum verslunarsamningi við Evrópusambandið, hafa að mestu farið friðsamlega
fram undanfarna tvo mánuði. Forsetinn virðist þó hafa hellt olíu á
eldinn þegar hann tilkynnti í síðustu viku ný lög sem bönnuðu með
öllu mótmæli í landinu. Átök við
lögreglu færðust við það í aukana
og eru dæmi um að mótmælendur
hafi kastað grjóti og eldsprengjum
að sveitum stjórnvalda.

VIÐRÆÐUR Viktor Janúkovítsj, annar frá vinstri, fundar með leiðtogum stjórnarandstöðunnar á fimmtudag.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Janúkovítsj tók til máls á fundi
með trúarlegum leiðtogum í gær og
ábyrgðist þar að mótmælendalögunum yrði breytt, þeir sem handteknir
voru fyrir litlar sakir fái frelsi og

að hann muni breyta til í ríkisstjórn
landsins. Stjórnarandstaðan krefst
þess þó enn að hann segi af sér og
að boðað verði til kosninga á næstunni.
- bá
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18.1.2014 ➜ 24.1.2014

4.000
VERSLANIR

þeirra sem hringja
í símanúmer Ráðgjafar í reykbindindi í janúar eru
konur. 52 hringdu í númerið í janúar 2013.

62%

32

KARTÖFLUBÆNDUR
eru nú að störfum á öllu landinu. Þeir voru um tvö hundruð fyrir rúmum áratug.

2%

Stuðningur við
ESB-aðild eykst
STJÓRNMÁL Vaxandi stuðningur er

við inngöngu í Evrópusambandið.
Þetta kemur fram í nýrri könnun
MMR. Af þeim sem tóku afstöðu
sögðust 32,3 prósent hlynnt því að
Ísland gangi í Evrópusambandið
nú, borið saman við 25,0 prósent
fyrir ári.
Aðeins 13,1 prósent þeirra sem
styðja ríkisstjórnina var hlynnt
því að Ísland gangi í ESB meðan
83,1 prósent þeirra sem styðja
Samfylkinguna var hlynnt því að
Ísland gangi í Evrópusambandið.
Könnunin var framkvæmd dagana 9. til 15. janúar 2014 og var
heildarfjöldi svarenda 981 einstaklingur, 18 ára og eldri.
- eh

Skýrsla um íbúakosningar:

800 milljónir til
hverfapottanna
REYKJAVÍKURBORG Alls hafa 235

verkefni komið til framkvæmda
eftir íbúakosningar síðustu
tveggja ára hjá Reykjavíkurborg.
Þetta kemur fram í skýrslu sem
kynnt var í borgarráði í gær en
rúmlega 810 milljónum króna
hefur verið veitt í hverfapottana
síðan 2010.
Hugmyndasöfnun fyrir árið
2014 hófst í nóvember í fyrra
og bárust 470 hugmyndir. Nú
stendur yfir vinna við að velja úr
hvaða hugmyndum verður stillt
upp til rafrænna kosninga 11. til
18. mars næstkomandi.
- eh

LEIÐRÉTT
Í frétt blaðsins í fyrradag var fyrir
mistök sagt að MP banki væri ekki eina
litla fjármálafyrirtækið sem greiddi
bankaskatt. Rétt er að MP banki er
eina litla fjármálafyrirtækið sem greiðir
þennan skatt.

Í BANDARÍKJUNUM
selja nú framleiðsluvörur
The Icelandic Milk and
Skyr Corporation,
fyrirtækis
Sigurðar
Kjartans
Hilmarssonar.

fjölgun varð á farþegum sem ferðuðust
með Strætó árið 2013 miðað við árið
á undan. Er þetta fjórða árið í röð sem
farþegum fjölgar.

Afstaða til inngöngu í ESB:

NÁTTÚRA Gjaldtaka af ferðamönnum

mun ekki hefjast strax.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Náttúrupassinn fyrirhugaði:

Frumvarp lagt
fram á vorþingi
ALÞINGI Frumvarp um fyrir-

hugaðan náttúrupassa verður
lagt fram á vorþingi, en gjaldtaka fyrir hann mun ekki hefjast
strax. Þetta kom fram í fréttum
RÚV í gær.
Náttúrupassanum er ætlað
að veita aðgang að helstu ferðamannastöðum landsins, en miðað
við fjölda ferðamanna til Íslands
undanfarin ár má búast við að
tekjur af honum gætu numið
nokkrum milljörðum króna.
Ragnheiður Elín Árnadóttir,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
segir að tekjur af passanum komi
til með að renna í sérstakan sjóð
vegna uppbyggingar en ekki
beint til ríkisins.
- bá

Mjög spennandi tækifæri:

QuizUp í Kína
VIÐSKIPTI Stefnt er að útgáfu

spurningaleiksins QuizUp í Kína,
fjölmennasta landi í heimi með
1,3 milljarða íbúa.
Þetta verður gert í samstarfi
við Tencent, stærsta netfyrirtæki Kína, sem er meðal hluthafa í fyrirtækinu Plain Vanilla
sem gefur leikinn út. Stjórnendur Plain Vanilla eru nú á leið til
Kína.
„Það er mjög spennandi tækifæri sem bíður QuizUp í Kína,“
segir Þorsteinn B. Friðriksson,
forstjóri og stofnandi Plain Vanilla, í viðtali við Fréttablaðið í
gær.
- þþ, - bá

130,8 milljarðar króna
skiluðu sér úr veiðum íslenskra skipa á fyrstu tíu
mánuðum síðasta árs.
Veiðar á sama tímabili
2012 skiluðu
138,4 milljörðum króna.

5.500.000 myndir
voru leigðar í stafrænni vídeóleigu Vodafone árið 2013. Það
jafngildir yfir tíu leigum á mínútu hverja einustu mínútu
sólarhringsins.

Gróf mismunun við
útgáfu starfsleyfa
Um hundrað kennarar telja að menntamálaráðuneytið hafi brotið á þeim við útgáfu starfsleyfa. Á sama tíma og þeim var synjað um leyfi fékk hópur fólks með
sömu menntun starfsleyfi. Lögmaður telur líklegt að málið fari fyrir dóm.
MENNTAMÁL Um 100 kennarar sem

luku þriggja ára kennaranámi á
tímabilinu 2009 til 2012 telja að
menntamálaráðuneytið hafi brotið
gróflega á þeim við útgáfu starfsleyfa til kennara. Á sama tíma og
þeim var synjað um starfsleyfi fékk
hópur skólafélaga þeirra með sömu
menntun og próf leyfið.
Nemendurnir útskrifuðust frá
Háskóla Íslands, Háskólanum á
Akureyri og Háskólanum í Reykjavík.
Árið 2008 voru sett ný lög um
kennaranám. Nýju lögin áttu að
gilda um alla þá sem hæfu nám
eftir gildistöku laganna og áttu
þeir að ljúka fimm ára námi til að
fá starfsleyfi sem kennarar.
Hjördís Birna Hjartardóttir, lögmaður hópsins sem synjað hefur
verið um starfsleyfi, segir að
framkvæmd og beiting laganna
innan stjórnsýslunnar hafi misfarist í mörgum atriðum, bæði innan
háskólanna og af hálfu menntamálaráðuneytisins.
„Umbjóðendur mínir fengu
fregnir af því að loknu námi að
ráðuneytið væri að gefa út starfsleyfi til 15 skólafélaga þeirra. Það
fólk hafði lokið þriggja ára námi en
var skyndilega komið með starfsleyfi í hendurnar. Umbjóðendur
mínir hafa hins vegar allir fengið
synjun þrátt fyrir að þeir hafi lokið
sama námi.“ Hún segir að hópinn
gruni að fleiri hafi fengið slík leyfi.
Umbjóðendur Hjördísar hafa
farið þess á leit að ráðuneytið taki
upp mál þeirra og gefi út starfsleyfi
fyrir þá. Síðan eru liðnir tveir mán-

MISMUNUN Þrír skólar á Íslandi útskrifa kennara. Hópur fólks sem lauk námi fá

þessum skólum 2012 telur að sér hafi verið mismunað við útgáfu starfsleyfa til
kennara.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐ

Fengu starfsleyfi eftir þriggja ára nám
Hér má sjá tvö dæmi um kennara sem fengu starfsleyfi án þess að hafa lokið
fimm ára námi. Báðir hófu nám eftir að ný lög um kennaramenntun tóku gildi.
■ A hóf nám í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík árið 2009 og útskrifaðist
í júní 2012. Hann var ekki innritaður í annað nám hjá HR fyrir árið 2009. Hann
fékk útgefið leyfisbréf sem framhaldsskólakennari árið 2012.
■ B hóf nám í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík árið 2009 og útskrifaðist
í júní 2012. Hann var ekki innritaður í annað nám hjá HR fyrir árið 2009. Hann
fékk útgefið starfsleyfi sem grunnskólakennari árið 2013.

uðir. Ráðuneytið hefur ekki veitt
nein formlega svör þrátt fyrir ítrekaðar óskir þar að lútandi.
„Ráðuneytið hefur sagt að í einhverjum tilvikum hafi starfsleyfi
verið gefin út fyrir mistök. Dæmin
eru hins vegar of mörg til að það
sé hægt að skýra þau á þann hátt.
Það er ekki hægt að flokka þetta

sem mistök, þetta er gróf mismunun,“ segir Hjördís og bætir við að
hún telji líklegt að málið endi fyrir
dómstólum.
Fulltrúar menntamálaráðuneytisins vildu ekki tjá sig um málið við
vinnslu fréttarinnar, en boða svör
eftir helgi.
johanna@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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Kjötvinnsla á
suðurlandi til sölu
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Kjötvinnsla í fullum rekstri, 50 km. frá Reykjavík.
Annáluð fyrir úrvals vörur. Góður tækjakostur
og aukin framleiðslugeta til staðar.
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3-10 m/s, hvessir SA- og A-til síðdegis.
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Fyrirtækjasalan Suðurver, Lækjartorgi
www.fyrirtaeki.is - Stofnuð 1987
Sími: 516-0000 & 516-0001
Guðrún Hulda Ólafsdóttir hdl.
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HVESSIR SA-TIL Fremur hægur vindur í dag en hvessir S- og SA-lands síðdegis og
í kvöld. Dregur úr til morguns en hvessir aftur SA- til síðdegis á morgun og þá úr
norðaustri með úrkomu. Hiti víða um frostmark en að 6 stigum við S-stöndina í dag.
Alicante 21°
Basel
5°
Berlín -8°

Billund
-1°
Frankfurt
4°
Friedrichshafen 4°

-2°
Gautaborg
Kaupmannahöfn -2°
19°
Las Palmas

London 11°
Mallorca 14°
New York -2°

Orlando 18°
Ósló
-4°
París
8°

San Francisco 17°
Stokkhólmur -4°

4°
Mánudagur
8-15 m/s, hvassara SA-til
Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður
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Audi A4 Allroad 2.0 TDI

1.350.000 VW Golf 1.6 TDI

S-tronic, dísil, 177 hö.
Fullt verð: 10.930.000

Fullt verð: 3.670.000

KJARAKAUP: 3.270.000

Afsláttur:

550.000

j
p , bensín/metan,
/
, 150 hö.
Comfortline
o t e sjálfskiptur,

Fullt verð
ð: 4.690.000

VW up! 1.0 MPI

Afsláttur:

200.000 Skoda Octavia

Instyle sjálfskiptur, dísil.

Fullt verð:
ð: 10.850.000 KJARA
KJARAKAUP:: 9.950.000

900.000

SkodaRapid

350.000

Afsláttur:

250.000

6 gíra, bensín, 105 hö.
Fullt verð: 3.790.000

KJARA
ARAKAUP:: 3.440.000

KJA
ARAKAUP: 1.850.000

Afsláttur:

Afsláttur:

1.2 TSI

Take up! 5 gíra, bensín, 60 hö.
Fulltt verð: 2.050.000

KJARAKAUP: 4.140.000

MMC Pajero 3.2

400.000

Trendline 5 gíra, dísil, 105 hö.

KJARAKAUP: 9.580.000

VW Passat1.4TSI EF

Afsláttur:

Afsláttur:

Afsláttur:

350.000

1.4 TSI sjálfskiptur, bensín, 122 hö.

VW Polo 1.2 TDI

Trendline beinskiptur, dísil, 75 hö.

Fullt veerð: 3.820.000

Fullt verð: 2.640.000

KJAR
RAKAUP: 3.470.000

KJARAKAUP: 2.390.000

KJARAKAUP
Gæðabílar á
einstöku verði
Afsláttur:

500.000

VW Jetta 1.4 TSI

HEKLA býður einstök kjör á takmörkuðu magni sýningarbíla, reynsluakstursbíla og valdra
bíla frá Volkswagen, Skoda, Audi og Mitsubishi.
Kjarakaup HEKLU standa yfir út janúar, eða á meðan birgðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá.
Bílarnir eru til sýnis hjá HEKLU, Laugavegi 170-174.
Kjarakaup HEKLU gera þér kleift að eignast gæðabíl á einstöku verði.
Kjarakaup HEKLU nýtast öllum vel!

1{)
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+ 9(5
$
9(5 Í Í
$
6s Í$ 
6785

Highline

sjálfskip
ptur, bensín, 122 hö.
Fullt verð: 4.130.000

KJARAKAUP: 3.63
30.000

Hér er aðeins sýndurr hluti af bílum í boði.
Aukabúnaður á ljósmyyndum getur verið annar
en í auglýstum verðdæmum.
æmum.
Fullt verð er verð hvers bíls með aukabúnaði.
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
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VEISTU SVARIÐ?

Forsvarsmenn Landspítalans og lækningafyrirtækisins Kerecis undirrita samning um rannsóknir:

Skoða áhrif fiskroðs gegn öramyndun
HEILBRIGÐISMÁL Samstarfssamning-

1. Hver er áætlaður kostnaður við að
byggja hraðvagnakerﬁ í Reykjavík?
2. Hversu margir eru æviráðnir hjá
ríkinu?
3. Hver þýðir bókina HHhH?
SVÖR:

ur íslenska lækningavörufyrirtækisins Kerecis ehf. og Landspítalans
um klínískar rannsóknir var undirritaður í gær. Rannsakað verður hvort meðhöndlun með fiskroði
dragi úr öramyndun.
Kerecis, sem á síðasta ári fékk
markaðsleyfi fyrir lækningavörur
bæði í Evrópu og Bandaríkjunum,
hóf nýverið sölu á fyrsta MariGen
Omega3-stoðefninu sem er roð úr
íslenskum þorski.
Um er að ræða vöru sem ætluð

1. Um 30 milljarða króna.
2. Tæplega 1.200, alls 1.186.
3. Sigurður Pálsson skáld.

(!&2¡44!234/&.5.
¥3,!.$3

Styrkir

til náms í hafrétti
Hafréttarstofnun Íslands er rannsókna- og fræðslustofnun á sviði
hafréttar við Háskóla Íslands og er meginmarkmið stofnunarinnar að
treysta þekkingu á réttarreglum á sviði hafréttar. Að stofnuninni standa
Háskóli Íslands, utanríkisráðuneytið og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.
Hafréttarstofnun auglýsir hér með eftirfarandi styrki til náms í hafrétti til
umsóknar:
1. Styrk til framhaldsnáms í hafrétti á háskólaárinu 2014 - 2015.
2. Styrki til þátttöku í sumarnámskeiði Ródos-akademíunnar í hafrétti
29. júní - 18. júlí 2014.
Umsóknir berist Hafréttarstofnun Íslands, utanríkisráðuneytinu,
Rauðarárstíg 25, 150 Reykjavík fyrir 3. febrúar nk.

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Nánari upplýsingar veitir Tómas H. Heiðar, forstöðumaður
stofnunarinnar, í síma 545 9900.

er til meðhöndlunar á þrálátum
sárum. Stoðefnið er búið til með
því að fjarlægja frumur og ofnæmisvaldandi efni úr roðinu. Eftir
stendur stoðgrind úr millifrumuefni. Stoðefni úr roði og mannshúð
eru eins að uppistöðu til, meginmismunurinn liggur í Omega3-fitusýrum sem ekki finnast í vef spendýra,
að því er segir í fréttatilkynningu
frá samstarfsaðilunum.
Þegar MariGen Omega3-stoðefnið er lagt við skaddaðan vef nýtist efnið sem stoðgrind fyrir frum-

ur líkamans auk þess að draga úr
styrk niðurbrotsensíma. Frumur
líkamans leita inn í efnið, skipta
sér og ef aðstæður eru réttar skilja
þær eftir endurskapaða húð.
Í fréttatilkynningunni er haft
eftir Páli Matthíassyni, forstjóra
Landspítalans, að með því að opna
dyr fyrir prófunum á efninu verði
vonandi flýtt fyrir því að til verði
tækni sem leyst geti ýmis vandamál sem fylgja þeim ígræðsluefnum sem eru á markaði nú.
- ibs

UNDIRRITUN SAMNINGS Páll Matthíasson, forstjóri Landspítala, Baldur
Tumi Baldursson, yfirlæknir húð- og
kynsjúkdómalækninga, og Hilmar Kjartansson, yfirlæknir bráðamóttöku.

Læknar læri að nota
net og samfélagsmiðla
Læknar ættu að vera virkari á netinu, til dæmis með því að blogga og nota samfélagsmiðla, segir íslenskur bráðalæknir. Sjúklingar munu fara á netið til að leita
að upplýsingum og læknar ættu að sjá til þess að hægt sé að fá réttar upplýsingar.
HEILBRIGÐISMÁL Íslenskir læknar

ættu að vera duglegri að nota
netið og samfélagsmiðla til að
eiga samskipti við sjúklinga og
upplýsa þá, segir Davíð B. Þórisson, bráðalæknir á bráðamóttöku
Landspítalans í Fossvogi.
„Mér finnst læknastéttin ekki
vera búin að tileinka sér samfélagsmiðlana eins og hún ætti að
vera búin að gera,“ segir Davíð.
Hann fjallaði um notkun netsins og samfélagsmiðla í erindi á
Læknadögum í vikunni.
„Læknar eru of varkárir gagnvart netinu, hvort sem það er
blogg eða samfélagsmiðlar.“
Hann segir að læknar geti
notað samfélagsmiðlana bæði til
að miðla upplýsingum til sjúklinga og almennings, og til eigin
framhaldsmenntunar.
„Sjúklingar í dag fara á netið
til að leita sér að upplýsingum
alveg sama hvað við læknarnir segjum,“ segir Davíð. Sjúklingarnir fari inn á hópa á Facebook og fái ráð á mjög misgóðum
bloggsíðum.
„Þarna tel ég að læknar eigi að
vera mun virkari, til dæmis með
því að blogga sjálfir, og skrifa
alvöru greinar um sjúkdómana
sem þeir eru sérfróðir um,“ segir
Davíð. Þar geti læknar verið
skrefinu á undan og bent sjúklingunum á réttar upplýsingar á netinu. „Þannig má draga
úr líkum á því að sjúklingurinn
gleypi við einhverri vitleysu á
netinu.“
Hann segir að læknar geti
gengið skrefinu lengra, og haldið sjálfir úti lokuðum umræðuhópum á samfélagsmiðlum um
ákveðna sjúkdóma. Þá geti sjúklingar skipst á upplýsingum sín á
milli, en læknirinn verið til reiðu
til að grípa inn í þyki honum þörf
á því.
„Tökum til dæmis krónískan

Á NETINU Davíð B. Þórisson bráðalæknir segist hafa fengið afar góðar undirtektir
við erindi sínu um lækna og samfélagsmiðla á læknadögum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

sjúkdóm eins og liðagigt. Þar
er vitað að lífsstíll og mataræði
getur skipt miklu máli. Þar er svo
auðvelt að glepja fólk með röngum upplýsingum, til dæmis um
einhver náttúrulyf,“ segir Davíð.
„Það eru svo margir til í að
gleypa við einhverju nýju og
spennandi, en læknirinn gæti
þá stýrt umræðunum með því
að benda á rannsóknir og réttar
upplýsingar,“ segir Davíð. Hann
segir erfitt fyrir sjúklinga að
finna réttar upplýsingar í þeim
hafsjó upplýsinga sem finna megi
á netinu.
Davíð segist sjálfur vera mikill
áhugamaður um tölvur og samfélagsmiðla. Hann hafi lent í því
í sérnámi sínu í Svíþjóð að vera
kominn nærri því að gefast upp
á faginu vegna skorts á reyndum
eldri kollegum. Hann hafi komist á rétta braut aftur með nýjum
kynnum við bráðalækna um allan
heim og kennsluefni sem þeir vís-

Sjúklingar í dag
fara á netið til að leita
sér að upplýsingum,
alveg sama hvað
við læknarnir
segjum.
Davíð B. Þórisson
bráðalæknir

uðu honum á á netinu. Með auknu
álagi á lækna hafa þeir sífellt
minni tíma til að kenna læknanemum og unglæknum. „Það þarf
að nota betur frábært kennsluefni sem er til. Ég komst í upptökur af fyrirlestrum af stórum
ráðstefnum þegar ég var í námi
þar sem frábærir fyrirlesarar
voru að tala um nákvæmlega það
sem ég var að fást við. Félagsmiðlarnir voru lykillinn að því
að geta komist í það efni,“ segir
Davíð.
brjann@frettabladid.is

Kjarasamningar BHM við ríkið, sveitarfélögin og borgina að renna út:

ENA Micro 9 One Touch frá Jura
Fékk hæstu einkun hjá þýsku neytendasamtökunum en 14 vélar
voru prófaðar. Hægt að velja um kaffi, espresso, latte macchiato,
cappuccino eða heitt vatn í te með því að þrýsta á einn hnapp.
Líttu við hjá Eirvík og við bjóðum þér í kaffi.

Tilboð kr. 129.900

Suðurlandsbraut 20, 108 Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Taxtarnir hafa verið í frosti
kjarasamningur aðildarfélaga ASÍ við vinnuingar BHM við ríki, borg
og sveitarfélög renna út
veitendur geti ekki verið
eftir viku. Enn virðist
viðmið fyrir BHM. Það
þurfi meiri launahækknokkuð langt í land með
að samningar takist. „Við
anir en koma fram í þeim
samningi.
höldum okkar striki í
kjaraviðræðunum,“ segir
„Það er þörf að leiðGuðlaug Kristjánsdóttir, GUÐLAUG KRIST- rétta kjör félaga í BHM
verulega. Taxtar okkar
formaður BHM.
JÁNSDÓTTIR
fólks hafa verið í frosti
Hún segir að það breyti
frá hruni. Það er ekki hægt að
litlu um viðræður BHM um nýjan
kjarasamning þótt nær helminguna við það lengur að þekkingarur þeirra, sem greiddu atkvæði
störfin séu verðfelld.“
um samningana á almenna
Boðað hefur verið til samnmarkaðnum, hafi hafnað þeim
ingafunda í byrjun næstu viku.
í atkvæðagreiðslu. Desember- jme
KJARAMÁL Kjarasamn-

Á PÖLLUNUM Framhaldsskólakennarar

mættu á þingpalla Alþingis á fimmtudag til að fylgjast með umræðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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DIDRIKSONS
BARNAÚLPUR

25%

AFSLÁTTUR

MOUNTAIN HARDWE
EAR
MONKEY FLÍSPEYSA
A
Stærðir S–XL

50%

COLUMBIA
POWDERBUG
KULDASKÓR
Stærðir 25–31

AFSL ÁT TUR

5.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 11.990 KR.

ALLT
E
DEVOLD PULS

40%

MANNBRODDAR
Stærðir S–XL

AFSL ÁTTUR

1.521 KR.

R
AR
AÐRA
R
UR
RU
D VÖR
LD
OL
VO
EV
DE

VERÐ ÁÐUR 1.890 KR.

20%

6.990 KR.

AFSL ÁT TUR

VERÐ ÁÐUR 29.990 KR
R.

40%

AFSL ÁT TUR

50%

AFSL ÁT TUR

COLUMBIA COMBIN
GÖNGUSKÓR
Stærðir 7,5–12

19.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 34.990 KR.

COLUMBIA TRACK
SVEFNPOKI

4.490 KR.

VERÐ ÁÐUR 6.990 KR.

SKOGSTAD
BARNAÚLPUR

COLUMBIA ROPE
TOW KULDASKÓR
Stærðir 25–31

30%

6.995 KR.

AFSL ÁT TUR

DEERHUNTER
ALASKA VEIÐIÚLPA

29.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 49.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 13.990 KR.

PIPAR\TBWA • SÍA • 140022

50%

AFSL ÁT TUR

ZAMBERLAN PARROT
GÖNGUSKÓR
Stærðir 37–48

50%

AFSL ÁT TUR

DEERHUNTER BIB
ALASKA VEIÐIBUXUR

16.493 KR.

19.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 21.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 39.990 KR.

DIDRIKSONS TILDA ÚLPA
Stærðir 36–46

13.995 KR.
VERÐ ÁÐUR 27.990 KR.

TATONKA
T
NKA
HITABRÚSI 750 ML

3.493 KR.

VERÐ ÁÐUR 4.990 KR.

RAFSKUTLUR
Litur: Svartur, rauður, og blár

79.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 139.900 KR.

MERIDA KRAKE
CLASSIC REIÐHJÓL

59.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 109.990 KR.

45%

AFSL ÁT TUR

COLUMBIA BUGABOOT
KULDASKÓR
Stærðir 41–50

22.493 KR.

BAKPOK AR

30%

AFSL ÁT TUR

VERÐ ÁÐUR 29.990 KR.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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Tölur um umfang reykinga:

Reykingafólki
fækkar sífellt
HEILBRIGÐISMÁL Nýjar tölur um
umfang tóbaksneyslu á Íslandi
fyrir árið 2013 sýna að færri
reykja daglega en árið áður.
Þetta kemur fram í könnun
Capacent fyrir Landlæknisembættið.
Þar kemur fram að um 11,4
prósent svarenda sögðust reykja
daglega samanborið við 13,8 prósent árið áður. Munur var á tíðni
daglegra reykinga eftir menntun
og fjölskyldutekjum en eftir því
sem tekjur voru hærri, var minna
um reykingar. Landlæknisembættið telur að í ljósi þessa þurfi
að jafna tækifæri fólks til að leita
sér aðstoðar við tóbaksfíkn.
- eh

Gjaldeyrishöftum aflétt:

Viðskipti með
dollara heimil
BÚEONS AÍRES, AFP Gjaldeyrishöftum var aflétt í Argentínu í gær en
höftin hafa verið í gildi síðan 2011.
Jorge Capitanich ráðherra sagði á
blaðamannafundi í gær að pesóinn
hefði nú náð ásættanlegu gengi
gagnvart dollaranum.
Pesóinn lækkaði sögulega á
fimmtudaginn og stóð í 8,01 gagnvart dollaranum. Pesóinn hefur
ekki fallið jafn mikið á einum degi
síðan í samdrættinum í Argentínu
árið 2002.
- eh

25. janúar 2014 LAUGARDAGUR

„Störukeppnin“ stendur enn
Stjórnvöld hyggjast ekki koma að beinum viðræðum við kröfuhafa föllnu bankanna. Hvor aðilinn bíður útspils
frá hinum. Bjartsýni ríkir engu að síður um að hægt verði að ljúka uppgjöri fyrir lok þessa árs.
FRÉTTASKÝRING
Hvernig er málum komið varðandi
uppgjör föllnu bankanna?

Íslensk stjórnvöld telja stöðu sína
varðandi nauðasamninga vegna
föllnu bankanna vera sterka og
bíða þess þolinmóð að kröfuhafar
eða slitastjórnir taki næsta skref.
Á meðan bíða kröfuhafar eftir því
að fá einhvers konar leiðbeiningar
frá stjórnvöldum um hvers sé beðið
við þann enda borðsins. Borðs sem
stjórnvöld telja sig raunar ekki
eiga sæti við.
Þetta herma heimildir Fréttablaðsins úr herbúðum hvorra
tveggju. Einn lýsir stöðunni sem
„störukeppni“, en á meðan ekki
leysist úr þessum málum fá kröfuhafar í þrotabú föllnu bankanna
þriggja ekkert í sinn hlut og útilokað er að aflétta gjaldeyrishöftum.
Síðustu daga hafa talsmenn
kröfuhafa og Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson forsætisráðherra
komið fram í heimspressunni til
að tala sínu máli og má þar sjá
ákveðna stöðutöku.
Tveir ráðgjafar kröfuhafa
kvörtuðu við Reuters undan skorti
á beinum viðræðum við íslensk
stjórnvöld, en Sigmundur svaraði því til í viðtali við Bloomberg

á fimmtudag að stjórnvöld væru
ekki aðili að málinu. Málið snerist
um einkaaðila sem væru að reyna
að ná saman um uppgjör einkaskuldar. „Við erum ekki í beinum
viðræðum við kröfuhafa og við
verðum það ekki. Það stóð aldrei
til.“
Stjórnvöld eru, samkvæmt því
sem viðmælendur blaðsins innan
stjórnkerfisins segja, ekki á neinni
hraðferð við að koma með útspil
enda gæti slíkt skapað ábyrgð
sem ríkið vill forðast í lengstu lög.
Stjórnvöld telja tímann vinna með
sér, þar sem nú hefur verið komið
á bankaskatti á slitastjórnir sem
áætlað er að sæki 28,3 milljarða
króna á þessu ári og ætti að virka
hvetjandi á kröfuhafa.
Þar á móti kemur að stjórnvöld
munu ekki geta aflétt gjaldeyrishöftum fyrr en málin leysast, en
höftin eru talin kosta þjóðarbúið
tugi milljarða á ári, til dæmis í
formi verri lánskjara og glataðra tækifæra til fjárfestinga.
Í orði kveðnu er það rétt að
ríkisstjórnin er ekki beinn
aðili að málinu, á þessu stigi
altjent. Til að losa fjármuni
úr landi þurfa kröfuhafar að
reiða sig á að Seðlabankinn
veiti undanþágu frá gjald-

eyrishöftum, sem verður aldrei
veitt nema sýnt sé fram á að það
ógni ekki greiðslujöfnuði landsins
og efnahagslífi. (Til dæmis nema
heildarkröfur í gjaldeyri rúmlega
eins árs landsframleiðslu Íslands.)
Sú undanþága
er svo háð samþ y k k i fj á r málaráðuneytis í samráði við
efn a h a gs - og
viðskiptanefnd
Alþingis.
Slitastjórn
Glitnis
lagði

fram tilboð sem Seðlabankinn
hafnaði á síðasta ári en á meðan
ekki er gefið út hvað þurfi til að tilboð verði samþykkt finnst kröfuhöfum eins og þeir séu að skjóta
út í loftið eins og einn viðmælandi
blaðsins úr þeim ranni orðaði það.
Þrátt fyrir að staðan sé vissulega flókin, til dæmis er hópur
kröfuhafa bankanna afar fjölbreyttur og margs konar viðhorf
og markmið þar ráðandi, er gagnkvæmur skilningur á að lausnin
og hagsmunir allra liggi í því að
komist verði niður á upphæð sem
stjórnvöldum og kröfuhöfum
þykir ásættanleg. Bjartsýni
ríkir í hvorum tveggja
herbúðunum á að það
verði á þessu ári
sem næst saman,
en nú er beðið
næsta skrefs.
thorgils@frettabladid.is

RÓLEGUR Stjórnvöld

eru ekki í neinni hraðferð við að koma með
útspil í málinu og
Sigmundur Davíð segir
ríkið ekki þurfa að ræða
við kröfuhafana.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MENGUN Loftmengunin í Kína er oft

gríðarlega mikil.

NORDICPHOTOS/AFP

Mikil loftmengun frá Kína:

Gerir óveðrin
öflugri en áður

Fasteignagjöld 2014
Borgarstjórinn í Reykjavík, 25. janúar 2014.

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík
2014 verða sendir til íbúa á næstu dögum.
Fasteignagjöldin verða innheimt í gegnum
heimabanka þar sem jafnframt er hægt að
prenta út greiðsluseðil. Greiðsluseðlar verða
ekki sendir út en hægt er að óska eftir heimsendum greiðsluseðlum í gegnum þjónustuver Reykjavíkurborgar í síma 411 1111.
Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar annast álagningu og innheimtu á
fasteignaskatti, lóðaleigu og sorphirðugjaldi.
Þeir sem fengu lækkun á fasteignaskatti og fráveitugjaldi á liðnu ári, fá
einnig lækkun á árinu 2014. Við álagningu fasteignagjalda nú í janúar
verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við
tekjur ársins 2012. Þegar álagning vegna tekna ársins 2013 liggur fyrir
næsta haust, verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða þá allar
breytingar tilkynntar bréflega.
Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar framkvæmir breytingar á fasteignaskatti og fráveitugjaldi elli- og örorkulífeyrisþega og þarf því ekki að sækja
sérstaklega um lækkun eða niðurfellingu þessara gjalda.

Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi elli- eða örorkulífeyrisþegi eigi lögheimili í
Reykjavík og sé þinglýstur eigandi viðkomandi fasteignar og/eða geti átt rétt á
vaxtabótum vegna hennar skv. B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og
eignaskatt.
Einungis er veitt lækkun vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.
Borgarráð hefur ákveðið að tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega vegna niðurfellingar/lækkunar fasteignaskatts á árinu 2014 verði eftirfarandi:
100% lækkun: Einstaklingar með tekjur allt að 2.650.000 kr.
Hjón með tekjur allt að 3.700.000 kr.
80% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 2.650.000 til 3.040.000 kr.
Hjón með tekjur á bilinu 3.700.000 til 4.120.000 kr.
50% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 3.040.000 til 3.540.000 kr.
Hjón með tekjur á bilinu 4.120.000 til 4.920.000 kr.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, veitir
allar upplýsingar varðandi álagningu og breytingar á gjaldi fyrir meðhöndlun
úrgangs í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið
sorphirda@reykjavik.is.
Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, annast álagningu og innheimtu vatnsgjalds
og fráveitugjalds og veitir upplýsingar í síma 516 6000. Einnig má leita
upplýsinga með tölvupósti á netfangið or@or.is.
Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, Höfðatorg, Borgartúni 12-14, veitir
upplýsingar varðandi álagningu fasteignaskatts og lóðarleigu og breytingar á
þeim í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið
fasteignagjold@reykjavik.is.

Hægt er að leita upplýsinga um ofangreind atriði á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is

www.reykjavik.is

VÍSINDI Gríðarleg loftmengun
frá Asíu, einkum Kína, hefur
bein áhrif á veðurfar, samkvæmt
niðurstöðum rannsóknar bandarískra vísindamanna.
Með því að skoða gögn frá
síðustu 30 árum má sjá áhrifin
af menguninni, að því er fram
kemur á vefnum Science Daily.
Niðurstöðurnar sýna að mengunin hefur áhrif í efri lögum lofthjúpsins. Hún virðist meðal annars hafa þau áhrif að stormar og
hvirfilbyljir verða öflugri en ella.
„Mengunin hefur áhrif á
skýjamyndun, úrkomu, styrk
storma og marga aðra þætti, og
hefur á endanum áhrif á loftslag,“ segir Renyi Zhang, einn
vísindamannanna, við Science
Daily.
- bj

Opið bréf til Suður-Kóreu:

Norður-Kórea
býður sættir
NORÐUR-KÓREA Norður-Kórea
hefur skrifað opið bréf til stjórnvalda í Suður-Kóreu þar sem
hvatt er til sátta. Í bréfinu er
jafnframt hvatt til þess að hætt
verði öllum fjandsamlegum hernaðaraðgerðum.
Bréfið var birt í ríkisfjölmiðlum Norður-Kóreu viku áður en
árlegar sameiginlegar heræfingar Suður-Kóreu og Bandaríkjanna hefjast, að því er kemur
fram í frétt BBC. Spennan milli
ríkjanna á Kóreuskaga eykst alltaf fyrir heræfingarnar. Í fyrra
hótaði Norður-Kórea kjarnorkuvopnaárás í tengslum við þær.
Stjórnvöld í Suður-Kóreu telja
bréfið innihalda dulinn boðskap.
- ibs

Lagersala 23.–26. janúar
50-80% afsláttur
Börn

Dömur

Herrar

Aukahlutir

Magni peysa
10.800 kr.
4.000 kr.

Vindur dömujakki
39.800 kr.
12.000 kr.

Kjölur primaloft skyrta
16.500 kr.
6.500 kr.

Öskjuhlíð húfa
7.500 kr.
3.000 kr.

Lóa ungbarnasett
4.900 kr.
1.500 kr.

Vík vindheld hettupeysa
27.500 kr.
12.500 kr.

Vík hettupeysa
23.500 kr.
11.000 kr.

Öskjuhlíð vettlingar
3.900 kr.
1.000 kr.

Loki vindheld peysa
12.500 kr.
5.000 kr.

Gjóla dömujakki
28.500 kr.
8.000 kr.

Gunnar síðermabolur
7.500 kr.
2.500 kr.

Viðey húfa
6.500 kr.
1.500 kr.

Útsölumarkaður Faxafen 12 | 108 Reykjavík
Skipagata | 600 Akureyri
Miðvangur 13 | 700 Egilsstaðir

Opnunartími: Lau. 11-18 | Sun. 12-16
Opnunartími: Lau. 10-18 | Sun. 12-18
Opnunartími: Lau. 11-18 | Sun. 12-18
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+ÕVWLOOHLJX

1DXWKÎOVYHJXU

Gjöldin verða lækkuð
Fjármálaráðherra segir að hækkun persónuafsláttar ein og sér hefði orðið ríkinu dýrkeypt. Hann segir ekki hægt að kenna stjórnvöldum um að samningar voru felldir.
KJARAMÁL Bjarni Benediktsson

5H\NMDYÈNXUERUJ ÎVNDU HIWLU VDPVWDUIVDËLOXP RJ OHLJXWDND YHJQD
HQGXUJHUËDU ¼ KOXWD JDPOD ƮXJKÎWHOVLQV È 1DXWKÎOVYÈN 5H\NMDYÈNXU
ERUJPXQVM¼XPHQGXUJHUËLQDHQKHQQL\UËLKDJDËHIWLUÙYÈVHPKÁJW
HU È VDPUÁPL YLË NUÑIXU YÁQWDQOHJV QRWHQGD 6WÁUË YÁQWDQOHJV
OHLJXKOXWDYHUËXUXPIHUPHWUDU
¨WLOERËLVNDOJHUDJUHLQI\ULUÙHLUULVWDUIVHPLVHPYLËNRPDQGLÁWODUDË
YHUD PHË È KÕVQÁËLQX ¼VDPW ÙYÈ DË JHUD WLOERË È OHLJXYHUË /HLJX
VDPQLQJXUPLËDVWYLË¼U6NLODÙDUILQQYLËVNLSWD¼ÁWOXQVHPVØQLU
IUDP¼DËUHNVWXULQQJHWLVWDËLËXQGLUÙHLUULOHLJXVHPERËLQHU
+ÕVLËYHUËXUWLOVØQLVÙULËMXGDJLQQMDQÕDUNO
7LOERËXP XP OHLJXYHUË ¼VDPW XSSOØVLQJXP XP I\ULUKXJDËD QØWLQJX
KÕVVLQV VNDO VNLOD LQQ È ORNXËX XPVODJL PHUNW e/HLJD 1DXWKÎOVYHJXU
  È DIJUHLËVOX ÙMÎQXVWXYHUV 5H\NMDYÈNXUERUJDU %RUJDUWÕQL 
I\ULUNOƬPPWXGDJLQQIHEUÕDU
1¼QDULXSSOØVLQJDU¼YHI5H\NMDYÈNXUERUJDU
KWWSUH\NMDYLNLVVDODRJOHLJDHLJQD

ZZZUH\NMDYLNLVVHD

Save the Children á Íslandi

fjármálaráðherra ætlar að kynna
nýtt frumvarp í ríkisstjórn eftir
viku sem felur í sér að ríkið lækkar ýmis gjöld sem hækkuðu til
samræmis við verðlag um áramót,
þrátt fyrir að meiri hluti aðildarfélaga ASÍ hafi fellt nýgerðan
kjarasamning við Samtök atvinnulífsins.
Þetta er í samræmi við loforð sem ríkisstjórnin gaf aðilum vinnumarkaðarins í aðdraganda kjarasamninga, þar sem því
var lýst yfir að gjöld myndu ekki
hækka nema í mesta lagi um það
sem nemur verðbólgumarkmiði
Seðlabanka Íslands
„Það er snúin staða þegar kjarasamningurinn er samþykktur af
um það bil helmingi þeirra sem
atkvæðisrétt höfðu,“ segir Bjarni
og bætir við að hann geri ekki ráð
fyrir öðru en að hann tefli frumvarpinu fram. „Með því munum
við sýna að okkur er alvara með
að vinna af fullum heilindum með
þeim sem vilja styðja við stöðugt
verðlag í landinu og vilja aukinn
stöðugleika svo kaupmáttur geti
vaxið á réttum forsendum.“
Ýmsir innan verkalýðshreyfingarinnar hafa síðustu daga gagnrýnt stjórnvöld harðlega fyrir að
hafa ekki gert nóg til að greiða
fyrir samningunum. Hafa menn
til að mynda gagnrýnt að persónuafsláttur var ekki hækkaður líkt
og mörg félög innan Starfsgreinasambandsins vildu.
„Það voru einstaka félög sem
lögðu áherslu á hækkun persónu-

SNÚIN STAÐA Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir að staðan sé snúin á

vinnumarkaði eftir að rúmur helmingur aðildarélaga ASÍ felldi nýgerðan kjarasamning.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

afsláttarins. Hækkun hans ein og
sér hefði verið dýr aðgerð fyrir
ríkið og hefði gengið upp allan
launastigann. Menn verða líka að
hafa í huga að persónuafslátturinn hækkaði um 4,2 prósent um
áramótin. Þær breytingar sem við
gerðum á skattkerfinu hafa í för
með sér að það eru nær allir launþegar sem fá skattalækkun. Ríkisstjórnin er því að koma með miklu
sterkara innlegg inn í kjarasamningana en menn héldu að væri
hægt fyrir hálfu ári,“ segir Bjarni.

Hann segir ansi langt gengið að ætla að skella skuldinni á
ríkið fyrir að mörg stéttarfélög
felldu samningana. Ríkið hafi
með ýmsu móti greitt fyrir samningunum. Í því sambandi nefnir
Bjarni að ríkisstjórnin hafi lagt
fram hallalaus fjárlög, gjaldabreytingum sé haldið í lágmarki,
skattalækkunarferlið sé hafið og
fyrir dyrum standi umfangsmiklar aðgerðir út af skuldavanda
heimilanna.
johanna@frettabladid.is

Sigmundur Davíð um álit verðtryggingarnefndar:

Raunhæft markmið
EFNAHAGSMÁL Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson forsætisráðherra
segir raunhæft að afnema verðtrygginguna að fullu. Horft verði
bæði til álits meirihluta verðtryggingarnefndar og minnihlutaálits
Vilhjálms Birgissonar við mótun
aðgerða.
Spurningin um verðtryggingu
eða ekki verðtryggingu snýst um
möguleika almennings til að eignast íbúðarhúsnæði á sanngjörnum
kjörum. Nefnd forsætisráðherra
leggur til að verðtryggingin verði
afnumin í tveimur áföngum en
markmiðið er að koma í veg fyrir
óhóflega höfuðstólshækkun lána.
Hins vegar er algerlega óvíst hvort
greiðslubyrði lækki eitthvað við
þessar aðgerðir.
„Nefndin skiptist í tvennt. Það
eru tvö álit og munurinn virðist
fyrst og fremst liggja í því hversu

MARKMIÐ Forsætisráðherra segir raun-

hæft að afnema verðtrygginguna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

hratt þau telja að óhætt sé að
afnema verðtrygginguna,“ segir
Sigmundur. „Hvort sem menn líta
til minnihlutaálitsins eða meirihlutaálitsins tel ég að það sé hægt
að ná þessu markmiði.“
- hmp, bá

7LOOHLJX

1\WMDUÄWWXUDI
ÁËDUYDUSL
Verið velkomin á opnun kosningaskrifstofu minnar í dag
laugardag kl. 14.00 í Bæjarlind 2.
Ég hlakka til að sjá ykkur og ræða málin yfir kaffibolla.

Ármann Kr. Ólafsson
bæjarstjóri
Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi fer fram laugardaginn 8. febrúar nk.

5H\NMDYÈNXUERUJ DXJOØVLU WLO OHLJX Q\WMDUÄWW DI ÁËDUYDUSL È
H\MXP ¼ .ROODƬUËL 8P HU DË UÁËD H\MDUQDU $NXUH\ (QJH\
9LËH\RJ¹HUQH\%MÎËDÙDUIÈQ\WMDUÄWWKYHUUDUH\MXI\ULUVLJ
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STYRKTU STÖÐU ÞÍNA
NÁMSKEIÐ Á VORMISSERI Á SVIÐI STJÓRNUNAR OG FJÁRMÁLA

STJÓRNUN OG FORYSTA
Stefnumótun, vald- og verkefnadreifing

Stjórnun fyrir nýja stjórnendur
hefst 27. janúar

skráningafrestur til 3. mars

Hvatning og starfsánægja – áhrif stjórnenda

Arðsemi í mannauðsstjórnun

Uppselt - biðlisti

skráningafrestur til 5. mars

Samningatækni

Hugmynda- og aðferðarfræði gæða- og straumlínustjórnunar

skráningafrestur til 28. janúar

skráningafrestur til 12. mars

Mannauðsstjórnun - vinnustofa

Umbótastarf með aðferðum gæða- og straumlínustjórnunar

Stefnumótun í opinberri stjórnsýslu

Grunnatriði stjórnarsetu– hagnýtt námskeið fyrir nýja
og verðandi stjórnarmenn fyrirtækja

hefst 31. janúar

skráningafrestur til 13. mars

skráningafrestur til 6. febrúar

skráningafrestur til 17. mars

Árangursstjórnun og árangursmælikvarðar
skráningafrestur til 10. febrúar

Rekstur og viðhald á gæðastjórnunarkerfum

Fjarvistastjórnun:
Áhrif veikindafjarvista á vinnustað og aðgerðir til úrbóta
skráningafrestur til 26. mars

skráningafrestur til 18. febrúar

Jákvæð forysta – hamingja, styrkleikar og markmið
skráningafrestur til 22. apríl

Managing Yourself and Leading Others
skráningafrestur til 19. febrúar

Grunnatriði atferlisgreiningar og lögmál hegðunar
skráningafrestur til 28. apríl

Frammistöðusamtal - frammistöðumat
skráningafrestur til 24. febrúar

Hagnýtur samkeppnisréttur fyrir stjórnendur
Inngangur að greiningu ferla og ferlastjórnun

skráningafrestur til 29. apríl

Stjórnun og leiðtogahæfni – í anda þjónandi forystu

Viðbrögð stjórnenda og samfylgd í kjölfar
áfalla í starfsmannahópum

skráningafrestur til 24. febrúar

skráningafrestur til 27. febrúar

skráningafrestur til 30. apríl

FJÁRMÁL OG REKSTUR
Lestur ársreikninga

Excel PowerPivot

hefst 27. janúar

skráningarfrestur til 4. mars

Excel I

Gerð rekstraráætlana

hefst 30. janúar

skráningarfrestur til 6. mars

Verktaki eða launþegi

Sjóðstreymi – vanmetnasti kafli ársreikningsins

hefst 31. janúar

skráningarfrestur til 6. mars

Excel II

Arðsemismat verkefna – reiknilíkön í Excel

skráningarfrestur til 4. febrúar

skráningarfrestur til 10. mars

Gerð rekstrarreiknings og framtal til skatts

Excel fyrir bókara

skráningarfrestur til 7. febrúar

skráningarfrestur til 26. mars

Greining ársreikninga

Innskattur: Uppgjör og skil virðisaukaskatts

skráningarfrestur til 10. febrúar

skráningarfrestur til 27. mars

Virðismat fyrirtækja

Gerð viðskiptaáætlana

skráningarfrestur til 13. febrúar

skráningarfrestur til 3. apríl

AUKUM ÞEKKINGU OG HÆFNI STARFSMANNA - TILBOÐ TIL FYRIRTÆKJA OG STOFNANA
Veittur er stigvaxandi afsláttur ef þrír eða fleiri starfsmenn sækja sama námskeiðið.
3 starfsmenn: 10% afsláttur af heildarreikningi
4 starfsmenn: 15% afsláttur af heildarreikningi
5 starfsmenn eða fleiri: 20% afsláttur af heildarreikningi – eða fimmti starfsmaðurinn frír!

Nánari upplýsingar og skráning:

sími 525 4444

endurmenntun.is
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SPOTTIÐ

Verðtryggingarskýrsla skautar framhjá krónunni:

Fíll í felum

F

yrirheit stjórnarflokkanna um afnám verðtryggingar
á neytendalánum hefur frá upphafi verið innantómt.
Ástæðan er að það gengur þvert á þá stefnu ríkisstjórnarinnar að halda í íslenzku krónuna sem gjaldmiðil og
hafna öðrum kostum sem eru í boði.
Verðtryggingin er nefnilega verðið sem við greiðum fyrir krónuna. Hún er veikur og óstöðugur gjaldmiðill sem rýrnar stöðugt.
Engum dettur í hug að lána fólki krónur til langs tíma nema hafa
tryggingu fyrir því að fá jafnverðmætar krónur til baka. Verðtrygging er eitt form slíkrar tryggingar, annað er háir vextir sem
geta tekið stökk ef krónan fellur
og verðbólga eykst og það þriðja
gengisviðmiðun, sem búið er að
dæma ólöglega.
Verðtryggingin er í rauninni
Ólafur Þ.
bara fylgikvilli þess undirliggjStephensen
andi sjúkleika íslenzka hagkerfisins sem felst í því að búa við
olafur@frettabladid.is
krónuna. Með tillögum nefndar
um afnám verðtryggingar neytendalána, sem skilaði af sér í
fyrradag, er einungis reynt að fást við fylgikvillann – og það með
einhvers konar smáskammta- eða skottulækningum. Það verður
að teljast nokkurt afrek, en í fjörutíu og fimm blaðsíðna skýrslu
nefndarinnar er ekki að finna stafkrók um samhengi verðtryggingarinnar og veiks gjaldmiðils. Það mætti halda að það hafi
staðið í erindisbréfinu að bezt væri að nefna það ekki.
Í tillögum nefndarinnar felst ekkert afnám verðtryggingar á
neytendalánum. Þvert á móti er skýrslan á löngum köflum ágætur
rökstuðningur fyrir því að við núverandi aðstæður í hagkerfinu
(sem ekki er fyrirséð að breytist) sé ómögulegt og í rauninni stórhættulegt að afnema verðtrygginguna.
Það eina sem nefndin kreistir upp úr sér er að banna eigi verðtryggð jafngreiðslulán til lengri tíma en 40 ára og sömuleiðis
verðtryggð lán með skamman lánstíma. Þetta mun hafa lítil áhrif
önnur en þau að fækka valkostum neytenda sem vilja taka lán,
þyngja greiðslubyrðina hjá fólki sem tekur ný lán og gera þeim
tekjulægri erfiðara fyrir að eignast húsnæði.
Löngu verðtryggðu húsnæðislánin eru að sönnu andstyggileg
og skiljanlegt að fólk vilji vera laust við þau; eignamyndunin er
óskaplega hæg og höfuðstóllinn fer stundum hækkandi árum
saman. Þau verja hins vegar fólk, og þá sérstaklega þá tekjulægri,
fyrir höggum verðbólgunnar með því að fresta greiðslubyrðinni
í stað þess að taka út áfallið strax eins og gerist með óverðtryggðum lánum. Og í hagkerfi þar sem verðbólguskotin eru tíð
og í beinu samhengi við gengisfall krónunnar hefur þetta lánsform reynzt skárra en óverðtryggðu lánin; samanburður sem
Alþýðusambandið gerði fyrir nokkrum misserum sýndi að til
langs tíma væru raunvextir verðtryggðra lána neytendum hagstæðari en þeirra óverðtryggðu, af því að lánastofnanir reikna
verðbólguáhættu inn í vexti þeirra síðarnefndu.
Nefndin lætur eins og eftir tvö ár sé hægt að skoða það að taka
næsta skref; að afnema verðtryggingu neytendalána að fullu.
Þegar skýrslan er lesin vel sést að nefndin hefur í raun enga trú á
að hægt sé að gera það án þess að það hafi skelfilegar afleiðingar.
Umræðan um afnám verðtryggingar snýst að miklu leyti um
hluti sem skipta í raun ekki máli. Ef við viljum losna við verðtrygginguna verðum við að tala um fílinn í stofunni, ónýtan gjaldmiðil, sem virðist hafa tekizt svona ljómandi vel að fela sig fyrir
nefnd forsætisráðherra.
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Áfall

Á

fall; enginn vegur er að
finna annað orð um úrslitin í atkvæðagreiðslu um
kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þetta er áfall
fyrir forystu Alþýðusambandsins
og Samtaka atvinnulífsins, áfall
fyrir ríkisstjórnina, áfall fyrir
þjóðarbúskapinn og áfall fyrir fólkið í landinu.
Í raun snerist þessi atkvæðagreiðsla fyrst og fremst um verðbólgu. Samningarnir mæltu ekki
fyrir um miklar kauphækkanir.
Augljóst var að markmið þeirra
var fyrst og fremst að verja kjör
með því að stuðla að stöðugleika í
þjóðarbúskapnum. Þetta var raunhæf og ábyrg niðurstaða í þröngri
stöðu þjóðarbúsins.

Erfitt er að
sva ra þei r r i
spurningu hvers
vegna ábyrg
sjónarmið eiga
ekki upp á pallborðið í ríkari
mæli en raun
varð á. En fram
hjá því verður
ekki horft að boðskapur forsætisráðherra í áramótaávarpinu veikti
verulega málsvörn þeirra verkalýðsforingja sem boðuðu raunsæi
í þessum samningum.
Ummæli hans um nauðsyn þess
að hækka lægstu laun og rétta hlut
millistéttarinnar hafa vafalaust
verið hugsuð inn í framtíðina. En
vandinn er sá að þau voru látin

falla í byrjun atkvæðagreiðslu um
annan veruleika. Það er viðkvæmur tímapunktur. Hver sem hugsunin var virkuðu þau sem haldreipi
fyrir þá sem risu upp gegn ábyrgð
og varkárni.
Þegar til átti að taka urðu nógu
margir til þess að grípa í þetta
haldreipi. Afleiðingin blasir við.
Hún sýnir hversu varasamt það er
þegar varfærin langtímasjónarmið víkja fyrir stundar popúlisma.
Laun hækka í kjarasamningum en
kjörin batna ekki nema framleiðniaukning standi að baki. Þetta er því
miður ekki í fyrsta skipti sem von
um launahækkanir er vakin áður
en framleiðniaukningin er orðin
að veruleika; og ekki í fyrsta skipti
sem það kemur mönnum í klípu.

Framtíðarsýn í uppnámi

F

orystumenn Alþýðusamb a nd si n s o g S a mt a k a
atvi nnulífsi ns hafa um
nokkra hríð boðað nýja hugsun
í gerð kjarasamninga. Markmiðið með henni var að finna öruggari leið til að bæta kjörin með
raunverulegum verðmætum. Það
gerist hægt og bítandi en ekki í
stökkum.
Í þessum tilgangi hafa samtökin leitað í smiðju til aðila vinnumarkaðarins annars staðar á
Norðurlöndunum. Ætlunin var að
kjarasamningarnir nú yrðu eins

konar inngangskafli að langtíma
samningum sem styddust við vöxt
og stöðugleika. Þessi framtíðarsýn þarf ekki að vera úr sögunni.
En hún er enn á ný í uppnámi.
Norðurlöndin hafa náð lengra
en við í að tryggja góð lífskjör.
Lykillinn að þeim árangri er að
samkeppnishæfni hvers lands
hefur ráðið hverju skrefi til kjarabóta. Óskhyggja um bætta samkeppnisstöðu hefur engu breytt,
aðeins raunverulegur árangur.
Stóra spurningin núna er þessi:
Munu þeir sem talað hafa fyrir

ábyrgð leggja árar í bát eftir
þessi úrslit? Það væri vissulega
um margt skiljanlegt. Hitt er þó
meira um vert að halda róðrinum
áfram þó að hann hafi þyngst. Þar
mun mest mæða á ríkisstjórninni.
Aðeins markviss forysta af
hennar hálfu getur létt róðurinn. Flest benti til að ríkisstjórnin gæti haft almennu samningana
sem fyrirmynd gagnvart opinberum starfsmönnum. Það hefur
snúist við. Staðan er því flóknari
en áður og þolir enn síður popúlísk viðhorf.

Þörf á nýju frumkvæði

E

ngin haldbær rök eru fyrir
því að ríkið hefði átt að
draga frekar úr tekjuöflun
sinni og þar með velferðarþjónustu til að greiða fyrir samningum. Kröfur stjórnarandstöðunnar
þar um eru óábyrgur popúlismi.
Nær væri að gera kröfur um
meira borð fyrir báru og frekari
niðurgreiðslu á skuldum ríkissjóðs.
Hitt stendur upp á ríkisstjórnina að kynna trúverðuga stefnu í
peningamálum sem er raunveruleg forsenda stöðugleikasamninga. Rök standa því til þess að
kalla eftir traustari hugmyndum

í gjaldmiðilsmálum. En stjórnarandstaðan lætur það vera.
Ríkisstjórnin þarf jafnframt
að taka frumkvæði í þeim kerfisbreytingum í þjóðarbúskapnum
sem fjallað er um í McKinseyskýrslunni. Hún sýndi að framleiðni í íslensku atvinnulífi er
langt að baki því sem grannþjóðir okkar hafa náð. Við erum nær
Grikkjum en þeim.
Hljótt hefur verið um starf samráðsvettvangs um þessa merku
skýrslu. Alvarlegra er þó að verulega hefur á skort að ríkisstjórnin
sýndi ákveðinn vilja til að breyta
hugmyndum hennar í veruleika. Í

skýrslunni eru sett fram róttæk
sjónarmið um kerfisbreytingar og
þau grundvallast á virkri alþjóðasamvinnu. Hugsanlega er hún of
frjálslynd og ekki nógu þjóðleg
fyrir ríkisstjórnina.
Veruleikinn er sá að framleiðni sem er forsenda framfara
mun láta á sér standa ef sú frjálslynda hugmyndafræði sem birtist
í skýrslunni verður ekki lögð til
grundvallar nýsköpun í íslensku
atvinnulífi. Aðeins með því móti
verður unnt að styrkja samkeppnishæfnina og bæta kjörin. Hér
þarf ríkisstjórnin að sýna nýtt
frumkvæði.
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20-60%

Ȟț%

ALLIR

PÚÐAR

40%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

ÖLL
SMÁVARA
FÉLIX Hnífaparasett
frá 
Bæði fáanlegt satin og glaans.
24 stk. í kassa

LA-Z-BOY

ȝțǃȞț%

9.990

AFSLÁTTUR

RIALTO
La-Z-boy stóll.
Fæst í fjórum
m litum
m.
B:80 D:90 H:105 cm.
c

125.990

Ȟȟ%
AFSLÁTTUR

DALLAS BARSTÓLL
Hvítt, brúnt og svart leður
Krómfætur

15.990
ƿȝȞǀȤȤț

H Ú S G AG N A H Ö L L I N Ǧ

Ȟț%
AFSLÁTTUR

ȝȝȞǀȤȤț

DUMPLING
LING
BARSTÓLAR
LAR
Rautt,
utt, hvítt og
svart leð
leður
Krómfætur
mf

ƿȞȟǀȤȤț

ƿȞȜȤǀȤȤț

Ȟț%
AFSLÁTTUR

BLASE
LA BARBORÐ
Ð
Hvítt.
tt.
Krómfætur
ætur

22.990

AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 14.990

RIALTO
La-Z-boy
sjónvarpssóﬁ.
Grátt og
dökkgrátt áklæði.
205 x 90 H:105 cm.

ƿȜȢȤǀȤȤț

Ȟț%

11.190

FULLT VERÐ: 15.990

MAT
THILDE BARSTÓLL
Rautt,
t, hvítt og svart leður
Krómfætur

ȜȣǀȤȤț
ƿȝȢǀȤȤț

ÃÛĄȝțǦÃǦO P I Ð ȜțǂȜȣƽǀȜȜǂȜȢǀȜȞǂȜȢO

ALLT AÐ

0
6
A

%

AFSLÁTTUR

ÆGINDASTÓLAR |
SÓFAR | SÓFASETT | H
OFUBORÐ |
SÓFABORÐ | BORÐST
| SVEFNSÓFAR |
BORÐSTOFUSTÓLAR
|
BORÐSTOFUSKÁPAR
RÐ |
BAKBORÐ | HORNBO
PÚÐAR | DÚKAR |
SMÁVARA |
O.FL. | O.FL. | O.FL.

Ȟț%
AFSLÁTTUR

%

STOC
O KHOLM
LM
Hægindast
astóll
óll
Grátt og tur
turkis
k kis
bláátt ákl
klæði
kl
æði..

STOCKHOLM
Ske
k milll
Grá
r ttt og tur
t kiskiss
b tt
bl
blá
tt ákl
áklæði
æði.

R

159.990

45.990

FULLT VERÐ 229.990

 ȢȤǀȤȤț

111.990
FULLT VERÐ 159.990

STOC
TO KHOLM
KHO
OLM
LM sóﬁ
Stærð:
Stæ
ð: 15
57 x 80 H 100 cm.
Grátt
ttt ogg tur
turkis
k blá
látt
ttt ákllæði
æði.

20%
95.990
FULLT VERÐ: 119.990

MENA sófasett.
Dökkgrátt áklæði.
« 2ja sæta 185 x 86 H: 82 cm.
3ja sæta 226 x 86 H: 82 cm. »

60%
AFSLÁTTUR

119.990
FULLT VERÐ: 149.990

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og myndbrengl og meðan birgðir endast.

ȞȠ%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

DUNCAN Hornsóﬁ með tungu.
Stærð: 299 x 143/195 H 78 cm. Grátt áklæði.

162.990
FULLT VERÐ 249.990

25%
AFSLÁTTUR

5.596
ƿȜȞǀȤȤț

ȝȢȟǀȤȤț

JENNY
borðstofustóll
Ljóst slitsterkt áklæði,
svartir viðarfætur.

 ȞȡȤǀȤȤț
Ȥț

50%

STING Hornsóﬁ með tungu. Stærð: 316 x 248 H 82 cm.
Grátt áklæði. Krómlappir. Vinstri eða hægri tunga.

0% VEXTIR

25%

HÚSGAGNAHÖLLIN

býður upp á
vaxtalaus lán til
allt að 12 mánaða

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

HIMALAY
YA
borðstofuborð.
Spónlagt með
hvítri eik.
180 x 90 H: 75 cm
Tvær 45 cm
stækkanir fylgja.

G ȜǦO P I Ð

ȢȟǀȤȤȠ
FULLT VERÐ: 149.990

ANDR
NDREW
ND
EW
bor
borð
orrð
ðsst
ðst
sto
ofustó
ofu
o
f stó
tólar
lar.
Brúnt,, sv
svart eða
hvít
hv
hví
vítt
tt leð
leðu
eður
ður.
urr.
u

14.990
FULLT VERÐ: 19.990

ȜțǢȜȣȜȜǂȜȡE I T T

S Í M A N Ú M E R ȠȠȣȜȜțț
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Atvinnuleit hælisleitenda
út „staðfestingu leyfis
Flestir hælisleitendur sem HÆLISLEITatvinnuþátttöku hæliség hitti segjast vilja fá sér ENDUR
vinnu. Að eyða dögum án
leitanda“, sem sýnir fram
ákveðins tilgangs veldur
að viðkomandi hælishælisleitendum oft vanleitanda er heimilt að
líðan og þeim finnst tilstarfa á Íslandi á meðan
vist sín þýðingarlaus. Þeir
umsókn hans um hæli á
verða pirraðir og daprir
Íslandi er til meðferðar.
eins og títt er um atvinnuHælisleitendur fá
ekki notið þjónustu
lausa. Það er mjög skiljanleg ósk að þeir vilji starfa Toshiki Toma
Vinnumálastofnunef hægt er.
prestur innﬂytjenda ar. Hælisleitendur eiga
Um þessar mundir er ég
ekki lögheimili hérlendis
að hjálpa nokkrum hælisleitendog hafa því yfirleitt ekki aðgang
um í atvinnuleit og tók þá eftir
að velferðarþjónustu. Þannig er
ákveðnum atriðum sem gera hælatvinnuleit þeirra háð upplýsingisleitendum atvinnuleit erfiða.
um á persónulegum grundvelli.
Langar mig að benda á þau hér
Jafnvel þótt þeir geti fundið
vinnu, verða hælisleitendur að
til umhugsunar.
bíða eftir umsögn þess stéttarEkki mega allir hælisleitfélags sem umsóknarstarf tilendur sækja um vinnu. Samheyrir. Það er til þess að staðkvæmt núverandi reglufesta að hvorki Íslendingar né
gerðum mega hælisleitendur,
sem tengdir eru DyflinnarregluEES-útlendingar vilji fá það starf
gerðinni, ekki starfa hér á landi.
og því megi útlendingar utan EES
(Hvort þessi reglugerð sé viðfá það. En þetta ferli getur tekið
eigandi eða ekki er annað mál.)
nokkrar vikur.
Engu að síður leita sumir hælisOfangreind atriði eru rökstudd
leitendur sér að vinnu og fá jafnog ég skil hvers vegna þessar
vel vinnu. Þegar svo kemur að
reglur eru til. En saman komnar
ráðningu kemur í ljós að þeir
mynda þær múr sem erfiður er
mega ekki vinna og það veldur
fyrir manneskju að komast yfir.
vinnuveitandanum einnig veseni,
Ólíkt útlendingum utan EES
þar sem hann bjóst við að hafa
sem leita að vinnu á Íslandi eru
ráðið nýjan starfsmann.
hælisleitendur hérlendis á framÞá kemur annar hælisleitandi
færi íslenska ríkisins. Ef hælistil vinnuveitandans, sem má
leitendur geta fengið sér vinnu,
vinna. En vinnuveitandinn vill
þá dregur úr framfærslu ríkisekki veita honum vinnu vegna
sjóðs. Er það ekki hagkvæmt?
fyrri reynslu af því að hafa reynt
Er ekki sniðugra að gefa hælisað ráða hælisleitanda. Vinnuveitleitendum sambærilega stöðu
andinn hefur engar forsendur til
og EES-útlendingum svo að þeir
að aðgreina hvaða hælisleitandi
hafi meiri möguleika en núna í
má vinna og hver ekki.
atvinnuleit?
En slíkt vandamál væri auðHælisleitandi er ekki með
veldlega hægt að leysa ef
kennitölu. Þegar hann hefur
Útlendingastofnun myndi gefa
fengið ráðningarsamning

2

1

3

➜ Mér sýnist að það sé rými
til þess að bæta ýmislegt
þegar kemur að aðstæðum
hælisleitenda í atvinnuleit.
Sumar aðgerðirnar mun
taka langan tíma að framkvæma en margar, eins og
hér eru nefndar, eru auðgerðar. Ég vona að yﬁrvöld
skilji erﬁða stöðu hælisleitenda í atvinnuleit …

við vinnuveitanda, á sá vinnuveitandi að sækja um kennitölu
fyrir hælisleitandann. En vinnuveitendur virðast ekki þekkja
kerfið, ef þeir eru ekki vanir
því að ráða nýkomna útlendinga.
„Vinnuveitandi spurði mig um
kennitölu og ég sagði að ég væri
ekki með kennitölu. Þá sagðist
hann geta ekki ráðið mig.“ Ég hef
heyrt þessa sögu mörgum sinnum frá mörgum hælisleitendum.
En þessi misskilningur myndi
leysast auðveldlega ef Útlendingastofnun eða Rauði krossinn myndu búa til bækling til að
útskýra ráðningu hælisleitenda
fyrir vinnuveitendum og láta
hælisleitendur hafa bæklinginn
með sér í atvinnuleit.
Mér sýnist að það sé rými til
þess að bæta ýmislegt þegar
kemur að aðstæðum hælisleitenda í atvinnuleit. Sumar aðgerðirnar mun taka langan tíma að
framkvæma en margar, eins og
hér eru nefndar, eru auðgerðar.
Ég vona að yfirvöld skilji erfiða
stöðu hælisleitenda í atvinnuleit
aðeins betur og losi þá við óþarfa
erfiðleika.

Átak gegn ofbeldi?
Þó að það geti vissulega SAMFÉLAG
➜ Það er nefnilega
verið gaman að baða sig í
alfarið í höndum
sviðsljósinu, efast ég um
samfélagsins að gefa
að fatlaðar konur hafi haft
gagn af þeirri umræðu um
fötluðum tækifæri
kynferðislegt ofbeldi sem
til þess að móta líf
hefur átt sér stað undansitt með reisn og
farnar vikur. Og ég efast
um að þau úrræði sem
sjálfstæði og sporna
kynnt hafa verið, breyti
þannig gegn ofbeldi.
Rósa María
þeirri staðreynd að fatl- Hjörvar
aðar konur eru einna lík- fötluð kona
líf sitt með reisn og sjálflegastar til þess að verða
stæði og sporna þannig
fórnarlömb ofbeldis.
gegn ofbeldi.
Þótt það sé virðingarvert og
Að brjóta niður einangrun og
jaðarsetningu fatlaðra er átak
sjálfsagt að Stígamót ætli sér að
gera aðstöðu sína aðgengilega
gegn ofbeldi. Að tryggja fötluðum
fötluðum konum, er það þegar
ferðafrelsi og aðgengi að vinnu
tekið er tillit til umfangs og gerðog menntun er átak gegn ofbeldi.
ar vandans á við að reyna auka
Að tryggja fötluðum fjárhagslegt
flugöryggi með svampdýnum. Og
sjálfstæði og jafnan aðgang að
stofnunum samfélagsins er átak
þegar talað er um að gera fatlaðar konur að börnum í lagaleggegn ofbeldi.
Við þurfum ekki að leita lengra,
um skilningi og veita þeim vernd
þannig, þá er það beinlínis meiðkalla til fleiri sérfræðinga eða
andi og eykur á ímynd fatlaðra
setja niður nefndir, við sem samkvenna sem ósjálfbjarga fórnarfélag vitum nákvæmlega hvers
lamba.
er krafist, það þarf bara að framEf ætlun manna er að bæta
kvæma. Tryggja mannsæmandi
ferðaþjónustu um land allt, svo
skilning á þeim vanda sem fötluð
fórnarlömb ofbeldis eru í hlýtur
fatlaðir geti sinnt störfum sínum
það að vera grundvallaratriði að
og áhugamálum. Tryggja framkvæmd nýrrar byggingarregluþetta sé gert í samráði við samtök
gerðar svo fötluðum sé tryggt
fatlaðra og fatlaðar konur sjálfar.
aðgengi á öllum sviðum þjóðfélagsViðhorfið
ins. Byggja félagslegar íbúðir svo
Kynbundið ofbeldi gegn fötluðfatlaðir hafi raunverulegt val um
um konum er þó ekki óleysanlegt
búsetu.
vandamál. Rannsóknir á NorðurOg svo hitt, að skilja það að einlöndum sýna að það hefur í raun
staklingar, hvort sem þeir eru
mjög lítið með eiginlega fötlun að
fatlaðir eða ófatlaðir, geta aðeins
gera en meira með viðhorf gagnblómstrað ef þeim er gefið tækifæri til að vaxa. Við þurfum að
vart fötluðum og þeim aðstæðum
hlúa að öllum borgurum þessa
sem samfélagið kýs að setja fatlaða í. Það er nefnilega alfarið í
lands og hætta að beita hugtökum
höndum samfélagsins að gefa fötlog orðræðu sem er til þess fallin
uðum tækifæri til þess að móta
að meiða og einangra.

Ó-tollaðan ostainnﬂutning strax
Framkvæmdastjóri
LANDBÚNAÐUR ➜ Ekki skaðar að
Samtaka afurðastöðva í
tollfrjáls innﬂutnmjólkuriðnaði (SAM) fór
þess á leit við Atvinnuingur osta sem ekki
vega- og nýsköpunareru framleiddir hér
ráðuneytið með bréfi
á landi stuðlar að
26.11. 2013 að ráðuneytið
lækkun vöruverðs og
heimilaði innflutning á
ótolluðu smjöri til landsdregur þar með úr
ins þar sem ljóst væri að
Þórólfur
verðbólguþrýstingi.
innlend framleiðsla dygði Matthíasson
ekki til að fullnægja
hagfræðiprófessor
eftirspurn eftir rjóma og
smjöri í desembermánuði.
Hingað til hafa mjólkurafurðir aðeins verið fluttar inn á
grundvelli skuldbindinga sem
Gouda, Jarlsberg, Gamle Ola,
Ísland hefur undirgengist í
Sorte Sara, Munster, Port Salut,
alþjóðasamningum. MjólkurGorgonsola og Parmesan er af
afurðir hafa ekki verið fluttar
skornum skammti. Eðli máls
inn þó einstakar vörutegundir,
samkvæmt er ekkert framboð
sumir geita- og ærmjólkurostar
af íslenskum geitamjólkurosttil dæmis, séu alls ekki fáanum, eða af ærmjólkurostum á
legir, eða hafi horfið úr verslunborð við Roquefort, enda framum um lengri eða skemmri tíma
leiðsla íslenskrar geitamjólkvegna framleiðslumistaka eða
ur og ærmjólkur fremur talin í
lítillar framleiðslugetu.
desilítrum en lítrum og tonnBrotið í blað
um. Þess vegna er „íslenskur
Feta-ostur“ úr kúamjólk en ekki
Beiðni SAM um ótollaðan inngeitamjólk.
flutning smjörs til að vinna
gegn vöruskorti brýtur blað í
Lækkar verðbólgu
afstöðu talsmanna bænda og
Séu rök framkvæmdastjóra
afurðastöðva til innflutnings
Samtaka afurðastöðva í mjólkmjólkurvarnings. Fram til
uriðnaði í bréfi frá 26.11. 2013
þessa hafa talsmenn bænda og
fyrir innflutningi smjörs yfirafurðastöðva haft mjög neifærð á ostamarkaðinn er dagkvæða afstöðu til þess takmarkljóst að heimila eigi tollfrjálsaða innflutnings mjólkurvara
an innflutning allra þeirra osta
sem stjórnvöld hafa neyðst til að
sem ekki eru framleiddir hér á
samþykkja í skiptum fyrir lægri
landi alla mánuði ársins. Boltinn
tolla á fiski. Talsmenn bænda og
er nú hjá ráðherra atvinnuvegaafurðastöðva hafa nú uppgötvað
og nýsköpunarmála. Ekki er að
að vöruskortur getur eyðilagt
efa að hann bregðist hratt við
mjólkurvörumarkaðinn og að
þegar svo skýr skilaboð koma
það kunni að þjóna hagsmunum
frá mjólkuriðnaðinum sjálfum.
þeirra sjálfra að mjólkurvörur
Ekki skaðar að tollfrjáls innséu fluttar inn ótollaðar.
flutningur osta sem ekki eru
Hvar eru sérostarnir?
framleiddir hér á landi stuðlar
að lækkun vöruverðs og dregur
Framboð á sérostum úr kúaþar með úr verðbólguþrýstingi.
mjólk á borð við þroskaðan

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

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

GRENSÁSKIRKJA

LINDAKIRKJA

Alla sunnudaga kl. 11

Alla sunnudaga kl. 11
í Lindakirkju og í Boðaþingi

ÁRBÆJARKIRKJA

GUÐRÍÐARKIRKJA
GRAFARHOLTI

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

Nánar á www.grensaskirkja.is

Nánar á www.lindakirkja.is

Alla sunnudaga kl. 11

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

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

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

Nánar á www.neskirkja.is

HALLGRÍMSKIRKJA

ÓHÁÐI SÖFNUÐURINN

Nánar á www.hallgrimskirkja.is

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

Annan og fjórða sunnudag
mánaðarins kl. 14
Nánar á www.ohadisofnudurinn.is

HÁTEIGSKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11

SELJAKIRKJA

Nánar á www.hateigskirkja.is

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

HJALLAKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 13

DÓMKIRKJAN

Alla sunnudaga kl. 11

Nánar á www.gudridarkirkja.is

Alla sunnudaga kl. 11

BREIÐHOLTSKIRKJA

NESKIRKJA

Nánar á www.hjallakirkja.is

KÓPAVOGSKIRKJA

SELTJARNARNESKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.seltjarnarneskirkja.is

FELLA- OG HÓLAKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.fellaogholakirkja.is

LAUGARNESKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11

GRAFARVOGSKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.grafarvogskirkja.is

Nánar á www.laugarneskirkja.is

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

BESSASTAÐAKIRKJA
Fyrsta sunnudag hvers
mánaðar í Bessastaðakirkju
kl. 11. Aðra sunnudaga
í Brekkuskógum 1
Nánar á bessastadasokn.is

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

HAFNARFJARÐARKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11

MOSFELLSBÆR
LÁGAFELLSKIRKJA

VÍÐISTAÐAKIRKJA

Alla sunnudaga
kl. 13 í Lágafellskirkju

Nánar á www.vidistadakirkja.is

Nánar á www.lagafellskirkja.is

LANGHOLTSKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.langholtskirkja.is

ÁSTJARNARKIRKJA

Nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is

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

HAFNARFJÖRÐUR OG
GARÐABÆR

Alla sunnudaga kl. 11

VÍDALÍNSKIRKJA –
GARÐABÆ
Alla sunnudaga kl. 11

www.kirkjan.is

Nánar á www.vidalinskirkja.is
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Sagnalist á Hótel Örk
„Í dag verð ég, ásamt Marteini Þórssyni og Tyrfingi
Tyrfingssyni, með námskeið í sagnalist á Hótel Örk.
Í tilefni af námskeiðinu verður dóttir mín í pössun
hjá ömmu sinni og afa um helgina og á sunnudaginn verður því líklega sofið alla vega til klukkan níu
og borðaður hægfara morgunverður með tveimur
uppáhellingum áður en við brunum í bæinn að
sækja litlu Bambolínuna.“

Melkorka Ólafsdóttir
flautuleikari

Grímur Hákonarson
leikstjóri

Egill Ólafsson
söngvari

Gengur á fallegt fjall

Fer í fertugsafmæli

Skoða slökkviliðsbíla

„Ætli ég byrji ekki á að jafna
mig eftir tónleikana með
Sinfó og Víkingi Heiðari í
Hörpu. Á sunnudaginn ætla
ég að ganga á eitthvert
fallegt fjall og mæra landið.“

„Stefnan er að kíkja í fertugsafmæli hjá vinkonu minni
í kvöld. Svo horfir maður líka
á Liverpool-Bournemouth.
Ég byrjaði að halda með
Liverpool í sumar .“

„Ég er búinn að lofa sonarsyni
mínum að skoða slökkviliðsbíla. Hann er tveggja ára og
er forfallinn áhugamaður um
slökkviliðsbíla.“

SAGNFRÆÐINGURINN Eggert Þór rifar

upp örlagaatburð.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Erindi á Hvammstanga

Morðbrennan
í heimahéraði
Fyrirlestur Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur heldur erindi í
safnaðarheimili Hvammstangakirkju
á morgun klukkan 14. Þar fjallar hann
um morðbrennuna á Illugastöðum á
Vatnsnesi árið 1828 þar sem Natan
Ketilsson var myrtur.
Erindið er það fyrsta í fyrirlestraröð
á vegum Byggðasafns Húnvetninga og
Strandamanna.
Allir eru velkomnir og aðgangur er
ókeypis meðan húsrúm leyfir. Kaffi og
kleinur verða til sölu.
Heimild:www.nordanatt.is
- gun

SAMAN Á NÝ Hljómsveitin Skítamórall kemur fram á Spot í kvöld eftir langt hlé.

Spila Skímósyrpuna frægu
Ein vinsælasta hljómsveit Íslandssögunnar kemur fram í kvöld eftir langt hlé. Gert er ráð fyrir mikilli gleði
og ætlar sveitin að leika öll sín þekktustu lög. Skímósyrpan hefur lengi verið talin ein af þeim allra bestu.
Gunnar
Leó Pálsson
gunnarleo@frettabladid.is

„Það verður ótrúlega gaman að
koma saman aftur,“ segir Arngrímur Fannar Haraldsson, gítarleikari Skítamórals, en sveitin
kemur saman í kvöld. Langt er
nú síðan hljómsveitin hélt dansleik á höfuðborgarsvæðinu og
má því búast við að gamlir og
nýir Skímóaðdáendur fjölmenni
á Spot til að skemmta sér með
drengjunum.
Skítamórall var um árabil
vinsælasta hljómsveit landsins en hefur haft hægt um sig
undanfarin ár en þó komið
saman nokkrum sinnum á ári til
að skemmta sér og öðrum. „Við
höfum verið saman í hljómsveit
OPNUN Á AKUREYRI Guðmundur
Ármann opnar sýninguna Nærlönd.

Populus tremula á Akureyri

Sýningin Nærlönd opnuð
Myndlist „Er hægt að mála það sem
er óáþreifanlegt–andrúmið, birtuna,
ilminn, hita eða kulda, það sem við
finnum og skynjum?“ spyr Guðmundur Ármann sem opnar myndlistarsýninguna Nærlönd í Populus
tremula, menningarsmiðju í Listagilinu
á Akureyri í dag klukkan 14.
Á sýningunni eru olíumálverk, vatnslitamyndir og þrívíð verk og efniviður
sýningarinnar hverfist um nærlönd við
Eyjafjörð.
Sýningin er líka opin á morgun, 26.
janúar, milli klukkan 14. og 17.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

í um tuttugu ár en við höfum
passað upp á spila ekki of oft
né of sjaldan síðustu ár,“ segir
Arngrímur og bætir við að það
sé þessi gullni meðalvegur sem
geri þetta svo skemmtilegt.
Sveitin hefur ekki gefið út
nýtt efni í nokkur ár en hefur
í hyggju að gefa út nýtt efni
með hækkandi sól. „Við tókum
æfingarispu í október og nóvember og til varð nýtt efni,“ útskýrir Arngrímur. Þeir telja þó afar
ólíklegt að nýtt efni verði flutt á
Spot í kvöld.
Í dag skipa sveitina ásamt
Arngrími þeir Gunnar Ólason
söngvari og gítarleikari, Herbert Viðarsson bassaleikari,
Jóhann Bachmann trommuleikari og Gunnar Þór Jónsson gítar-

leikari. Allir eru upprunalegir
meðlimir í sveitinni fyrir utan
Gunnar Þór.
Skítamórall mun leika öll sín
vinsælustu lög og munu Ennþá,
Farin, Myndir og öll hin Skímólögin hljóma ásamt syrpunni
góðu sem lifað hefur lengi með
hljómsveitinni.
„Við tökum nokkur cover-lög
en þau eru sum hálfpartinn orðin
að okkar lögum. Ætli svona 75
prósent af prógramminu séu ekki
okkar eigin lög.“ Skímósyrpan
hefur lengi verið talin einhver
skemmtilegasta og best heppnaða lagasyrpa sem sett hefur
verið saman af íslenskri hljómsveit. „Gipsy Kings-syrpan er
orðin okkar. Hún byrjar á syrpu
með lögum með Gipsy Kings, svo

bætum við vinsælum lögum við.
Við höfum aldrei æft syrpuna og
á böllum er hún aldrei nákvæmlega eins því stundum er bætt
inn aukalögum. Við eigum það til
að koma hver öðrum á óvart og
koma með lag og þá elta hinir,“
segir Arngrímur. Þeir leika syrpuna yfirleitt einungis einu sinni
á hverjum dansleik. „Fólk verður
yfirleitt svekkt ef það missir af
henni.“ Syrpan var tekin upp
árið 1997 á gamla Gauk á Stöng
og sett á plötuna Tjútt.
Dansleikurinn á Spot hefst á
miðnætti og kostar 2.000 krónur
inn. „Við eigum einnig von á
þjóðþekktum leynigesti og hvet
ég fólk til að mæta snemma svo
það missi nú ekki af neinu,“
segir Arngrímur.

Ljósmyndir kvenna á 140 ára tímabili
Sýning með ljósmyndum eftir 34 konur verður opnuð í dag bæði í Þjóðminjasafni Íslands og Ljósmyndasafni
Reykjavíkur. Yﬁrskrift hennar er Betur sjá augu og margar myndanna á henni hafa ekki verið sýndar áður.
Sýningin Betur sjá augu – Ljósmyndun íslenskra kvenna 18722013 er samstarfsverkefni tveggja
safna. Hún skiptist þannig að í
Þjóðminjasafninu eru myndir
sem flokka má sem fjölskylda/
heimilislíf og portrett/mannlíf og verður opnuð klukkan 15 í
dag. Í Ljósmyndasafni Reykjavíkur eru myndir úr flokknum landslag/náttúra og hún verður opnuð
klukkan 16.
Allar eru myndirnar teknar af
konum sem eiga það sameiginlegt

að hafa unnið við ljósmyndun hér
á landi.
Sýningin er afrakstur tveggja
ára rannsóknarvinnu Katrínar Elvarsdóttur, ljósmyndara
og sýningarhöfundar. Hún lagði
áherslu á myndir þar sem persónuleg sýn og sköpun ljósmyndaranna nýtur sín og endurspegla
um leið iðjusemi þeirra og áhuga
á starfi sínu.
Ljósmyndun kvenna hefur
aldrei áður verið gerð skil hér á
landi.
- gun

1955-1965 Nanna

Halldórsdóttir,
systir Sigfúsar
Halldórssonar,
fær klippingu í
sumarbústað við
Álftavatn. Sigríður
Thorsteinsson fylgist með. Elísabet
Maack klippir.
MYND/LILY TRYGGVADÓTTIR
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SKYNDILEGUR ÁHUGI Á BÖRNUM „Núna skrollar maður niður Facebook, sér barnamynd og smellir læk-i á hana. Það liggur við að það sé hjá fólki sem maður þekkir ekki neitt,“ segir Jón um breytinguna sem varð

þegar drengurinn hans fæddist.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Börnin breyttu öllu á núll einni
Bræðurnir Jón Ragnar og Friðrik Dór Jónssynir eru afar samrýndir. Þeir gengu saman menntaveginn, hafa báðir gert
garðinn frægan í músík, eru báðir komnir í sjónvarpið og urðu feður í fyrsta sinn með stuttu millibili á síðasta ári þegar þeir
eignuðust stelpu og strák. Þeir finna mun á sér síðan börnin komu í heiminn og segja forgangsröðunina hafa breyst mikið.
Lilja Katrín
Gunnarsdóttir
liljakatrin@365.is

F

riðrik er fæddur 1988
og ég 1985 þannig að við
náðum einu ári saman
í Verzlunarskólanum.
Fyrir það gengum við í
Setbergsskóla í Hafnarfirði. Við bjuggum um það bil 150
metrum frá innganginum þar sem
unglingadeildin var og gátum næstum því vaknað við bjölluna þegar
hún hringdi klukkan átta og farið
í skólann,“ segir Jón. Aðspurður
hvort hann hafi verið þessi dæmigerði eldri bróðir og verndað Friðrik segja þeir bræður að sú hafi að
hluta til verið raunin. „Ég peppa
hann alltaf áfram,“ segir Jón og
Friðrik tekur í sama streng.
Þeir bræður eiga tvær systur,
þær Hönnu Borg og Maríu Mjöll, en
sú fyrrnefnda er tvíburasystir Jóns.
„Við vorum alin upp með það mottó
að við værum öll saman í liði. Ég
man þegar ég var á Laugarvatni að
horfa á Friðrik keppa í sjötta flokki
á Íslandsmótinu í knattspyrnu. Þá
sagði pabbi við mig: „Jón, farðu að
hvetja bróður þinn áfram.“ Sú setning er dæmigerð fyrir uppeldið sem
við fengum. Ég plantaði mér á hliðarlínuna og öskraði: Áfram, Friðrik!
Koma svo!“ segir Jón.
„Já, þegar Jón keppti á Íslandsmótinu á Laugarvatni samdi hann
sitt fyrsta lag sem var stuðningslag fyrir FH sem þá lék í búningum frá Adidas með auglýsingu frá
Íslandsbanka. Textinn var einfaldur: „Adidas, Íslandsbanki, svartur,
hvítur, FH!“ segir Friðrik. „Það er
gaman að segja frá því að þetta lag

náði ágætis flugi á þessum árum á
meðan við spiluðum í þessum búningum. Hin liðin sömdu meira að
segja eins lög sem var mjög fyndið.
Ég var rosalega stoltur,“ segir Jón
um þessi fyrstu skref sín í tónlistarbransanum.
Stóri bróðir vildi Versló
Bræðurnir hafa fylgst að alla tíð.
Þeir æfðu báðir knattspyrnu með
FH, sem Jón gerir enn og varð
Íslandsmeistari með liðinu árið
2012. Þá hafa þeir báðir fagnað mikilli velgengni í músíkbransanum og
eru báðir komnir í sjónvarpið, Friðrik með þáttinn Þriðjudagskvöld
með Frikka Dór á Stöð 3 og Jón sem
dómari í Ísland Got Talent sem hefst
á Stöð 2 annað kvöld. Þeir segja það
helgast af því að áhugasvið þeirra
séu afar svipuð. „Þó að við séum
ólíkir í útliti erum við ekki ólíkir
karakterar og við erum með svipuð
áhugasvið,“ segir Jón.
„Ég veit allavega af hverju ég fór
í Versló. Ég ætlaði í Flensborgarskólann en Jón breytti umsókninni
minni í Versló,“ segir Friðrik.
„Ég hafði ákveðna upplifun af
skólanum og taldi að þetta myndi
víkka sjóndeildarhringinn hans,“
segir stóri bróðir og Friðrik sér
aldeilis ekki eftir þessu inngripi.
„Þetta var mikið heillaskref sem ég
get þakkað bróður mínum fyrir. Ég
var mjög upptekinn af því á þessum
árum að ég þyrfti að gera allt öðruvísi en Jón en það kom á daginn að
það var algjörlega skaðlaust fyrir
mig að fara í Versló.“
Glímur í forstofunni
Varðandi knattspyrnuna segja þeir
bræður að órjúfanleg ást við knattspyrnuliðið FH umvefji bernskuheimilið. „Ef það væri löglegt að
giftast félagsliði þá væri pabbi

búinn að giftast FH. Þegar við
vorum pínulitlir pollar vorum við
teknir inn í klefa eftir leik til að
fagna með meistaraflokki og þá
fengum við strax fyrirmyndir. Svo
fórum við öll systkinin í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar,“ segir Jón.
„Við erum í grunninn frekar einfaldir gæjar. Við fórum bara í tónlistarskólann og á æfingu og fannst
það fínt. Og hér erum við – enn í
sama pakka,“ bætir Friðrik við.
Aðspurðir hvort foreldrar þeirra
séu mjög músíkalskir segja þeir
bræður það vera að vissu leyti.
„Pabbi var söngvari í hljómsveitinni Frostmark þegar hann var á
Laugarvatni og hann er ágætissöngvari. Hann var í kórnum Þröstunum og söng annan bassa,“ segir
Jón. Þeir segja enga fjölskylduplötu
í bígerð þó að fjölskyldan hafi slegið í gegn í fjöldasöng í brúðkaupi
Hönnu systur þeirra síðasta sumar
þegar hún giftist Ásgeiri Erni Hallgrímssyni, landsliðsmanni í handbolta. „Pabbi var geggjaður í brúðkaupinu. Hann hélt frábæra ræðu og
svo brast hann út í söng á hárréttum
tímapunkti. Þetta var eins og í bíómynd,“ segir Jón og Friðrik bætir
við að systir þeirra María, sem
er fædd 1978, sé líka með tónlist í
blóðinu. „Hún kláraði Söngskólann í
Reykjavík og syngur í áhugamannaóperum í New York. Hún er búin
að búa þar í tíu ár og vinnur fyrir
fastanefnd Sameinuðu þjóðanna.“
„Við höfum alltaf verið stoltir
af Maríu. Þegar hún var til dæmis
sautján ára kunni hún fimm tungumál,“ segir Jón og viðurkenna þeir
bræður að þeir hafi stundum verið
óbærilegir yngri bræður. „Fyrsti
kærastinn hennar hét Hallur og við
kölluðum hann alltaf Hall halló,“
segir Jón og hlær. „Það var út af
því að við kíktum einu sinni inn um

rifu á svefnherbergishurðinni áður
en henni var skellt á okkur. Þá lá
hann uppi í rúmi í útvíðum buxum
og eftir það kölluðum við hann Hall
halló,“ segir Friðrik og bætir við að
Jón hafi verið duglegur að slást við
Maríu. „Ég gæti unnið hana í slag
núna en á tímabili vorum við mjög
jöfn. Hún hélt mér oft niðri og við
minntum á Gunnar Nelson – bæði
mjög góð í gólfinu. Í forstofunni var
stór motta og þar fórum við mest
í slag. Þeir voru aldrei blóðugir
samt. Bara svona glímur. Við Friðrik slógumst líka stundum,“ segir
Jón. „Ég náði aldrei að vera jafn
Jóni. En ég varð oft mjög æstur.
Ég braut einu sinni hurð með belti.
Ég ætlaði að slá Jón með beltissylgju en þá náði hann að loka baðherbergishurðinni og sylgjan fór í
gegn.“
Kvíðir því að hafna fólki
Friðrik stjórnar þáttunum Þriðjudagskvöld með Frikka Dór á Stöð 3
og nýtur sín í hlutverki þáttarstjórnandans. „Mér finnst þátturinn snúast um að leyfa skemmtilegu fólki að
vera skemmtilegt. Þetta er tilraunastarfsemi og gengur vel,“ segir Friðrik en stóri bróðir fylgist vel með
því hvernig hann stendur sig.
„Það er fallegt við Stöð 3 pælinguna að þar fær Friðrik að vaxa
og hefur frjálsar hendur,“ segir
Jón. Hann sest í dómarasætið í
hæfileikakeppninni Ísland Got Talent sem hefst annað kvöld á Stöð 2
og fílar sig vel í því. „Ég held að ég
sé nokkuð trúr sjálfum mér. Það er
ótrúlegt skref að koma á svið fyrir
framan fjögur hundruð manns og
dómnefnd. Ég ber mikla virðingu
fyrir því. Þetta er búið að vera
mjög skemmtilegt ferli en ég kvíði
mest dómaravalsþættinum. Þá
veljum við dómararnir endanlega

hverjir fara í beina útsendingu. Þá
þurfum við að hafna fólki. Ég held
að líffærin eigi eftir að byrja að éta
hvert annað á meðan á því stendur.“
Poppstjarna á einni nóttu
Jón lauk hagfræðinámi í Boston í
Bandaríkjunum árið 2009 en hefur
lítið unnið við fagið. Friðrik er á
svipaðri leið og stóri bróðir og er á
öðru ári í viðskiptafræði í Háskóla
Íslands. Hann byrjaði í stjórnmálafræði en þegar hann var búinn með
eitt ár í því námi má segja að hann
hafi orðið poppstjarna á einni nóttu
haustið 2009 þegar lagið Hlið við
hlið gerði allt vitlaust.
„Friðrik varð óvænt poppstjarna.
Allt í einu stoppaði ekki síminn hjá
honum. Skólinn var ekki að fara
neitt og mér finnst hann hafa valið
rétt því hann er enn að starfa við
tónlist,“ segir Jón og Friðrik kinkar kolli til samþykkis. „Ég sé ekki
eftir þessu. Upprunalega hætti ég í
náminu því ég var að klára fyrstu
plötuna mína, Allt sem þú átt. Hún
var unnin á mjög stuttum tíma og
kom út árið 2010. En það að lifa af
tónlistinni flokkast undir forréttindi
að mínu mati.“ Önnur plata Friðriks,
Vélrænn, kom út árið 2012 og hafa
báðar hlotið góða dóma. Jón fékk
ekki síðri dóma fyrir sína fyrstu
plötu, Wait For Fate sem kom út
árið 2011.
Þá gerði Jón útgáfusamning við
stórfyrirtækið Sony eftir að hann
heillaði útgáfustjórann og X Factordómarann L.A. Reid árið 2012. Jón
segir það ferli vera í góðum farvegi.
Grét þegar sonurinn fæddist
Talið berst að föðurhlutverkinu en
Jón eignaðist dreng 9. júní í fyrra
með kærustu sinni, Hafdísi Björk
Jónsdóttur, og Friðrik eignaðist
stúlku 13. september sama ár með
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Lausir við öfund
Jón og Friðrik eru bersýnilega mjög
samrýndir. Þeir eru líka duglegir
að styðja við bakið á hvor öðrum og
skiptast á uppbyggilegum ráðum og
gagnrýni. „Ég kannski spila fyrir
Friðrik textabrot og hann segir að
það sé drasl eða ekki nógu „catchy“.
Það er stór partur af þessu og byrjaði löngu áður en við gáfum út tónlist. Ég hringdi oft í hann á Skype
þegar ég var í Boston og spilaði
fyrir hann lög og öfugt,“ segir Jón
og Friðrik er þessu sammála. „Mér
þykir alltaf vænst um þau lög sem
við höfum unnið saman.“
Bræðrunum gengur allt í haginn
og hafa þeir notið gríðarlegrar velgengni á öllum sviðum lífsins. Það
vill oft til á litla Íslandi að slúðrað er
um fólk sem skarar fram úr en það
er ekki raunin með þá bræður. Af
hverju ætli það sé? „Fyrst og fremst
út af því að ég hef greitt gríðarlegar
fjárhæðir í þöggun,“ segir Friðrik í
kaldhæðni og heldur áfram á alvarlegri nótum. „Ég held að umfram
allt þá erum við vel uppaldir drengir. Við erum aldir upp af fólki sem
trúir á það að vera góður og standa
við skuldbindingar.“
„Annað sem ég held að sé mikilvægt er líka það að við erum blessunarlega lausir við öfund. Við getum
samglaðst með öðrum og ég held að
það sé lykillinn að velgengni,“ segir
Jón.

FRIÐRIK UM JÓN
Hvað finnst þér best í fari Jóns? Jón
er mikið tryggðatröll og traustur náungi. Svo er hann hrikalega fyndinn.
En verst í fari hans? Hann er ekki
með besta tímaskyn í heimi.
Hvert er þitt uppáhaldslag með Jóni
og af hverju? When You‘re Around.
Það sem Jón gerir best eru grípandi
gítarstef og þetta er hans besta að
mínu mati.
Besta minningin af Jóni? Þegar
amerísk skólasystir hans bað hann
að íslenska textann við Wait For Fate
fyrir nútíma dansverk sem hún var
að semja. Jón bullaði náttúrulega

JÓN UM FRIÐRIK
bara tóma steypu á íslensku. Það var
fáránlega fyndið að horfa á hana
velta sér þarna um allt og túlka á
dramatískan hátt mesta kjaftæðis
söngtexta sem ég hef heyrt.
Hvað gerir Jón glaðan? Gott
orðagrín og velgengni fólksins sem
honum þykir vænt um.
En reiðan? Metnaðarleysi og leti.
Hvað langar þig að upplifa með Jóni
áður en þú deyrð? Þegar við verðum
komnir í stjórn knattspyrnudeildar
FH komum við liðinu í Meistaradeildina, fyrst íslenskra liða (ef pabbi nær
því ekki!).

Hvað finnst þér best í fari
Friðriks? Góður liðsfélagi og
samkvæmur sjálfum sér.

hans pabba og tróð þeim ofan
í holræsið í götunni. Besta
„statement“ í heimi.

En verst í fari hans? Það er
smá skemmtilegt líka en hann
getur verið smá öfgakenndur
í skoðunum á bæði málefnum
og fólki.

Hvað gerir Friðrik glaðan?
Matur og stelpurnar hans.

Hvert er þitt uppáhaldslag með
Friðriki og af hverju? Maður
ársins er í uppáhaldi í augnablikinu. Flottur texti og persónulegur og melódían er grípandi.

Hvað langar þig að upplifa
með Friðriki áður en þú deyrð?
Friðrik hefur farið í fallhlífarstökk en ég væri til í að fara í
eitt slíkt með honum og semja
lag á leiðinni niður. Gæti verið
svipað og lagið hans Steinars
nema okkar myndi heita Down.

Besta minningin af Friðriki?
Þegar Friðrik tók alla vindlana
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sinni heittelskuðu, Lísu Hafliðadóttur.
„Sonur minn heitir Jón Tryggvi
Jónsson og stúlkan hans Friðriks
heitir Ásthildur Friðriksdóttir, sem
er fallegt því pabbi heitir Jón og
mamma heitir Ásthildur,“ segir Jón
en Friðrik var staðráðinn í því að
gefa móður sinni nöfnu. „Ég ákvað
að grípa tækifærið því Ásthildur er
sjötta barnabarn foreldra okkar. Öll
hin eru strákar og kannski kemur
ekki stelpa aftur. Þess vegna smellti
ég nafninu hennar á dóttur mína.
Hún var mjög ánægð en samt týpísk
mamma. Hún reyndi strax að sannfæra mig um að ég þyrfti ekki að
gera þetta og að það væri allt í lagi
ef ég vildi breyta,“ segir Friðrik.
Hann segist eyða eins miklum
tíma með fjölskyldunni og hann
geti og sama er uppi á teningnum
hjá stóra bróður hans. „Ég er svolítið bundinn yfir fótboltanum. Ég fer
á æfingu nánast upp á hvern einasta
dag og það er ekki vinsælt að sleppa
æfingum. En ég er svo ógeðslega
háður þessari fjölskyldu og stundum segist ég vera upptekinn þegar
ég er beðinn um að koma eitthvað
því mig langar bara að slappa af
með þeim, panta pitsu og horfa á
sjónvarpið.“
Friðrik segist finna mikinn mun
með tilkomu barnsins og hefur
kynnst nýrri, tilfinningalegri hlið
á sér. „Helsta breytingin sem ég
finn er að ég er orðinn voðalega
meyr. Ég horfi kannski á bíómynd
um mann sem ól upp ljónsunga og
hittir hann aftur og fer að gráta. Ég
þarf að berjast ötullega fyrir því að
halda kúlinu.“
„Það er samt gott að gráta,“ skýtur Jón inn í. „Ég grét svo mikið
þegar sonur minn kom í heiminn.
Þetta var löng og erfið fæðing og
við vorum ekki viss um hvort allt
væri í lagi þannig að það var mikið
spennufall þegar ég fékk hann í
hendurnar. En ég grenjaði svo rosalega að Hafdís hugsaði hvort það
væri eitthvað að henni því hún grét
ekki jafn mikið,“ segir Jón.
„Ég var í svo miklu móki í fæðingunni. Ég grét ekki fyrr en ég
fékk hana einn til hliðar. Eða, ég
segi ekki að ég hafi farið að gráta.
Ég svona grét lauflétt. Ég fékk ekki
ekka eins og Jón,“ bætir Friðrik við.
„Ég gerði mér samt ekki grein
fyrir því hvað foreldrahlutverkið
væri magnað. Þegar ég var spurður að því hvort ég ætlaði að taka
fæðingarorlof þegar Hafdís var
ólétt hugsaði ég með mér að ég yrði
kannski bara heima fyrstu vikuna.
Svo fékk ég barnið í hendurnar og
hugsaði: Ég ætla að gera allt fyrir
þig. Forgangsröðunin breyttist á
núll einni. Það er alls ekki sjálfsagður hlutur að eignast heilbrigt
barn eða að eignast barn yfirleitt.
Þess vegna reyni ég að njóta þess
í botn að vera með barninu mínu,“
segir Jón.

VERÐLAUNUÐ
Ð LEIÐ
TIL BJARTRAR FRAMTÍÐAR
Frjálsi lífeyrissjóðurinn
Frjálsi lífeyrissjóðurinn vann nýlega hin alþjóðlegu verðlaun
verð
ð
fagtímaritsins Investment
Pension Europe sem besti lífeyrissjóður Evrópuþjóða
puþ
undir milljón íbúa. Jafnframt
hefur
verið
aff sama aðila
í þemaflokknum
h f hann
h
ið valinn
li
ðil besti
b tii llífeyrissjóður
líf
í
i jóð Evrópu
E ó
þ
fl kk
stu árum besti lífeyrissjóður á Íslandi. Þessar
Uppbygging lífeyrissjóða og þrisvar á síðustu
s
viðurkenningar endurspegla sterka stöðu sjóðsins
og árangur hans undanfarin ár.
Ef þú hefur frjálst val um hvar þú ávaxtar skyldulífeyrissparnaðinn þinn og vilt faglega
stýringu þá er Frjálsi lífeyrissjóðurinn góður kostur. Jafnframt stendur öllum til boða að
ávaxta viðbótarlífeyrissparnað sinn hjá Frjálsa lífeyrissjóðnum.
Þú færð ítarlegar upplýsingar um sjóðinn í næsta útibúi Arion banka, á www.frjalsilif.is,
með því að senda fyrirspurn á lifeyristhjonusta@arionbanki.is eða í síma 444 7000.

ÁVÖXTUN
FRJÁLSA LÍFEYRISSJÓÐSINS
Frjálsi 1

Frjálsi 2

Frjálsi 3

Frjálsi Áhætta

15%
12,6%
10,9%

12,4%
9,2%

10%
7,7%

21

8,7%

5,8%
4,2%

5%

Nafnávöxtun 2013
5 ára meðalnafnávöxtun tímabilið 2009–2013
Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun í framtíð. Fimm ára
ávöxtunartölurnar sýna meðalnafnávöxtun frá 31.12.2008–31.12.2013
en ávöxtunin er mismunandi á milli ára. Frekari upplýsingar um ávöxtun
hvers árs má nálgast á frjalsilif.is.

En reiðan? Ósanngjarnt og
stundum illa gefið fólk.
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Freyju bitar
Buffalóbitar 339 kr.
Smádraumur 257 kr.
Rís kubbar
257 kr.
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Verð áður 387 kr.//3 stk.
Nizza súkkulaðistykki, 5 teg.
Fullt verð 387 kr./3 stk. eða 129 kr./stk.
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ÞESSI LÖND HAFA FENGIÐ FLEST VERÐLAUN Á VETRARÓLYMPÍULEIKUM
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ÍTALÍA

ÁR LIÐIN FRÁ
FYRSTU LEIKUNUM

Freyr
Bjarnason
freyr@frettabladid.is

Í

dag eru liðin níutíu ár síðan fyrstu Vetrarólympíuleikarnir voru haldnir í Chamonix í frönsku Ölpunum, eða árið 1924. Keppt var í sex íþróttagreinum
og voru viðburðirnir alls fjórtán talsins.
Keppnin gekk undir heitinu Alþjóðlega vetraríþróttavikan og gekk afar vel. Fjórum árum síðar,
eða árið 1928, hélt Alþjóðaólympíunefndin Vetrarólympíuleika í St. Moritz í Sviss og voru þeir titlaðir
sem aðrir leikarnir í röðinni á eftir Chamonix.
Norðurlandaleikar í Svíþjóð
Fimm árum eftir að nútímaólympíuleikarnir voru
haldnir í fyrsta sinn árið 1896 var fyrsta alþjóðlega
keppnin í vetraríþróttum haldin í Svíþjóð. Hún kallaðist Norðurlandaleikarnir, eða Nordic Games, og kepptu
þar aðeins þjóðir frá Skandinavíu. Eins og með Ólympíuleikana var keppnin haldin á fjögurra ára fresti, en
alltaf í Svíþjóð.
Árið 1908 varð listdans á skautum ein af keppnisgreinum á Sumarólympíuleikunum í London þrátt fyrir
að keppnin væri haldin þremur mánuðum á eftir öllum
hinum keppnisgreinunum. Það varð upphafið að því að
halda sérstaka Ólympíuleika fyrir vetraríþróttir.
Vildu ekki Vetrarólympíuleika
Árið 1911 lagði Alþjóðaólympíunefndin til að aðskilin
vetraríþróttakeppni yrði haldin samhliða Ólympíuleikunum í Stokkhólmi 1912 en Svíar, sem vildu viðhalda
vinsældum Norðurlandaleikja sinna, höfnuðu því. Fjórum árum síðar ætluðu Þjóðverjar að halda aðskilda
keppni með vetraríþróttum samhliða sumarleikunum
í Berlín en urðu að hætta við hvora tveggja leikana
vegna fyrri heimsstyrjaldarinnar.
Norðmenn unnu flest gull
Eftir Ólympíuleikana í Antwerpen í Belgíu 1920, þegar
íshokkí var í fyrsta sinn opinber íþróttagrein á sumarleikum, var ákveðið að Skandinavíubúar myndu halda
alþjóðlega vetraríþróttaviku, enda höfðu þeir góða
reynslu úr Norðurlandaleikunum. Viðburðurinn í
Chamonix varð svo vinsæll á meðal þátttökuþjóðanna
sextán að árið 1925 bjó ólympíunefndin til Vetrarólympíuleikana sem yrðu framvegis haldnir á fjögurra
ára fresti.
Á leikunum í Chamonix urðu Norðurlandabúar hlutskarpastir í mörgum greinum en Norðmenn unnu flest
gull, eða sautján talsins. Af þeim þrjú hundruð keppendum sem tóku þátt voru aðeins þrettán konur og
tóku þær allar þátt í listdansi á skautum.
Íslendingar hafa keppt á öllum Vetrarólympíuleikum
síðan 1948 að leikunum árið 1972 undanskildum. Skíðamaðurinn Kristinn Björnsson tók þátt í fernum Vetrarólympíuleikum en komst aldrei á verðlaunapall, ekki
frekar en aðrir Íslendingar sem hafa tekið þátt. Fimm
Íslendingar munu keppa á leikunum í Sotsjí.
Stöð 2 Sport og hliðarrásir stöðvarinnar munu sjónvarpa beint frá Sotsjí. Einnig mun Vísir fjalla ítarlega
um leikana.

KEPPTU Í LISTDANSI Frá vinstri: Herma Planck-Szabo frá Ungverjalandi, Ethel Muckelt frá Bretlandi og hin bandaríska Beatrix Loughran á Vetrarólympíuleikunum í Chamonix árið 1924. Planck-Szabo vann gullverðlaun og þær Loughran og Muckelt fengu silfur og brons.
NORDICPHOTOS/GETTY

HRYÐJUVERK OG MANNRÉTTINDABROT VARPA SKUGGA Á UNDIRBÚNINGINN

Dýrustu leikar sögunnar
Tæpar tvær vikur eru í að Vetrarólympíuleikarnir í Sotsjí í Rússlandi, þeir 22. í röðinni, hefjist. Alls verða 98 keppnir haldnar í
fimmtán greinum. Þetta verða fyrstu Ólympíuleikarnir sem eru
haldnir í Rússlandi síðan Sovétríkin liðuðust í sundur 1991 en árið
1980 voru Sumarólympíuleikarnir haldnir í höfuðborginni Moskvu.
Rússar eru staðráðnir í að sýna að þeir eru
ekki eftirbátar annarra þjóða í skipulagningu
Ólympíuleika. Þeir hafa eytt gríðarlegum fjárhæðum í íþróttahallir, samgöngumannvirki og
tæknimál. Þegar Rússland sótti um að halda
leikana árið 2007 sagði Vladimír Pútín, forseti
Rússlands, að þeir myndu kosta um 1.400
milljarða króna, eða minna en Sumarólympíuleikarnir í London árið 2012 sem kostuðu
um 1.600 milljarða. Nú lítur út
fyrir að leikarnir í Sotsjí muni
kosta tæpa sex þúsund milljarða
króna. Fyrir vikið verða þeir
dýrustu Ólympíuleikar sögunnar,
enn dýrari en Sumarólympíuleikarnir í Peking 2008 sem
kostuðu um fimm þúsund
milljarða króna.
VLADIMÍR PÚTÍN

Tvennt hefur varpað skugga á
undirbúning leikanna í Sotsjí.
Annars vegar tvær hryðjuverkaárásir sem voru gerðar í borginni
Volgograd sem liggur um 700
kílómetra frá Sotsjí. Þar fórust 34
manneskjur. Íslamskir hryðjuverkamenn og leiðtogi þeirra,
Doku Umarov, hafa lýst ábyrgð á
árásunum á hendur sér, og hótað
Vladimír Pútín, forseta Rússlands, því að gerðar verði árásir á
Sotsjí ef Ólympíuleikarnir verða
haldnir í borginni. Rússnesk yfirvöld hafa undanfarna tvo áratugi barist gegn uppreisnarsinnum
í Norður-Kákasus og verða því við öllu búin í Sotsjí. Alls munu
37 þúsund rússneskir hermenn sinna öryggisgæslu á meðan á
leikunum stendur.

Rússnesk stjórnvöld hafa einnig
verið gagnrýnd fyrir ýmiss
konar mannréttindabrot. Í júní
samþykktu þau lög sem banna
„áróður“ fyrir samböndum
samkynhneigðra fyrir börnum.
Í yfirlýsingu frá Samtökunum
78 á Íslandi, þar sem Anna
Pála Sverrisdóttir er formaður,
krefjast þau þess að íslensk
stjórnvöld bregðist opinberlega
við mannréttindabrotunum í
Rússlandi og fara fram á að þau
fari að fordæmi annarra ríkja
og sendi ekki sína æðstu embættismenn á leikana. Tveir íslenskir
ráðherrar verða viðstaddir, Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra
og Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra, og hafa þau heitið því að
koma mótmælum gegn mannréttindabrotum á framfæri.

Í hvað fara 6.000.000.000.000 kr.?
1.090 milljarðar
18,8% af fjárhagsáætlun

Olimpstroy
Ríkisrekið fyrirtæki. Sér um
byggingu íþróttahalla, hótela,
fjölmiðlasetra og aðstöðu fyrir
skipulagsnefnd Ólympíuleikanna. Einnig annast fyrirtækið
almenna skipulagningu á öllu
sem snýr að leikunum.

1.070 milljarðar
18,4% af fjárhagsáætlun

Rússneska
lestakerfið
Ríkisrekið fyrirtæki. Endurbætur
á járnbrautakerfinu á milli
alþjóðflugvallarins í borginni
Adler, borgarinnar Krasnaya
Polyana þar sem nokkrar íþróttagreinar fara fram og Sotsjí.

Fimm járnbrautastöðvar verða
endurbættar, auk þess sem stórt
geymslusvæði verður búið til.

804 milljarðar
13,8% af fjárhagsáætlun

384 milljarðar

175 milljarðar

6,6% af fjárhagsáætlun

3% af fjárhagsáætlun

Ríkisstjóri Krasnodar-héraðs

Fyrirtæki á svæði
Ólympíuleikanna

Rotenbergfjölskyldan

280 milljarðar

Ein áhrifamesta fjölskylda
Rússlands mun m.a. hafa
yfirumsjón með gerð gasleiðslu
frá Svartahafi til Sotsjí og rafhitaveitu í Adler, ásamt því að
sjá um að leggja vegi, byggja
flugvöll og vöruflutningasvæði
á flugvellinum.

Einkafjárfesting

570 milljarðar
9,8% af fjárhagsáætlun

Gazprom
Í umsjón Kreml. Lagning gasleiðslu frá Svartahafi.

4,8% af fjárhagsáætlun
Flugvöllur og vöruflutningasvæði á flugvellinum.

268 milljarðar
4,6% af fjárhagsáætlun

Forstjóri Sberbank
Fjölmiðlaþorp og aðstaða í
fjöllunum.

og önnur ríkisfyrirtæki
Orkunotkun í tengslum við
leikana.

361 milljarður
6% af fjárhagsáætlun

Öryggismál
Þar á meðal uppfærsla á
SORM-eftirlitskerfinu.

815 milljarðar
14% af fjárhagsáætlun

Önnur ríkisfyrirtæki
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Kafﬁgarður Skútuvogi

á völdum vörum

Í BLÓMAVALI

20-50%
afsláttur

ORKIDEA

1.3900kr
1.99

LUKTIR
STYTTUR, VASAR OG
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„Ég tek bara Pollýönnu á þetta“
Blöðrur við mænu lömuðu Jónu Kristínu Erlendsdóttur fyrir neðan mitti þegar hún var skiptinemi í Perú í nóvember.
Hún einsetti sér strax að takast á við veikindin með jákvæðu hugarfari og er mjög þakklát fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi.
Þórhildur
Þórkelsdóttir
thorhildurth@365.is

J

óna var sautján ára þegar
hún hélt til Perú í ágúst
á síðasta ári og var það í
fyrsta sinn sem hún steig
fæti út fyrir landsteinana.
Hún fór á vegum skiptinemasamtakanna AFS og var
ætlunin að eyða tíu mánuðum
þar í landi. Hún hafði dvalið í
Perú í fjóra mánuði þegar hún
fór að finna fyrir bakverkjum
sem ágerðust með degi hverjum.
Þegar hún átti orðið erfitt með
gang fór hún til læknis sem sagði
henni að hún þyrfti að gangast
undir aðgerð hið snarasta.
Alein á sjúkrahúsi í Perú
„Þegar þeir sögðu mér að ég
væri með blöðrur við mænuna
eða einhvers konar æxli fór ég að
gráta og var mjög hrædd, enda
alein á sjúkrahúsi í Perú. Læknirinn sagði mér að þeir yrðu
að skera mig upp strax, annars
myndi ég lamast að eilífu. Ég var
eiginlega bara dofin á þessum
tímapunkti og sagði bara: Já,
ókei,“ rifjar Jóna upp.
Eftir aðgerðina dvaldi hún á
spítalanum í fimmtán daga. Jóna
segir starfsfólkið hafa verið
mjög almennilegt en hún fékk
litlar upplýsingar og leið eins og
læknarnir gerðu sér ekki fyllilega grein fyrir stöðunni. „Mér
var sagt að ég ætti að geta hreyft
fæturna stuttu eftir aðgerðina en
svo var ekki,“ segir hún.
Dásamlegt að lenda á Íslandi
Foreldrar Jónu flugu út til Perú
og fylgdu henni heim. Heimferðin tók rúman sólarhring og lýsir
Jóna henni sem því erfiðasta sem
hún hefur upplifað. Fegnust var
hún þó að komast heim til Íslands.
„Það var dásamlegt að lenda á
Íslandi, ég hef sjaldan verið jafn
fegin. Það er mikill munur á spítölunum í Suður-Ameríku og hér
heima. Þó að þetta hafi verið betra
en ég þorði að vona úti þá er heilbrigðiskerfið miklu betra hér og
við getum svo sannarlega verið
þakklát fyrir það.“
Heldur áfram að vera jákvæð
Jóna lagðist inn á Landspítalann
í Fossvogi og var svo færð yfir á
Grensás á Þorláksmessu þar sem

MEÐ RÉTTA HUGARFARIÐ Að sögn Jónu voru mánuðirnir í Perú þeir bestu sem hún hefur upplifað og hún sér ekki eftir

tímanum þar. Hún segir að rétta hugarfarið komi manni í gegnum hvað sem er.

hún hefur verið síðan. Stuttu eftir
að hún kom heim tjáðu læknarnir henni að líkurnar á að hún
fengi aftur mátt í fæturna væru
nánast engar. „Það er orðið ljóst
að ég mun ekki fá fullan styrk í
fæturna en það er ekki enn vitað
hversu mikill hann verður eða
verður ekki. Ég ætla bara að
halda áfram að vera jákvæð. Eftir
því sem ég get meira verð ég sáttari við þetta og við erum strax
farin að sjá árangur í endurhæfingunni. Ég veit að það verður allt
í lagi, sama hvernig þetta fer. Ef
maður er með rétta hugarfarið þá
kemst maður í gegnum hvað sem
er,“ segir hún einlæg.
Fékk bestu jólagjöf ævinnar
Jóna tekur þessari stóru Ubeygju í lífi sínu með einstöku
æðruleysi. Ásamt því að vera á
fullu í endurhæfingu er hún nú,
aðeins sex vikum eftir að hún
lamaðist, byrjuð aftur í Menntaskólanum við Hamrahlíð þar sem
hún leggur áherslu á sálfræði.
Jóna hefur fjölbreytt áhugasvið og segist aðspurð hafa mjög
gaman af því að leika, syngja,
skrifa og spila á píanó. „Ég fékk
hljómborð í jólagjöf og það er
besta gjöf sem ég hef á ævinni
fengið. Það skiptir engu máli
hvort ég get gengið, ég get alltaf spilað á píanóið og hef alveg
ofboðslega gaman af því.“
Sér ekki eftir tímanum í Perú
Þrátt fyrir áfallið segist Jóna ekki
sjá eftir tímanum í Perú og segir
mánuðina þar vera þá bestu sem
hún hefur upplifað. Hún segist
ekki vilja hugsa til þess hvort hlutunum væri öðruvísi háttað hefði
hún farið fyrr til læknis eða ekki
verið stödd í annarri heimsálfu
þegar verkirnir gerðu vart við
sig. Enginn hefði getað séð þetta
fyrir. „Auðvitað koma dagar þar
sem ég er reið og líður ömurlega
yfir þessu. En ég er nú bara þannig
gerð að ég ákvað strax að eyða
ekki tíma í að vera reið, hvorki út
í sjálfa mig né aðra. Ég las bókina
um Pollýönnu og hún var alltaf svo
jákvæð og sá það góða við allt, en
hún lamaðist líka í sögunni. Þetta
er eitthvað sem ég ákvað strax að
tileinka mér – að taka bara Pollýönnu á þetta.“
thorhildurth@365.is

visir.is
Hægt er að sjá viðtal Stöðvar 2
við Jónu á vefsíðunni visir.is.

Tjáir sig um veikindin á bloggsíðu sinni

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Jóna heldur úti blogginu jonaiperu.blogspot.com þar sem hún tjáir
sig á einlægan og ítarlegan hátt um veikindi sín.
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Ef ég er hreinskilin við sjálfa mig og ykkur finnst
mér ég vera manneskja sem get tekist á við svona því ég
neita að láta þetta brjóta mig niður, því ég reyni alltaf að
vera jákvæð og að þrátt fyrir að þetta hafi gerst er ég
enn þakklát fyrir lífið og allt sem ég á og ég neita að
vorkenna mér fyrir þetta.
En ég brotnaði líka niður og gat ekki haldið uppi
jákvæðninni. Einu sinni þegar mamma og pabbi voru
hjá mér og mér leið illa yfir að þurfa að fara heim sagði
ég við mömmu: „Fyrirgefðu, mamma, bara … þetta áttu
að vera tíu bestu mánuðir lífs míns en í staðinn fékk ég
fjóra mánuði og æxli.“
Mig dreymir oft drauma þar sem ég hef tilfinningu
í löppunum og get hreyft þá en það skrítna er að í þeim
draumum er ég alltaf mjög hrædd um að mig sé að
dreyma. Sumir af þeim eru líka raunverulegustu
draumar sem mig hefur dreymt og t.d. í Perú skoðaði ég
umhverfi mitt í draumnum og það var NÁKVÆMLEGA
eins og sjúkrastofan þar var.

20%

afsláttur af
hágæða
eldhústækjum
með kaupum á HTH
eldhúsinnréttingum

INNRÉTTINGAR

Það er
allt hægt!
~
~
~
~

eldhúsinnréttingar
baðinnréttingar
þvottahúsinnréttingar
fataskápar

HTH er einn stærsti framleiðandi
innréttinga í Evrópu, enda er dönsk
hönnun mikils metin og danskt
handverk eftirsótt um allan heim.
Við teiknum tillögur að nýju draumaeldhúsi fyrir þig – án skuldbindinga –
og gerum þér frábært verðtilboð.
Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8
og kynnist því nýjasta í innréttingum
frá HTH – og því heitasta í AEG
eldhústækjum.

Opið:
Mánudaga–föstudaga frá kl.10-18 og laugardaga frá kl.11-15
Ath: Á Akureyri er HTH sýningarsalur í ORMSSON, Furuvöllum 5

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · 2. HÆÐ · SÍMI: 530-2819 & 530-2821 · www.ormsson.is
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Daprasti tíminn í sögu Alþingis
Einar K. Guðfinnsson, forseti Alþingis og þingmaður Sjálfstæðisflokks, segir að Landsdómsmálið gegn Geir H. Haarde,
fyrrverandi forsætisráðherra, hafi verið daprasti tíminn í sögu Alþingis. Málið hafi eitrað andrúmsloftið á þinginu.

UM VINSTRI STJÓRNINA
Hún kaus að fara í mjög mikið uppgjör.
Takast á við marga hluti í einu. Ég held að það
hafi verið eitt af því sem gerði það að verkum að
henni voru dálítið mislagðar hendur. Hún var
með alltof marga bolta á lofti.

FJÖLMIÐLAR OG ALÞINGI
Stundum finnst okkur stjórnmálamönnum að
það sem veki athygli í fjölmiðlum sé ekki endilega það sem okkur finnst að hafi verið kjarninn í
því sem við vorum að gera og segja. En það er
frekar ódýrt að skella alltaf skuldinni á fjölmiðlamenn. Ég held að það sé best fyrir okkur þingmenn að byrja á því að horfa í eigin barm.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Þarna var verið að reyna að ganga á milli bols og höfuðs,
ekki bara á Geir H. Haarde, heldur var markmiðið að berja
niður pólitískan andstæðing með þessum leiðum. Í stað þess
að fara þær leiðir sem við gerum ráð fyrir í okkar lýðræðislega samfélagi þar sem menn axla sína ábyrgð í kosningunum,“ segir Einar um Landsdómsmálið gegn Geir H. Haarde,
fyrrverandi forsætisráðherra.
„Við öxluðum okkar pólitísku ábyrgð 2009 með þeim hætti
m.a. að Sjálfstæðisflokkurinn galt mikið afhroð. Ég held að
þegar menn horfa núna til baka, þá tek ég eftir því að það
eru ekki mjög margir sem stæra sig af því að hafa staðið að
þessu landsdómshneyksli. Ég held að flestir þeirra sem stóðu
að þessu sjái það í hjarta sínu að þarna gerðu þeir gríðarleg
mistök og ég vona að svona tímar renni ekki upp að nýju,“
segir Einar.

Breyttir tímar
Einar tók fyrst sæti á Alþingi sem varaþingmaður í apríl
1980. Hann verið þingmaður frá árinu 1991 og hefur því upplifað miklar breytingar á þingstörfum. „Auðvitað eru þetta
breytingar sem endurspegla þær breytingar sem hafa orðið í
samfélaginu. Það eru alls konar þættir sem lúta að aðbún-

aði þingmanna sem er orðinn miklu betri en áður. Við höfum
greiðari aðgang að upplýsingum, stuðningur við starf þingsins hefur stóraukist, nefndarsviðið hefur verið að eflast og
margt fleira.“
Hann segir að oft á tíðum hafi hlaupið mikil harka í
umræðurnar á Alþingi. „Kjörtímabilið 1991 til 1995 einkenndist af gríðarlegri hörku. Það var óskaplega mikil
harka. Síðan fannst mér draga nokkuð úr henni en það komu
alltaf upp mál sem kölluðu á harðar umræður. Það hefur alltaf verið þannig. Síðasta kjörtímabil einkenndist líka af mikilli hörku. Það voru aðstæðurnar sem kölluðu þetta fram.“

Nýliðun á Alþingi
Mikil nýliðun hefur átt sér stað á Alþingi á síðustu árum.
Eftir kosningarnar í fyrra tóku 27 nýliðar sæti á Alþingi og
eftir kosningarnar 2009 voru þeir jafnmargir. Einar segir að
þetta hafi vissulega haft áhrif á þingstörf. „Auðvitað hefur
þetta haft áhrif á þingið og ég er ekki með þessu að varpa
rýrð á þá þingmenn sem hafa komið nýir inn. Ég er ekki
endilega að mæla því bót að allir verði allra karla elstir eins
og ég, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson eða Steingrímur J. Sigfússon. Ég er einfaldlega að segja að það þarf

að vera ákveðið samhengi en auðvitað er það mjög mikilvægt fyrir okkur að fá endurnýjun og með endurnýjun hafa
líka komið ferskir straumar,“ segir hann. „Það er verið að
brjóta og fitja upp á hlutum sem okkur gömlu körlunum
hefur ekki komið til hugar. Það er allt gott en ég held í ljósi
alls þá sé það öllum ljóst að þetta hafa verið gríðarlega miklar breytingar.“

Stóra bindismálið
Forsætisnefnd Alþingis tók þá ákvörðun eftir kosningarnar
2009 að þingmenn þyrftu ekki lengur að vera bindi eða slifsi
í ræðustól. Einar segir að þetta hafi ekki verið gott skref.
„Ég er íhaldssamur og hef orðið íhaldssamari með árunum að þessu leyti. Ég tel að þetta hafi verið vont skref. Ég
tel að þetta sé hluti af ásýnd Alþingis sem ég hefði gjarnan
viljað varðveita. Alþingi byggir sína vinnu frá degi til dags á
lögum um þingsköp. Þar er sumt neglt niður og sumt klappað
í stein. Annað byggir á hefðum sem menn hafa viðurkennt og
virt. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þingmenn geri það
áfram. Að við þurfum ekki að skrifa niður að karlar eigi að
vera með bindi og konur snyrtilega klæddar. Það á að vera
hluti af viðurkenndum viðmiðum.“

STJÓRNMÁLAÞÁTTTAKA

2005-2007
Sjávarútvegsráðherra.
1975-1977 Í stjórn
Sambands ungra
sjálfstæðismanna.

1975
1975-1977
Blaðamaður
á Vísi.
1975 Stúdentspróf MÍ.

1979

1980-1990 Varaþingmaður Sjálfstæðisflokks.
1981-1991 Í miðstjórn Sjálfstæðisflokksins.

1980

1981

1983

1985

1990

1991
Þingmaður.

1991

1983-1991 Útgerðarstjóri í Bolungarvík.

2007-2009
Sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra.

2003-2005 Formaður þingflokks
sjálfstæðismanna.

1995

2000

2003

2005

2010

2013

MENNTUN OG HELSTU STÖRF

1981 BA-próf í stjórnmálafræði
frá Háskólanum í Essex, Englandi.
1979-1980 og 1981-1983
Skrifstofustörf í Bolungarvík.

2007

2013 Forseti
Alþingis.

visir.is
Höskuldur
Kári Schram
hks@frettabladid.is

Viðtalið við Einar K. Guðﬁnnsson
er hægt að sjá í þættinum
Pólitíkin á www.visir.is.

ÚTSALA
Á YFIR 1000 VÖRUM

ALLT AÐ

MÖGNUÐ

70%
AFSLÁTTUR

BÆTUM VIÐ VÖRUM DAGLEGA - ENN MEIRI AFSLÁTTUR!
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K ÚTSÖLULOK
ÚTS
SÖLULOK ÚTSÖLULOK

MIKIÐ
ÚRVAL
RAFTÆKJA
Á ÚTSÖLU

Brauðristar,
Hraðsuðukönnur,
Blandarar, Kaffivélar,
Safapressur, Vöfflujárn,
Mínútugrill, Töfrasprotar,
Matvinnsluvélar,
Baðvogir, Straujárn



FRANCIS FRANCIS ESPRESSO KAFFIVÉLAR 20-30% - KAFFI OG BOLLAR FYLGJA MEÐ ÖLLUM VÉLUNUM!
Y3 - HYLKJAVÉL

X1 - MALAÐ KAFFI

30%

Líttu á verðið!
Innbyggt hólf fyrir
notuð hylki.

20%

Vél úr stáli, 15bar þrýstingur, öflugur
flóari. Þekkt gæði og ending.

VERÐ ÁÐUR .... 29.900
TILBOÐ .......... 23.900

GRUNWERG
KERAMIK PÖNNUR TRISTAR PÖNNUR

FISSLER POTTAR OG PÖNNUR

RAFTÆKI 20-50%

GRUNWERG HNÍFAR
ÖLL LÍNAN

50%

20%

50%

20%

VERÐ ÁÐUR .... 36.900
TILBOÐ .......... 29.520
FACKELMANN
SALTKVÖRN

*MWWPIV4IVJIGXIZIV]XMQI

25%

V
VERÐ
ÁÐUR ... 5.499
TILBOÐ ......... 2.750

VERÐ FRÁ 2.246 – 4.121

TRISTAR

BLANDARI 500W

Dolce Gusto Genio
SJÁLFVIRK KAFFIVÉL

MYLUR KLAKA!

BABYLISS
PRO HÁRBLÁSARI

30%

33%
VERÐ ÁÐUR ... 29.995
TILBOÐ ......... 19.995

Einfaldasta leiðin til að gera
fullkominn espressó.

VERÐ ÁÐUR .... 99.900
TILBOÐ .......... 69.900

POTTAR, PÖNNUR OG BÚSÁHÖLD 20-50%

25%

X7 - HYLKJAVÉL

RYKSUGUVÉLMENNI
VERÐ
V
VE
RÐ ÁÐ
RÐ
ÁÐUR
ÁÐUR...
... 9.990
TILBOÐ
O ......... 6.990

SPARAÐU ÞÚSUNDIR!!!
Verð frá 44.995

RÝMINGARSALA 50-70%
ALLT Á AÐ
50% SELJAST!

HITABRÚSI 1L

BOLLAR, GLÖS, DISKAR, SKÁLAR OG FLEIRA

ÍSFATA
MEÐ SKEIÐ

50% 70%

VERÐ ÁÐUR ... 3.999
TILBOÐ ......... 2.000

VERÐ ÁÐUR ... 4.399
TILBOÐ ......... 1.299

2000w AC MÓTOR

50%

VERÐ
V
VE
RÐ
ÐÁ
ÁÐUR
ÐU
Ð
UR ..
... 1
10
10.999
0..9
999
99
TILBOÐ ........... 5.500
5 500

ALLIR
RAMMAR

50-70%
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HVERNIG VÆRI AÐ GEFA ÞESSUM FJÓRUM PLÖTUM SJENS?
Margar spennandi plötur eru væntanlegar á þessu ári úti í hinum stóra heimi. Hér eru þrír sólótónlistarmenn og ein hljómsveit
sem senda frá sér nýjar og vafalítið vel heppnaðar plötur á næstu mánuðum. Það væri alls ekki vitlaust að gefa þeim sjens.
B
Broken
Bells:
After the disco
A
Önnur plata
Ö
B
Broken Bells
kemur út
k
4
4. febrúar og
er samstarfse
vverkefni James
M
Mercher úr The
Shins og Brians
S
„„Dangermouse“
B
Burton.

S Vincent:
St.
St. Vincent
S
Fjórða
F
ssólóplata
St. Vincent,
S
ssem spilaði í
Háskólabíói
H
með David
m
B
Byrne í fyrra,
kemur út
k
2
24. febrúar.

B
Beck:
Morning
M
Phase
P
Tólfta
T
hljóðversh
plata Beck
p
kemur út
k
25. febrúar
2
og þykir
o
ssvipa til hinnar rómuðu
a
Sea Change
S
ffrá 2002.

Damon
Albarn:
Everyday
lb
d Robots
b
Fyrsta sólóplata Damons Albarn úr
Blur, sem margir hafa beðið lengi eftir,
er væntanleg 29. apríl.

YFIRHEYRSLAN EVA LAUFEY KJARAN HERMANNSDÓTTIR, SJÓNVARPSKONA OG MATGÆÐINGUR

Emma í Spice Girls æskuhetjan
1

Hvað halda margir um þig sem er alls ekki
rétt?
Ég veit svo sem ekki hvað fólk heldur um
mig en ég hef fengið þær spurningar oft hvort það
sé alltaf dýrindis matur heima hjá mér og hvort
það séu alltaf til nokkrar sortir. En það er ekki
alveg rétt. Ég vinn mikið með mat en stundum
fæ ég einfaldlega löngun í „take-away“ mat. Mér
finnst afskaplega huggulegt að borða slíkan mat
í heimagallanum fyrir framan sjónvarpið. Ég er
ekki fullkomin húsfreyja með mat öll kvöld.

2
3

Hvað kæmi fólki sem kynntist þér mest á
óvart?
Sennilega hvað ég get verið vandræðaleg.

Hvað kemur út á þér tárunum?
Ég græt yfir öllu, það er eiginlega hálfvandræðalegt. Ég má ekki kveikja á sjónvarpinu
og þá er eitthvað sem fær mig til þess að gráta,
gleðilegt eða sorglegt. Nú síðast var það þjóðsöngurinn okkar á EM. Það er nýtt. Þjóðarstoltið
fer svona með mig.

4

Hvað gerir þig pirraða?
Dónaskapur, hroki og yfirgangur. Athugasemdakerfin á netinu gera mig sorgmædda og
pirraða. Ég skil ekki og á aldrei eftir að skilja hvað
fólk fær út úr því að úthúða öðrum einstaklingum
á netinu.

5

Hvað er fyndnast í heimi?
Það er svo margt fyndið, ég á t.d. fyndnustu
vini í heimi. Það er sönn saga. En á eftir þeim
koma sjónvarpsþættirnir The Office. Ég get horft
endalaust á þessa þætti og mér finnst Dwight
Schrute einstaklega fyndinn.

6

Er líf á öðrum hnöttum?
Já, er það ekki? Það held ég.

7

Hvert er fallegasta hljóð sem þú hefur
heyrt?
Lítið ungbarnahjal er það allra krúttlegasta og fallegasta.

8
9
10

Hvað gerirðu þegar allir aðrir eru sofnaðir?
Skoða matreiðsluþætti og matreiðslusíður, fer
síðan alltof svöng að sofa eftir þetta gláp.
Hvaða frægu persónu ertu skotin í?
Ég hef alltaf verið skotin í Elvis Presley.

Ef þú mættir taka eina bók, eina plötu og
eina bíómynd með þér á eyðieyjuna, hvað
yrði fyrir valinu?
Ég myndi taka með mér þykka matreiðslubók,
plötu með Elvis og Napoleon Dynamite.

11.

Hver er fyrsta minningin þín? Ég man eftir
mér í brúðkaupinu hjá foreldrum mínum.
Þar sat ég föst í stól með trúðadúkku sem
ég hélt víst mikið upp á. Ætli ég hafi ekki verið að
bíða eftir rjómatertu, ég var mikið matargat þegar
ég var lítil.

12

Hvað verðurðu að gera eftir fimm ár?
Eftir fimm ár verð ég þrítug, vonandi enn að gera það sem mér
finnst skemmtilegast að gera og að njóta
þess að vera til með fólkinu mínu.

13

Nigella eða Nanna Rögnvaldar?
Þær eru báðar tvær frábærar
í eldhúsinu. Ég elska að horfa
á Nigellu í sjónvarpinu svo ég segi
Nigella.

14

Hver var æskuhetjan þín?
Emma í Spice Girls. Ég
ætlaði að verða nákvæmlega
eins og hún, þetta er allt að koma hjá
mér. Á bara eftir að læra að syngja.

15

Besti og versti maturinn?
Besti maturinn er íslenskur
lambahryggur og gott meðlæti. Versti maturinn er súrmatur,
ég get alls ekki skilið hvers vegna
við borðum þennan mat.

5H\NODXVRJIUMiOV
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Ennþá laus pláss á námskeið fyrir
þá sem vilja losna við nikótínfíkn.
Valgeir Skagfjörð heldur námskeið
í Húsinu v/Staðarberg í Hafnarﬁrði
Þriðjudaginn 28. janúar kl 17.00.
Skráning í síma 780 7911 eða valliskag@gmail.com
Allir geta hætt að reykja og það þarf ekki að vera erﬁtt. Valgeir er brautryðjandi í jákvæðri nálgun
á því að hætta að reykja. ( Ásgeir Rúnar Helgason, dósent í sálfræði )
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Málstofa í Reykjavík
ϮϮ͘ĨĞďƌƷĂƌϮϬϭϰ
Skráningur lýkur: 5. febrúar 2014
Frekari upplýsingar má nálgast á síðunni:

ǁǁǁ͘ŝƐ͘ŐƌĂůͲŶŽƌĚĞŶ͘ŶĞƚ

Ég man eftir
mér í brúðkaupinu
hjá foreldrum
mínum. Þar sat ég
föst í stól með
trúðadúkku sem
ég hélt víst mikið
upp á.

App vikunnar: Vfit
Vfit Trainer-smáforritið er þrívíddar
einkaþjálfari sem býður notandanum upp á að æfa í 10-120 mínútur
í senn án þess að þurfa að snerta
skjáinn neitt. Einkaþjálfarinn sem
heitir Henning byrjar ferlið á að
fara í gegnum mat á notandanum
í fyrsta skipti sem hann kemur inn
í appið. Niðurstaða matsins er svo
notuð til þess að laga æfingar að
getu hvers og eins, líkt og hraða
æfinga og álagi.
Virkni Notandinn stillir inn í stundaskrána hvenær hann vill æfa, hvaða
daga og klukkan hvað og fær tilkynningu frá appinu þegar kemur að
hverri æfingu. Þegar æfingin hefst
leiðir Henning notandann í gegnum
allt og meira að segja hvenær hann á
að taka sér hlé milli æfinga. Henning
gerir einnig allar æfingar með
notandanum ólíkt öðrum vörum þar
sem notandinn fær einungis sýnishorn af æfingu og þarf svo að klára
hana sjálfur áður en hann þarf að
velja næstu æfingu sjálfur.

Möguleikar
Á meðan á
æfingunni
stendur getur
notandinn á
hvaða tímapunkti sem er
ýtt á yfirlitslista
æfinga upp í
vinstra horni
skjámyndarinnar. Við það
stækkar listinn
og hægt er að ýta á hverja æfingu
fyrir sig og þá sýnir myndin hægra
megin hvaða vöðva eða vöðvahópa
verið er að vinna með í hverri
æfingu fyrir sig. Meðan á æfingu
stendur er notandinn að safna
stigum, svokölluðum FitPoints. Þessi
stig eru gefin fyrir allt sem gert er í
appinu eins og að æfa eða pósta á
Facebook svo dæmi séu tekin.

forritinu er frír en Vfit Pro-útgáfan
er í áskriftarformi og kostar 3.99
Bandaríkjadali á mánuði. Vfit Pro
gefur notandanum aðgang að
öllum æfingum og ótakmarkaðan
æfingatíma. Hann fær sendar til sín
allar nýjar uppfærslur og allar nýjar
æfingar sem berast í hverjum mánuði. Vfit Trainer er einstakt forrit
meðal heilsuræktarsmáforrita.

Uppfærslur frírri útgáfu Vfit
Trainer er hægt að nota stigin til að
kaupa fleiri æfingar. Aðgangur að

Virkar fyrir bæði Apple og
Android og virkar fyrir öll tæki–
síma, spjaldtölvur og AppleTv.
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Einfaldar
borðskreytingar
Ekki þarf að kosta miklu til í fallegar skreytingar en þær má til dæmis útbúa úr pappír og
glerkrukkum. SÍÐA 2

Laufléttir
smáréttir
Smáréttaveislur eru sívinsælar þegar mikið
stendur til. SÍÐA 4

Hressandi
samkvæmisleikir
Borðadans og hlutakapphlaup eru dæmi um
bráðskemmtilega samkvæmisleiki. SÍÐA 6
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Einfaldar skreytingar í veisluna
Fallega skreyttur veislusalur gerir mikið fyrir stemminguna. Ekki þarf að kosta miklu til í fallegar skreytingar, pappír, glerkrukkum
og meira að segja möffinsformum má umbreyta í glæsilegt skraut fyrir afmælisveislur og brúðkaup.
Hvort sem veislan
er haldin í stórum
salarkynnum eða í
heimahúsi þarf ekki
að tæma sparigrísinn til að eiga fyrir
skreytingum. Ef
hugmyndaflugið
fær lausan tauminn
má útbúa gullfallegar skreytingar
úr ódýrum efnum
eins og pappír og
sultukrukkum.
Með léttri yfirferð á
vefsíðunni Pinterest
má finna ógrynni
einfaldra hugmynda sem hver
sem er ræður við að
útbúa.

Með því að stinga hvítum blómum í
vatn með bláum matarlit út í taka þau
í sig litinn á nokkrum klukkutímum.
Vasar og flöskur í sama lit gefa borðinu
fallegan heildarsvip.
Samsafn af sultukrukkum og krukkum undan
barnamat myndar gullfallega kertaskreytingu á
veisluborði.

Gamalli bók sem allir eru hættir að
lesa má breyta í blúndurenning eftir
veisluborðinu.

Einföld hjörtu úr pappír eru falleg á
brúðkaupsborðið. Leiðbeiningar er að
finna á www.projectwedding.com/

N FJ d e s i gn

V I LT U
HALDA
V E I S LU ?

FERMINGAR
B R Ú Ð K AU P
Á R S H ÁT Í Ð I R
ERFIDRYKK JUR
FUNDIR
RÁÐSTEFNUR
AFMÆLI
E F R I S A LU R I N N E R L AU S F Y R I R Þ I G ...

B A N K A S T R Æ T I 7 A - 101 R E Y K J AV Í K - S . 562 3232

Pappír brotinn eins og „harmóníka“
og festur á prik og svo stungið ofan
í kökur og aðra rétti á hlaðborðinu.
Sjá: www.partyz.co

Bollakökuformin sem ganga af
við baksturinn fyrir barnaafmælið
er tilvalið að þræða upp á band
með perlum og hengja yfir
borðið. http://kersjes.blogspot.com/

Pappírsdúskar eru klassísk partýskreyting sem skapa rétta stemmingu í viðeigandi lit. Hvítir í brúðkaupið, bleikir
á konudaginn, gulir á sumardaginn
fyrsta. Leiðbeiningar má finna á, sewsweetstitches.blogspot.com

Með smá fyrirhöfn má gera veisluna enn betri með skreytingum úr
ódýru hráefni.
MYNDIR/NORDIC PHOTOS GETTY

Vannýtt auðlind á
besta stað í bænum
Á efri hæð Sólons Bistro er glæsilegur veislusalur sem leigður er út með veitingum.
Salurinn hentar fyrir margs konar tilefni og er sérstaklega bjartur og fallegur.

K

affihúsið Sólon Bistro er á
besta stað í miðborg Reykjavíkur í glæsilegum og björtum húsakynnum. Staðurinn hefur
notið mikilla vinsælda í mörg ár
enda býður hann upp á ljúffenga
rétti á sanngjörnu verði. Nýlega tók
nýr eigandi við rekstri Sólons Bistro
og leggur hann áfram áherslu á
þægilegt umhverfi og svipaðan
matseðil enda á staðurinn marga
fastakúnna að sögn Jóns Sigurðssonar, eiganda staðarins. „Sólon
Bistro hefur alltaf verið þekkt fyrir
frábæra staðsetningu og frábæran mat á góðu verði. Staðurinn
er til húsa á besta stað í miðborg
Reykjavíkur og því frábær kostur
fyrir þá sem vilja fá sér hádegismat
og kvöldverð alla daga vikunnar.“
Færri vita þó að á efri hæð Sólons Bistro er glæsilegur veislusalur, kallaður Efri salurinn,
sem leigður er út með veitingum.
„Salurinn hýsir með góðu móti
85 manns í sitjandi borðhaldi og
130 í standandi veislum. Salurinn
hentar vel fyrir ýmiss konar tilefni, svo sem afmæli, fermingarveislur, fundi, giftingarveislur og
vinnustaðarpartí. Hann er bjartur og fallegur og eins veitingasalurinn niðri og hefur auk þess fal-

Sólon Bistro er á besta stað í miðborg Reykjavíkur í glæsilegum húsakynnum.

legar svalir sem vinsælt er að kíkja
út á.“
Úrval fjölbreyttra rétta er á matseðlinum og er hann sérsniðinn
að þörfum hvers hóps sem heldur
veislu á Sóloni Bistro. „Tapashlaðborðið er til dæmis mjög vinsælt en
það samanstendur af vel útilátnum
tapassnittum og nauta- og kjúklingaspjótum. Svo erum við með
úrval af léttum vínum frá Ölgerðinni og Mekka Wines & Spirits.“
Allur nauðsynlegur búnaður er
til reiðu í Efri salnum, til dæmis
hljóðkerfi fyrir tónlistarf lutning. Einnig er myndvarpi og tjald í
salnum og hægt er að tengja tölvu,
myndbandstæki og DVD-tæki við

Á matseðlinum er fjöldi ljúffengra rétta.
MYND/ÚR EINKASAFNI

myndvarpa og hljóðkerfi. „Einnig
er bar á efri hæðinni og við getum
útvegað tónlistarmenn, diskótek
og hvað svo sem þig vantar þannig
að ef þú vilt halda veislu þá er Sólon
Bistro staðurinn fyrir þig.“
Nánari upplýsingar má finna á
www.solon.is.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson, s. 512-5432, sverrirbirgir@365.is
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

í hjarta Reykjavíkur
Frábær matur, glæsilegir salir
og betri staðsetning
Árshátíðarseðlar
Á
hátíð ðl 2014

*læsilegir

Aðalsalurinn
fyrir allt að 200 manns

salir

1

Okkar graflamb og
nr.
nautacarpaccio
Pesto og sesamfrædressing
Furuhnetu og pístasíu kurl
Portvíns og hvítlaukssósa

Kalkúnabringa fyllt með villisveppa „duxelle“
Hunangsgljáður perlulaukur
og rótargrænmeti
Kampavíns “supreme“sósa

Eftirréttur
Ísparfait þrenna
Passion, kókos og mangó

Kaffi

30 – 60 manns

Forréttur

Stökksteiktur lambahryggsvöðvi, hjúpaður með
ferskum basilhjúp
Grænmetis strengir bundnir
upp með blaðlauk
„Fondant“ kartafla fyllt með
steinseljurótar og grænertumauki
Lambasoð

Forréttur
Steikt og heitreykt andabringa á „balsamico“
og furuhnetusósu
Klettakálslauf

Eftirréttur
Hindberja og súkkulimústerta
með ávaxta chiffonade

Kaffi

Kaffi

80 – 140 manns

3

nr.

Nautalund Wellington á
rauðvínsgljá
Soðbökuð fondant kartafla
og grænmetisvöndull

Súkkulaði hella með „nougate
ganache“ kremi, jarðaberja
„coulis“ og vanillusósu

Hafið samband

í síma

Seðill

Aðalréttur

Eftirréttur

20 – 40 manns

Inghóll

2

Blaðdeigspakki fylltur nr.
með humar og tígrisrækjum
Bragðbætt með humargljáa,
engifer og koriander

Blái salurinn

60 – 80 manns

Seðill

Aðalréttur

Aðalréttur

fyrir ýmsar
stærðir hópa

Brúni salurinn

Græni salurinn

Seðill

Hugsa sér!

Forréttur

551 7759

Tel + 354 552 3030
restaurant@restaurantreykjavik.is
www.restaurantreykjavik.is
Vesturgata 2 - 101 Reykjavík
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Einfaldir en gómsætir forréttir
Vel er hægt að blanda saman aðkeyptum réttum og heimatilbúnum. Þannig mætti kaupa aðalréttinn af veisluþjónustu en útbúa
nokkra forrétti sjálfur. Hér eru hugmyndir að einföldum uppskriftum að forréttum og smáréttum sem gaman er að bjóða upp á.

BAKAÐUR CAMEMBERT Í RASPI
Hægt er að steikja og baka ostinn í heilu lagi en með því að skera hann niður í báta áður
en raspið er sett á verður til hinn fínasti fingramatur.
4 Camembertostar
2 bollar hveiti
2 stór egg
½ bolli mjólk
2 bollar brauðrasp
2 msk. extra virgin
ólífuolía
2 msk. ósaltað
smjör
Rifsberjasulta hituð
Hitið ofninn í 230
gráður. Setjið hveiti á
einn disk, hrærð egg
og mjólk á næsta og
brauðrasp á þann
þriðja. Dýfið Camembert-ostinum fyrst
í hveitið, síðan eggin
og loks raspið. Passið að þekja hann vel.
Endurtakið svo ferl-

BLINI MEÐ REYKTUM LAXI
Reyktur lax
Sýrður rjómi
Graslaukur
Blini
75 g hveiti
1 tsk. lyftiduft
2 egg
Nýmjólk
Smá salt
30 g ósaltað smjör

Setjið hveitið, lyftiduftið, eggin, saltið og
næga mjólk til að gera
þykkt deig, í skál. Bræðið smjörið á pönnu.
Setjið á pönnu, um 1
msk. fyrir hvert stykki
af blini-köku.

Steikið í 2 til 3 mín. á
hverri hlið, eða þar til
steikt í gegn og gyllt að
lit. Blini má þó einnig
kaupa tilbúið úti í búð.
Skerið laxinn þunnt.
Setjið eina sneið fallega á hvert blini,
smá sýrðan rjóma og
skreytið með graslauk.

ið en nauðsynlegt er
að hjúpurinn sé þykkur utan um ostinn
svo hann leki ekki út.
Farið eins að við oststykkin sem eftir eru.
Setjið stykkin í ísskáp meðan pannan er hituð með olíu
og smjöri. Mikilvægt
er að hafa hraðar hendur svo raspið verði ekki blautt.
Steikið ostinn í mínútu á báðum hliðum
og setjið svo inn í ofn
í 5-7 mínútur.

DÖÐLUSNAKK
Beikon
Döðlur
Kljúfið beikonlengjurnar eftir
endilöngu til að búa til mjórri
ræmur. Vefðu hverri lengju
utan um eina döðlu. Steiktu
döðlurnar á pönnu, byrjaðu
með því að snúa lausa endanum niður. Steiktu á öllum
hliðum þar til beikonið er fallega brúnt. Settu döðlurnar
á eldhúspappír svo fitan geti
lekið af.

Berið ostinn fram
með rifsberjahlaupi
og skreytið með
steinselju.

PEKANHNETU OG GEITAOSTASNITTA
Smjör
Pekanhnetur
Púðursykur
Snittubrauð eða baguette
Geitaostur (eða annar
ostur að eigin vali)

um og púðursykri út á. Hitið
í tvær til þrjár mínútur og
hrærið stöðugt í þar til karamella hefur myndast utan
um hneturnar. Dreifið á bökunarpappír og kælið.

Bræðið smjörið á pönnu
á lágum hita. Bætið hnet-

Sneiðið niður snittubrauð
eða baguette-brauð, raðið

sneiðunum á bökunarplötu
og skvettið smá ólífuolíu
yfir. Setjið í heitan ofn. Snúið
sneiðunum eftir smá stund.
Raðið nú saman brauðsneiðunum, geitaosti og sykruðum pekanhnetum.

MERKILEG BÓK
Íslenska teiknibókin úr safni Árna Magnússonar
er merkilegt rit en sýning með myndum úr henni
stendur yfir í Gerðarsafni. Á sunnudaginn klukkan
15 mun safnstjóri leiða gesti um sýninguna.

ÁNÆGÐ
Selma Björg segist
finna mikinn mun
á sér eftir að hún
byrjaði að taka inn
Femarelle.

EHNNLQJDU9LOMLèìLèNRPDVWt
yVNDIUDPKDOGVVNyODQQQ VWDKDXVW"ëiìDUI
JUXQQXULQQDèYHUDtODJL9LèEMyèXP\NNXU

1È06$ç672ç

BETRI LÍÐAN
MEÐ FEMARELLE
ICECARE KYNNIR Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri.
Femarelle er gert úr jurtaefnum og rannsóknir sýna að það slær á einkenni
tíðahvarfa og hefur hjálpað mörgum konum að ná betri líðan.

WLODèVW\UNMDKDQQ0XQLèDèQiPWHNXUWtPD
1HPHQGDìMyQXVWDQVIZZZQDPVDGVWRGLVV

Nýjar vörur í hverri viku
Alltaf eitthvað nýtt og spennandi

Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

S

elma Björk Grétarsdóttir frétti af
Femarelle hjá systur sinni sem
hefur notað vöruna með góðum
árangri. „Ég ákvað að prófa þar sem
ég var byrjuð að finna fyrir nokkrum
einkennum sem voru lýsandi fyrir
breytingaskeiðið en samt er ég bara 42
ára,“ segir hún. „Ég fann fyrir svefntruflunum, verkjum um líkamann og
skapsveiflum. Ég fann ótrúlega fljótt
góð áhrif af Femarelle, eftir aðeins tvo
daga var ég farin að sofa betur! Ég er
mjög ánægð með áhrifin af Femarelle,
skapið hefur lagast og verkirnir minnkað. Mér líður mun betur og er sáttari
með sjálfa mig.“

BETRA LÍF MEÐ FEMARELLE
„Ég varð svolítið forvitin þegar ég
sá auglýsingu um Femarelle. Ég fór
í apótek og spurðist fyrir um þessa
frábæru vöru. Mig langaði að vita hvort
konur sem eru ekki byrjaðar á breytingaskeiðinu mættu taka Femarelle.
Það var í góðu lagi svo að ég ákvað að
prófa. Nú hef ég tekið Femarelle í átta
mánuði samfellt og líður miklu betur,“
segir Elenóra Katrín Árnadóttir, sem
er 44 ára. „Það var þannig að tímabilið
í kringum blæðingar var mér erfitt. Ég
hef alltaf verið mjög veik á blæðingum

FEMARELLE
■ Femarelle er öruggur kostur fyrir konur
■ Slær á óþægindi
eins og höfuðverk,
svefntruflanir, nætursvita, skapsveiflur,
óþægindi í liðum og
vöðvum
■ Þéttir beinin
■ Hefur ekki áhrif á
móðurlíf eða brjóstavef
■ Náttúruleg lausn,
inniheldur Tofu-extract og Flaxseed-duft
■ Inniheldur engin
hormón eða ísóflavóníða
■ Staðfest með rannsóknum síðustu 13 ár

FEMARELLE
g það
þ ð hefur
h f verið
ið óregla
ó gl á þeim.
þ i Eftir
og
að ég byrjaði á Femarelle er komin
regla á blæðingarnar og ég fæ ekki
þessa slæmu verki sem ég fékk alltaf á
blæðingum. Þannig er ég mun hressari
og mér líður mun betur, skapið og lundin er mun léttari. Ég mæli því hiklaust
með Femarelle,“ segir Elenóra.

Öruggur kostur
Fæst í öllum apótekum, heilsuvöruverslunum og í heilsuhillum stórmarkaða.
WWW.ICECARE.IS
OG FEMARELLE Á
FACEBOOK

HEILSURÉTTIR
065

Eggjanúðlur með kjúklingi, eggjum og grænmeti
Orka, kkal 92 Prótein 10,8 gr Kolvetni 10,2 gr Fita 1,4 gr

Toppur

99

kr.

með öllum
heilsuréttum Nings
í Janúar 2014

Fullir af trefjum, próteinum og góðum kolvetnum.
Kryddaðir með ferskum hvítlauk, engifer og chilli.

Án salts og sykurs.

980 | 1340
Lægra verð
Veitingahús Nings eru opin alla daga frá 11:30 til 22:00 - Suðurlandsbraut | Hlíðarsmári | Stórhöfði | www.nings.is

FÓLK| HELGIN
Nýjar vörur í hverri viku

SJÁLFSÖRUGG
„Þótt ég hafi þá
ekki verið talin ein
af þeim bestu hélt
ég örugg áfram og
gafst aldrei upp
því mér fannst ég
nokkuð góð sjálf.”

Vertu einstök, eins og þú ert

stærðir 38-52
Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

RAUNFÆRNIMAT
HJARTAHLÝ
Bóndadagurinn fór fyrir
lítið hjá Hafdísi því gærdagurinn fór í skóla og
svo ferðalag til Reykjavíkur, fjarri kærastanum.
„Þetta slapp samt alveg
því það þarf ekki mikið
til að það komi frá hjartanu,“ segir Hafdís.
MYND/AUÐUNN

EINS OG GOTT VÍN
AFREKSKONA Sveitastúlkan Hafdís Sigurðardóttir var kjörin fremst íþróttamanna á Akureyri í vikunni. Hún segir Brynjuís toppa öll laugardagskvöld.

M

Hefur þú starfað við
húsasmíði í 5 ár eða lengur
og vilt ljúka námi í faginu?
Þá gæti raunfærnimat verið fyrir þig!
Raunfærnimat miðar að því að meta færni og þekkingu sem
viðkomandi býr yﬁr inn í skólakerﬁð. Að loknu raunfærnimati
fara þátttakendur í skóla og ljúka því námi sem eftir stendur til
að útskrifast. Inntökuskilyrði í raunfærnimat er fimm ára
starfsaldur í greininni og 25 ára lífaldur.

NÁNARI
UPPLÝSINGA
R
Á IDAN.IS
DAGSVERK.IS / IDAN0114

Kynningarfundur verður haldinn
miðvikudaginn 29. janúar kl. 16.00
að Þórunnartúni 2, 6. hæð, 105 Reykjavík.

Nánari upplýsingar um raunfærnimat er að ﬁnna á
www.idan.is/raunfaernimat eða með því að senda
fyrirspurn á radgjof@idan.is.

Þórunnartún 2 - 105 Reykjavík
idan@idan.is - www.idan.is

ér líður langbest í faðmi
fjölskyldunnar og á
laugardagskvöldum vil
ég helst vera í sófanum að horfa
á góða bíómynd og hafa Brynjuís
við höndina, sem mér þykir gómsætur,“ segir Hafdís, spurð hvað
hún geri um helgar.
„Ég reyni að komast í sveitina eins oft og ég get en núna er
keppnistímabilið hafið og ég þarf
að fara suður til keppni hverja
einustu helgi og sitja fimm tíma í
rútunni hvora leið.“
Hafdís tekur þátt í Stórmóti ÍR
í Laugardalshöll um helgina og
hallar höfði sínu hjá eldri systur
sinni í höfuðstaðnum.
„Ég er sveitastelpa í húð og
hár; fædd og uppalin á Stórutjörnum í Ljósavatnsskarði. Ég er
mikið náttúrubarn og vildi fljótt
gera gagn, vinna og hreyfa mig.
Því þurfti aldrei að skipa mér að
sækja kýrnar eða smala kindum;
mér fannst það bara gaman,“
segir Hafdís og brosir breitt.
Hún segir sveitina eiga í sér
hvert bein og að þar dreymi hana
um að búa þegar fram líða stundir. Nú býr Hafdís með kærastanum á Akureyri þar sem hún lærir
iðjuþjálfun og starfar við verslunarstörf hjá 66°N með skólanum.
„Kærastinn er fæddur og
uppalinn í sömu sveit, eða innar
í Bárðardalnum. Foreldrar mínir
búa á bænum Tjarnarlandi við
Stórutjarnir þar sem föðursystir

mín stundar búskap og afi býr
skammt frá Stórutjörnum. Þangað
fer ég eins oft og ég get í fjárhúsin
og þangað flyst fjölskyldan í maí
og aðstoðar við sauðburð. Ég hef
ríka þörf fyrir að upplifa sveitastörfin og komast í fjárhúsin til
að knúsa kindurnar. Sjálf á ég allnokkrar sem allar hafa sín nöfn
og þekki þær í sundur, eins og
gengur,“ segir Hafdís brosmild.
„Hestar eru líka í minni sveit
en ég fékk hræðslukast og hef
ekki farið á bak í nokkurn tíma. Ég
fer ekki heldur á skíði því þessu
hvoru tveggja fylgir áhætta og ég
þarf að passa mig vegna frjálsíþróttanna. Auðvitað verður
maður þó að leika sér inn á milli
og má ekki taka lífið of alvarlega.“

GAFST ALDREI UPP
Hafdís er nýkjörin Íþróttamaður
Akureyrar 2013. Hún átti glæsilegt ár á frjálsíþróttavellinum og
vann sex Íslandsmeistaratitla á
árinu.
„Ég var sex ára send á fyrstu
frjálsíþróttaæfinguna hjá HSÞ. Þá
voru eldri systur mínar í frjálsum
og bróðurpartur föðurfólks míns,
eins og mamma og amma. Frjálsíþróttir áttu strax hug minn allan
og tólf ára var ég farin að keppa
á meistaramótum fyrir sunnan.
Þótt ég hafi þá ekki verið talin
ein af þeim bestu hélt ég örugg
áfram og gafst aldrei upp því mér
fannst ég nokkuð góð sjálf.“

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

Hafdís er nú meðlimur í Ólympíuhópi FRÍ í þremur greinum,
langstökki, 200 m hlaupi og 400
m hlaupi.
„Mig dreymir um að komast á
Ólympíuleikana í Brasilíu 2016
og þangað stefni ég. Helst vildi
ég keppa í langstökki, sem er mín
uppáhaldsgrein, en stigalega séð
er ég betri í 200 metra hlaupi.
Það munar þó bara örfáum stigum á milli á alþjóðlegum skala
svo langstökkið er takmark mitt,“
segir Hafdís, sem er með mikið
keppnisskap og hefur mikla þörf
fyrir hreyfingu.
„Frjálsíþróttir eru heillandi
vegna þess að þær eru frjálsar,
fjölbreyttar og alhliða. Nenni
maður ekki að hlaupa getur
maður í staðinn kastað, stokkið
eða margt þar á milli.“
Hafdísi kom á óvart að vera
kjörin Íþróttamaður Akureyrar
en er vitaskuld afar sátt.
„Í kjörinu voru góðir íþróttamenn á ólíkum sviðum sem áttu
ekki síður skilið að vinna en ég.
Titillinn er mér mikill heiður og
líka mikils virði. Ég vil meina
að ég sé á bestu árunum núna í
frjálsum því ég er orðin eldri en
margur, bráðum 27 ára í febrúar.
Flestir verða betri með aldrinum
í frjálsum og eldast eins og gott
vín. Ég held ótrauð áfram fram
að Ólympíuleikunum og síðan
kemur í ljós hvað verða vill.“
■

thordis@365.is

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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FANN BREYTINGU TIL
BATNAÐAR
Bio-Kult Candéa er
blanda af vinveittum
gerlum, hvítlauk og
þrúgukjarnaþykkni sem
virkar sem öflug vörn
gegn Candida-sveppasýkingu í meltingarvegi
kvenna og karla.
Fjölnir Kvaran Brynjarsson
var með mikil óþægindi vegna
mataróþols og ristilkrampa til
margra ára. Hann breytti mataræðinu en fann ekki þá breytingu sem hann vonaðist eftir.
„Eftir að ég byrjaði að taka inn
Bio-Kult Candéa breyttist líðanin
til mikilla muna, ristilkrampinn
hvarf og ég þoli glúten og sykur
betur en áður. Ég tek tvö hylki á
dag með morgunmatnum. Ef það
kemur fyrir að ég gleymi að taka
hylkin koma gömlu einkennin
aftur,“ segir Fjölnir.
„Ég er ekki lengur algjörlega upptekinn af því hvað ég set ofan í
mig og finn mikinn
mun á mér.“
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LÆKKAÐU KÓLESTERÓL
Á NÁTTÚRULEGAN HÁTT

ICECARE KYNNIR Ateronon-fæðubótarefni markar tímamót þegar kemur að því að viðhalda góðri heilsu
hjarta og æðakerfis.

A

teronon er fyrsta og eina fæðubótarefnið sem inniheldur líffræðilega virkt
lycopene. Eitt hylki af Ateronon á dag
getur hamlað oxun LDL-kólesteróls í blóði,
allt að 90% á átta vikum. Virka efnið í
Ateronon er lycopene, öflugt andoxunarefni sem Miðjarðarhafsmataræði er ríkt af og hefur löngum
verið tengt við gott ástand æðakerfis hjartans. Lycopene er náttúrulegt andoxunarefni sem finnst
í tómötum og öðrum rauðum
ávöxtum. Ateronon var þróað með það
að markmiði að gera náttúrulega vöru sem hefur
skýran, vísindalegan ávinning og jákvæð langtímaáhrif á líf fólks.
Vísindamenn í Cambridge hafa í samstarfi við
matvælafyrirtækið Nestlé uppgötvað nýja leið til
að gera lycopene líffræðilega virkt svo líkaminn
geti nýtt það betur en áður hefur þekkst. Ateronon er einstakt efni og er einkaleyfisskráð uppgötvun á náttúrulegu efni.
Hömlun oxunar á LDL-kólesteról er lykillinn
að því að hindra að fyrirstaða myndist í slagæðum. Ateronon bætir að auki
blóðflæði um allan líkamann.
Fyrirstaða í æðum gerir það
að verkum að blóð hefur ekki
eins greiða leið út í líkamann
og getur valdið heilsutjóni.
Ateronon er auk þess eina
fæðubótarefnið sem með
góðum árangri hamlar oxun
LDL-kólesteróls og er staðfest
með rannsóknum. Ateronon
má taka með lyfseðilsskyldum
lyfjum. Það er unnið á náttúru-

YES LÍFRÆNT
SLEIPIEFNI

Oft er það að konur, sem eru komnar á breytingaskeiðið, hafa nýlega eignast barn, verið í meðferð við krabbameini eða vegna langtíma veikinda, stríða við þurrk í
leggöngum.
Birna Gísladóttir, sölustjóri hjá
Icecare, segir að Yes sleipiefnin
séu hönnuð af tveimur konum og
seld í Bretlandi og víðar um heim.
„Ummæli neytenda um vöruna
hafa verið mjög jákvæð og hafa
læknar í Bretlandi einnig mælt
með því að konur sem stríða við
þurrk í leggöngum noti vöruna,“
segir hún.
„Yes sleipiefnin innihalda bæði
olíubasa (oil-based) 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 barneignahugleiðingum. Pakkningin inniheldur bæði
sleipiefni sem eru sæðisvæn og egglosunarpróf 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 haft eftir
Anne Brember, yfirhjúkrunarfræðingi
á krabbameinsdeild á Basingstoke og
North Hants Hospital í Bretlandi:
„Ég finn að Yes lífræna sleipiefnalínan 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.“
Já línan er sérstaklega hönnuð fyrir
konur sem stríða við þurrk í leggöngum
og slímhúð.
✔ Já sleipiefnin eru unnin úr lífrænum
innihaldsefnum og hafa hlotið lífræna vottun frá The Soil Association, Bristol UK.
✔ Já sleipiefnin innihalda engin aukaefni eða skaðleg efni sem geta verið
ertandi fyrir slímhúðina.
✔ Já sleipiefnin klístrast ekki og eru
rakagefandi fyrir slímhúðina.
✔ Já sleipiefnin má bæði nota innvortis
og útvortis fyrir samfarir.
Nánari upplýsingar eru á
www.icecare.is
Já línan fæst í apótekum og heilsuverslunum.

legan hátt og hefur engar þekktar aukaverkanir.
Fólk sem þolir ekki soja, tómata eða mysuprótein getur ekki notað vöruna. Hylkin innihalda
ekki erfðabreytt efni (GMO free).

UMSAGNIR SÉRFRÆÐINGA:
„Algjörlega ný leið í meðferð við
háu kólesteróli í blóði.“
Prófessor Anthony Leeds
stjórnarmaður í HEART UK
„Ateronon virðist hafa áhrif á efnaskipti og
LDL-kólesteról á allt annan hátt en hefðbundin
andoxunarefni. Það er vegna þessarar virkni sem
Ateronon lofar góðu í baráttunni við að minnka
hættuna á hjarta- og æðasjúkdómum til langs
tíma.“
Dr. Howard Sesso,
aðstoðarprófessor í læknisfræði
við Harvard-háskóla í Boston
„Æðakölkun, þrengingar af völdum kólesteróls
í slagæðum, er stór áhættuþáttur þegar til heilablóðfalls kemur. Við vitum að andoxunaraefnaríkt mataræði er ákjósanlegt til
að minnka þrengingarnar og
við fögnum niðurstöðum þessara rannsókna.“
Dr. Peter Coleman,
rannsóknarforstjóri
samtaka um heilablóðfall
á Bretlandi
100 krónur af hverjum
pakka renna til söfnunarátaks
Hjartaheilla fyrir nýju hjartaþræðingartæki.

GÓÐ LAUSN Birna Gísladóttir, sölustjóri hjá Icecare,
segir að Ateronon hafi vakið mikla athygli lækna.

DREGUR ÚR VANLÍÐAN

Náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Femarelle er gert úr jurtaefnum og rannsóknir sýna að það slær á einkenni tíðahvarfa.
Fyrir um það bil ári fann ég fyrir breytingum á
líkamanum. Þetta var á sama tíma og þegar ég var
að fara í gegnum erfitt tímabil í einkalífinu. Ég var
viss um að það væri orsök óþægindanna en það
reyndist ekki rétt því að þessi vanlíðan jókst bara
hjá mér,“ segir Nína Karen Grétarsdóttir. „Þá grunaði mig að einhver „ellikerling“ væri að banka upp
á, ég var að byrja á breytingaskeiðinu. Það byrjaði
þannig að ég fékk hitakóf í tíma og ótíma. Á næturnar kom það oft fyrir að ég þurfti að skipta um
náttföt, þurfti jafnvel að fara í sturtu um miðja nótt.
Þá ákvað ég að skoða hvaða lausn væri í boði
án hormóna. Ég prófaði mig áfram og keypti
nokkrar tegundir af jurtaefnum sem auglýstar
eru fyrir hressar konur á þessum tímamótum.
Það virkaði ekkert á mig fyrr en ég kynntist
Femarelle.
Nú hef ég notað Femarelle í nokkra mánuði
og finn mikinn mun á líðan minni. Það er einfaldlega nýtt líf fyrir mig eftir að ég byrjaði á
Femarelle. Hitakófin eru nánast horfin. Ég var
komin með liðverki í fingurna, sérstaklega ef
ég var að prjóna en nú eru þeir horfnir. Mér
líður svo miklu betur, bæði á sál og líkama með
Femarelle. Ég mæli eindregið með Femarelle
fyrir hressar konur á besta aldri,“
segir Nína.

LOSNAÐI VIÐ VERKI
Eva Ólöf Hjaltadóttir segir að sér
hafi ekki liðið vel í langan tíma áður
en hún kynntist Femarelle. „Ég er á
lyfjum vegna sykursýki og sjúkdóms
í skjaldkirtli. Ég þyngdist vegna
lyfjanna, hef auk þess þjáðst af gigt
með tilheyrandi verkjum. Mér fannst
óþægilegt að vera innan um margt
fólk og var farin að finna fyrir þunglyndi. Einnig átti ég erfitt með að vera
í hávaða og var að einangrast gagnvart

ALLT
ANNAÐ
LÍF
Eva Ólöf
Hjaltadóttir
segir að
líf sitt hafi
breyst mjög
til batnaðar
eftir að hún
kynntist
Femarelle.
MYND/STEFÁN

félagslífi,“ segir Eva Ólöf.
„Ég er 71 árs og var ekki sátt við hvernig mér
leið, vildi geta tekið meiri þátt í lífinu. Ég las
umfjöllun um Femarelle og leist vel á að prófa
náttúrulega, hormónalausa meðferð, sérstaklega þar sem sagt var að hylkin gætu minnkað
verki. Núna hef ég tekið Femarelle inn í fjóra
mánuði og hef endurheimt mitt fyrra líf.
Mér líður svo vel að nú get ég farið daglega
út að ganga með hundinn minn, fer í sund á
hverjum degi og sæki félagsvist og bingó,“ segir
Eva glöð í bragði. „Mig er hætt að verkja um
allan líkamann. Ég nota Femarelle sem
náttúrulega verkjameðferð því ef
ég er með verk tek ég aukalega inn
af því. Það besta við þetta allt er
að börnin mín og tengdabörn segja
að ég sé aftur orðin lífleg og hress.
Þá finnst mér mun meira gaman að
hitta barnabörnin mín, því ég get
veitt þeim alla athygli. Ég hef misst
ellefu kíló án þess að hafa haft fyrir
því vegna þess að mér líður betur
og get hreyft mig óhindrað. Ég er
ánægð með Femarelle-hylkin, mér
líður vel af þeim og hef mælt með
þeim við vinkonur mínar.“

FÓLK| HELGIN

HÖNNUNARMARS UNDIRBÚINN
HÖNNUNARMARS Hönnunarmiðstöð Íslands er á höttunum eftir sjálfboðaliðum til starfa við komandi HönnunarMars. Verkefnastjóri hjá Hönnunarmiðstöð segir mikið starf fyrir höndum og sjálfboðavinnan geti opnað á tengsl og tækifæri.

O

kkur vantar liðsauka fram
að HönnunarMars. Það er
allt að fara á fullt,“ segir
Ástríður Magnúsdóttir, verkefnastjóri hjá Hönnunarmiðstöð Íslands, sem stendur fyrir hátíðinni
HönnunarMars en undirbúningur
hátíðarinnar er þegar hafinn.
HönnunarMars verður haldinn
í sjötta sinn, dagana 27. til 30.
mars og sýnir þverskurð þess
sem er að gerast í íslenskum
hönnunarheimi. Hún hefur fest
sig rækilega í sessi en um þrjátíu
þúsund manns sóttu viðburði og
sýningar á HönnunarMars í fyrra,
samkvæmt könnun Capacent,
eða um tíu prósent þjóðarinnar.
Þar að auki sækja erlendir fjölmiðlar hátíðina heim og hafa umfjallanir um íslenska hönnuði og
HönnunarMars birst í víðlesnum
tímaritum og vefmiðlum, svo sem
Dwell Magazine, Frame, Form og
Coolhunting.com.
„Við erum einmitt þegar farin
að senda erlendum fjölmiðlum
sýnishorn af því sem verður í boði
þetta árið og forskráning
viðburða er
hafin. Síðustu ár hafa
dagskráratriði HönnunarMars

verið í kringum hundrað talsins
og af ýmsum toga. Fyrirlestrar,
sýningar, viðburðir og opin hús og
fleira,“ segir Ástríður. Það er því í
mörg horn að líta.
„Verkefni sjálfboðaliðanna
verða margvísleg. Til dæmis
myndvinnsla, texta- og gagnavinnsla fyrir heimasíðu, app og
dagskrárbækling. Þetta er mjög
skemmtilegt starf sem stigmagnast þegar nær dregur og andinn
hér í Hönnunarmiðstöð er sérlega
góður,“ útskýrir Ástríður og segir
sjálfboðaliðastarfið jafnframt dýrmæta reynslu.
„Oft eru þetta íslenskir hönnuðir nýkomnir heim eftir nám
erlendis en þetta er góð leið til
að kynnast hönnunarsamfélaginu
á Íslandi og mynda tengsl. Sjálfboðaliðar hafa einnig oft ílengst
og aftur og aftur verið að hóa í þá
í önnur verkefni. Tveir af starfsmönnum Hönnunarmiðstöðvar
byrjuðu einmitt sem sjálfboðaliðar á HönnunarMars svo þetta
getur falið í sér ýmis tækifæri.“
■

heida@365.is

FAMILYKertastjakarnir Family
eftir Önnu Þórunni
Hauksdóttur vöktu
athygli þegar þeir
voru sýndir á HönnunarMars

ALLT AÐ FARA Í GANG Ástríður Magnúsdóttir, verkefnastjóri hjá Hönnunarmiðstöð Íslands, óskar eftir sjálfboðaliðum til starfa við
HönnunarMars. Um þrjátíu þúsund gestir sóttu viðburði hátíðarinnar í fyrra.
MYND/GVA
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Hreinsandi hefur fullkomin tæki og efni til djúphreinsunar, sótthreinsunar og
þurrkunar. Við vinnum á slæmum blettum og húsgögnin hreinlega ljóma!

Hreinsandi sérhæﬁr sig í :
• Myglugró
• Djúphreinsun
• Lyktareyðingu
• Sótthreinsun teppa,
húsgagna, rúmdýna
og annarra húsmuna.

Hreinsandi notar efni frá

Brandenburg

Hreinsandi.is hreinsandi@hreinsandi.is

Við náum til fjöldans

Við sjáum um örugga dreiﬁngu á fjölpósti
Póstdreiﬁng dreiﬁr fjölpósti sex daga vikunnar til heimila
á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60%
landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið
til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn
á heimilin. Örugglega til þín.
Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.
Póstdreiﬁng | Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | Sími 585 8300 | www.postdreif-

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

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

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára
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Stærsta íshótel
heims

Ferðamennskan Dýrmætur
blómstrar
þjóðararfur

Í Jukkasjärvi í Finnlandi er byggt nýtt
íshótel á hverju ári. Fjöldi listamanna
leggur hönd á plóg. SÍÐA 2

Á Sigluﬁrði er frábært skíðasvæði og
fullt af spennandi veitingastöðum
sem sífellt ﬂeiri heimsækja. SÍÐA 3

Nýtt safn um íslenska torfbæinn
verður opnað í Austur-Meðalholtum í Flóa í vor. SÍÐA 6

Íshótelið í Jukkasjärvi í Svíþjóð. MYNDIR/CHRISTOPHER HAUSER
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Origami-pappírslistin varð
listamönnunum
Melanie Peters og
Elmar Regele að
yrkisefni í hönnun
þessarar svítu.

Marinus Vroom, Marjolein
Vonk og Elin Julin hönnuðu
þessa ískirkju.
MYNDIR/CHRISTOPHER HAUSER

Secret Garden, eða
leynigarðurinn,
er heiti þessarar
uppsetningar eftir
Önnu Sofiu Mååg
og Alessandro
Falca, en hana er
að finna í aðalsal
hótelsins.

Ævintýralegur klakaheimur
Tvö hundruð kílómetra norður af heimskautsbaug, í þorpinu Jukkasjärvi í Svíþjóð, er að finna stærsta hótel heims sem byggt er einungis
úr ís og snjó. Það er byggt að nýju ár hvert en fjöldi listamanna er fenginn til að hanna herbergi hótelsins sem öll hafa ólík þemu.
Á hverjum vetri heimsækja um fimmtíu þúsund
gestir frá öllum heimshornum íshótelið í Jukkasjärvi til að upplifa rólegheitin, norðurljósin og
alla þá útivistarmöguleika sem þetta norðlæga
svæði hefur upp á að bjóða. Jukkasjärvi er lítið
þorp í norðurhluta Svíþjóðar en þar búa um 1.100
manns og um þúsund hundar.
Nýtt íshótel er reist á hverju ári enda bráðnar
það ávallt á vorin. Þetta er í 24. sinn sem íshótelið
er reist en það er elsta og stærsta íshótel í heimi.
Hótelið nær yfir 5.500 fermetra og er búið til
úr um þúsund tonnum af ís úr Torne-ánni og um
30 þúsund tonnum af blöndu af snjó og ís sem
notuð er til að styrkja bygginguna. Um hundr-

að manns vinna að byggingu hótelsins en helmingur þeirra eru listamenn sem boðið er að taka
þátt í að hanna mismunandi hluta hótelsins. Hótelið er þannig aldrei eins frá ári til árs enda hafa
listamennirnir nokkuð frjálsar hendur í hönnun
sinni.
Í raun tekur heilt ár að reisa hótelið. Í mars og
apríl eru fimm þúsund tonn af ís tekin úr Torneánni og geymd í kaldri geymslu um sumarið. Sjálf
byggingin fer fram í nóvember og desember og íshótelið sjálft er opið frá desember og fram í miðjan apríl.
Nánari upplýsingar má finna á www.icehotel.
com.

Tilraunastofa Frankensteins var fyrirmynd þeirra Karl-Johans Ekeroth og Christians
Strömqvist frá Pinpin Studio, þegar þeir hönnuðu þetta herbergi. Heitið „It‘s Alive“ á
því vel við en í herberginu má finna rúm skrímlisins ásamt tæknibúnaði ýmsum sem
mótaður er úr snjó og ís. LED-ljós lýsa upp herbergið og á einum veggnum er takki sem
kveikir á blikkandi ljósi, líkt og þegar Frankenstein bjó til skrímslið.

Hótel Hellnar verður með tilboð á gistingu
fyrir hópa allar helgar í mars og apríl.
Lággjaldaflugfélög fljúga oft snemma á morgnana eða seint á kvöldin.

MYND/PJETUR

Ekki alltaf ódýrara
Íslendingar eru farnir að ferðast meira á eigin vegum en þeir gerðu áður og
mörg lággjaldaflugfélög bjóða upp á ferðir til og frá Íslandi. Lítið mál er því
að skipuleggja ferðalag til fjarlægustu staða fyrir framan tölvuna heima í
stofu. Leitarvélar eins og Dohop, Momondo og Jetradar einfalda svo málin
enn frekar til að finna ódýrustu fargjöldin og freistandi að kaupa ódýrasta
farið sem boðið er upp á. Það gæti þó haft falinn kostnað í för með sér, beinan og óbeinan.

Verð á tveggjamannaherbergi með morgunverði
og 3ja rétta kvöldverði á kr 21.000
Ferð á Snæfellsjökul á snjótroðara kr 6000 á mann.
Ath að lámarks pöntun verður að vera fyrir 10 eða fleirri.

Hótel Hellnar sími 4356820

www.hellnar.is

hotel@hellnar.is

Hvað er innifalið í gjaldinu?
Áður en farið er pantað þarf að hafa í huga hvað innifalið er í upphæðinni,
er til dæmis búið að reikna skattana inn í? Mörg lággjaldaflugfélög rukka
sérstaklega fyrir farangur, athugið hve hár sá kostnaður verður. Einnig þarf
að athuga hvort flugið til baka er jafnódýrt og flugið út.

Tíminn sem fer í ódýra flugið.
Óbeinn kostnaður getur skapast af þeim aukna tíma sem ódýra flugið mögulega tekur. Ódýr flugfélög fara ekki alltaf stystu leiðina og því þarf að taka
það inn í reikninginn, einnig ef taka þarf tengiflug. Þessi flugfélög fljúga oft
til flugvalla sem eru ekki í alfaraleið og kostar það bæði tíma og peninga að
koma sér til og frá flugvelli. Einnig fljúga þau oft snemma á morgnana eða
seint á kvöldin. Jafnvel á þeim tíma þegar ekki er boðið upp á almannasamgöngur og þarf þá að taka leigubíl eða annan dýrari ferðamáta til að komast
í flugið eða gista á flugvallarhóteli eða á sjálfum flugvellinum.
Áður en smellt er á „borga“ er því nauðsynlegt að lesa smáa letrið og
kanna hvað það felur í raun í sér að velja ódýrari leiðina.
Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson, s.512-5432, sverrirbirgir@365.is
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Ferðamennska í blóma á Sigló
Siglufjörður er framúrskarandi áfangastaður ferðamanna jafnt sumar sem vetur. Himneskar skíðabrekkur fyrir alla aldurshópa eru
í siglfirsku Ölpunum, á Síldarminjasafninu má skyggnast aftur í tímann og á veitingahúsum bæjarins má fá sér gott í gogginn.

F

rábært skíðasvæði, fjölbreyttir veitingastaðir, söfn og gallerí, golf og minigolf,
sund og strandblak auk gönguferða í
óviðjafnanlegri náttúru er aðeins hluti af því
sem upplifa má á Siglufirði,“ segir Finnur
Yngvi Kristinsson, verkefnisstjóri hjá Rauðku
á Siglufirði. Rauðka er rekstrarfélag sem
hefur staðið að mikilli uppbyggingu í bænum
og hefur til að mynda gert upp falleg hús í
miðbænum sem þykja mikil bæjarprýði. „Við
hófumst handa árið 2007 með það að markmiði að virkja mannauðinn í bænum og auka
atvinnutækifæri. Við ákváðum því að leggja
áherslu á uppbyggingu ferðaþjónustunnar,“ segir Finnur en Rauðka rekur tvo veitingastaði á Siglufirði. Þar má nefna Hannes Boy Café sem þykir einn sérstæðasti veitingastaður Íslands. „Hannes Boy dregur nafn
sitt af látnum sjóara frá Siglufirði sem hélt
mikið til við smábátahöfnina,“ segir Finnur
en veitingastaðurinn býður upp á kvöldmat
og er fyrst og fremst opinn á sumrin en einnig í kringum vetrarfrí skólanna, páska og fyrir
hópa. „Síðan erum við með Kaffi Rauðku
sem er opin alla daga og býður heimilislegan hádegisverð og aðra gómsæta rétti af matseðli,“ segir Finnur en að lokum má nefna
Bláa húsið þar sem halda má veislur og listsýningar.

Áfangastaður fjölskyldunnar
Afþreyingarmöguleikarnir á Siglufirði eru
margir og henta fólki á öllum aldri. „Sigló
er tilvalinn staður fyrir fjölskyldur. Hér geta
börn verið mun frjálsari enda nóg við að
vera,“ segir Finnur og lýsir því helsta sem
dregur ferðamenn til Sigurfjarðar. „Skíða-

svæðið er mjög vinsælt og stöðugt er verið að
endurbæta það. Síldarminjasafnið er einn
helsti áfangastaður ferðamanna þegar þeir
eiga leið um bæinn. Það er eitt stærsta sjóminja- og iðnaðarsafn landsins sem var
opnað fyrst árið 1996 í einu húsi, Róaldsbrakka, en er í dag hýst í þremur húsum við
höfnina. Á safninu er oft tekið sérstaklega
á móti yngri kynslóðinni þar sem boðið er
upp á ratleik, upplestur og annað skemmtilegt fyrir hópa. Miðbæjarkjarninn í kringum
smábátahöfnina er afar aðlaðandi með nýuppgerðum fallegum húsum og ýmsum afþreyingarmöguleikum á borð við strandblak og minigolf. Þar er
einnig mikið framboð
af veitingastöðum en
alls eru sjö staðir með
þ
þjónustu
á Siglufirði stóraukmatsölu hér á Sigló,“
i með tilkomu Héðinsfjarðist
lýsir Finnur og nefnir
arganga. Göngin tengja bæinn
einnig sundlaugarnar
h
hringveginum
um Tröllaskaga
í Fjallabyggð, innilaug
þ
þannig
að Akureyri er aðeins í
á Siglufirði og útilaug á
k
klukkustundar
fjarlægð. NýjÓlafsfirði. Á Siglufirði
asta verkefni Rauðku er bygger í dag níu holu golfTeikning af nýju hóteli sem verður opnað á
ing hótels á Siglufirði. „Við
völlur en í uppbyggingu Siglufirði árið 2015.
stefnum á að opna árið 2015 og
er nýr og sérstæður níu
þá bætast við 140 til 180 gistirými við þau 200
holu golfvöllur sem tilbúinn verður sumarið 2015 á sama tíma og sá gamli verður lagður sem fyrir eru í bænum,“ upplýsir Finnur.
Meðal annarra verkefna sem unnið er að á
af. Göngufólk hefur einnig úr nægu að velja
Siglufirði má nefna endurbætur á tjaldsvæðenda liggja margar skemmtilegar gönguleiðir
inu og skíðasvæðinu og byggingu nýs skíðafrá Siglufirði í mörgum erfiðleikastigum.
skála, auk golfvallarins nýja sem áður var
Uppbyggingin heldur áfram
nefndur.
Rauðka er síður en svo hætt uppbyggingu í
Nánari upplýsingar má finna á www.
bænum enda hafa vaxtarmöguleikar í ferðaraudka.is og www.siglo.is.

Rauðka rekur tvö
veitingahús á Siglufirði,
Hannes Boy og Kaffi
Rauðku.

MYNDIR/SVEINN HJARTARSON

Notalegt er á efri hæð Kaffi Rauðku.

Boðið er upp á fjölbreyttar skíðaleiðir en einnig getur fólk frískíðað um stórt svæði.

Himneskir siglfirskir Alpar
Skíðasvæðið í Skarðsdal er eitt aðalaðdráttarafl Siglufjarðar yfir veturinn. „Það sem einkennir skíðasvæði okkar er fjölbreytileiki. Við bjóðum
upp á mjög brattar brekkur en einnig mjög léttar brekkur. Sérstaða okkar er sú að hér er mikið og
stórt flæmi ætlað undir frískíðun eða fjallaskíðun. Þá fer fólk upp með lyftunum og frískíðar út um
allt fjall,“ segir Egill Rögnvaldsson, umsjónarmaður skíðasvæðisins. Fallhæð skíðasvæðisins er 500
metrar frá fyrstu lyftu og upp á topp og skíðaleiðir niður fjallið geta verið mjög langar, allt upp í 2,5
kílómetra.
„Hér er mikil uppbygging í gangi. Við höfum
reist nýja toglyftu sem við tókum í notkun í desember í fyrra. Nú erum við með fjórar lyftur á
svæðinu sem geta flutt um 2.000 manns á klukkutíma,“ upplýsir Egill, en einnig er á teikniborðinu
nýr 300 fermetra skíðaskáli. „Þar með mun aðstaða
Brekkurnar henta öllum aldurshópum
fyrir gesti og starfsfólk batna til muna,“ segir Egill
en ráðist verður í bygginguna árið 2015. „Á næsta
ári er ætlunin að byggja sérstakt barnasvæði til að auðvelda krökkum fyrstu skrefin í
skíðaíþróttinni og auka afþreyingarmöguleika þeirra,“ segir Egill.
Gestum skíðasvæðisins hefur fjölgað ár frá ári. „Síðasta vetur komu 17 þúsund manns
á svæðið en fyrir árið 2008 voru þetta um fimm til sjö þúsund manns,“ upplýsir Egill,
sem telur að um 40 prósent gesta komi af Eyjafjarðarsvæðinu, þökk sé Héðinsfjarðargöngum. „Þá er stöðug fjölgun gesta frá Stór-Reykjarvíkursvæðinu,“ segir Egill.
Þótt margir gestir komi á svæðið til að dvelja þar dagspart eru margir sem kjósa að
fara í skíðaferð til Siglufjarðar og gista þá í nokkra daga. Egill segir nokkurt framboð af
gistirými á svæðinu en sjálfur heldur hann úti leigumiðluninni Valló þar sem hann leigir
eignir fyrir þá sem eiga sumarhús á Siglufirði.
Nánari upplýsingar um skíðasvæði Siglfirðinga má nálgast á www.skardsdalur.is

Elín Þorsteinsdóttir arkitekt á heiðurinn af hönnun gistiheimilisins.

MYND/MAGNÚS SVEINSSON

Heimilislegt og hlýlegt í Siglunesi
Nýtt og glæsilegt gistiheimili var opnað á Siglufirði í maí á síðasta ári. Gistiheimilið ber
nafnið Siglunes og er í mikið uppgerðu húsi sem byggt var árið 1935 í miðbæ Siglufjarðar.
„Við höfum tekið öll herbergin í gegn, innréttað þau fallega, endurnýjað rúmin og bætt við
baðherbergjum. Svo höfum við gjörbreytt móttökunni og útbúið notalegar setustofur hér og
þar þannig að fólk geti setið og spjallað, kíkt í bók eða á netið og haft það huggulegt,“ segir
Ásta Júlía Kristjánsdóttir, eigandi Sigluness.
Andrúmsloftið í Siglunesi er afar hlýlegt og heimilislegt og minnir um margt á íslensk
heimili um miðja síðustu öld. „Við leggjum áherslu á vingjarnlegt viðmót og að fólki líði eins
og heima hjá sér þegar það dvelur hjá okkur,“ segir Ásta Júlía, en einn liður í því er að bjóða
upp á mjög góðan og hollan morgunverð þar sem áhersla er lögð á hráefni úr heimabyggð.

Öll herbergi gistiheimilisins eru heimilisleg.
MYND/KRISTÍN SIGURJÓNSDÓTTIR

Innréttingar eru skemmtilega hannaðar.

MYND/MAGNÚS
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Ísland á lista Lonely Planet yfir
bestu áfangastaði fjölskyldna
Lonely Planet gaf nýlega út lista yfir tíu bestu áfangastaði fyrir fjölskyldufríið. Ísland komst þar á lista vegna náttúrufegurðar og
fjölda afþreyingarmöguleika.
Danmörk
Lonely
Pla net mæl i r sérstak lega með
Kaupmannahöfn þar sem
hún sé lítil
og þéttbyggð
borg sem sé
eins og sniðin að börnum.
Tívolí leikur þar
stórt hlutverk en
einnig er Legoland
nefnt sem fullkominn
áfangastaður fyrir fjölskyldufólk.

Taíland
Íbúar landsins þykja afar barngóðir og því gott að ferðast þangað með börn. Litrík musteri,
góður matur, fjölbreytt dýralíf og
frábærar strandir er einnig nefnt.

st randir gera Indland að frábærum
fjölskylduferðamannastað.

New York
Listagallerí,
Central Park
og dýragarðurinn í Bronx
gera borgina
áhugaverða fyrir
fjölskyldur.

Havaí
Eldfjöll, köfun, skjaldbökur og
hvítir sandar einkenna
ey jar Havaí. Eini
va nd i n n er að
velja hvaða eyju
s k u l i hei msækja fyrst.

Ítalía
Ítalir elska fjölskyldur og börn
eru hvarvetna velkomin. Góður
matur, gott veður og fallegar
borgir eru aðeins fátt eitt af því
sem er heillandi við Ítalíu.

Ísland
Hverir, fossar, jöklar, eldfjöll,
heitar laugar og norðurljós eru
það helsta sem draga ætti fjölskyldufólk til landsins. Hægt að
velja úr miklum fjölda af þreyingarmöguleika, frá reiðtúrum,
álfaskoðunum, f lúðasiglingum
og göngum, til hellaskoðunar,
sjókajaka og hvalaskoðunar. Þá segir Lonely
Planet að landið sé mun hagstæðara f yrir
fjölskyldur
eftir hrun.

Prag
Belís
Í Mið-Ameríkuríkinu Belís tala
allir ensku. Þá er afar ódýrt að lifa
í landinu auk þess sem þar er frábært dýralíf og fallegar strandir.

Kerala á Indlandi
Ringulreiðin, litirnir og glit Indlands þykir heillandi heimur.
Fílar, kastalar, hallir, dýralíf og

Lonely Planet mælir með
Prag f yrir
helgarferð.
M iðbor g i n er
fremur lítil og því
hægt að ganga flest.
Byggingarstíll borgarinnar er eins og úr ævintýri sem er
heillandi fyrir börnin.

Lappland
Lappland
að vet r i er
eins og sniðið úr sögubókum. Hér býr jólasveinninn, hægt að
fara á hundasleða, skíði
og fara á hreindýrakappreiðar á
frosnum vötnum.

Móðir og dóttir njóta íslenskrar náttúru .

NORDICPHOTOS/GETTY

Vegna frábærra undirtekta framlengjum við tilboðið okkar!

Enginn
binditími
fyrir internet og
g
heimasíma

7.990 kr.
+ 0 kr.

0 kr.
180.00aður
sparmnánuðum
á 36

Styttan sem dregur að sér milljónir ferðamanna árlega verður oft fyrir eldingum.

Kristur í viðgerð
Internet og heimasími fylgir
sjónvarpsáskrift í þrjú ár!
Sex frábærar sjónvarpsstöðvar
Með Skemmtipakkanum færðu aðgang að sex frábærum
stöðvum, aðgang að Tónlist.is í þrjá mánuði og Stöð 2 Vild
sem er eitt öflugasta vildarkerfi landsins.

Internetið og heimasími innifalið í 36 mán.
Enginn binditími fyrir internet og heimasíma.
Tilboðið býðst út janúar!

Kynntu þér tilboðin nánar í
verslun okkar í Skaftahlíð 24
eða í sölubás okkar á jarðhæð
Kringlunnar.
Þjónustuver 512 5100
Nánar á 365.is

Viðgerð er hafin á 38 metra styttu af Kristi sem trónir hæst uppi
á fjalli yfir brasilísku borginni Rio de Janeiro. Styttan skemmdist þegar eldingu laust niður í hana í síðustu viku. Þumalfingur varð þá fyrir tjóni en í desember hafði elding hitt annan fingur
og part af höfðinu. Talið er að það muni taka fjóra mánuði að gera
við styttuna sem er heimsótt af tæplega tveimur milljónum ferðamanna á ári.
Árið 2010 voru gerðar miklar endurbætur á styttunni sem kostuðu fjórar milljónir Bandaríkjadala. Starfsmenn eru nú að meta
skemmdir á styttunni og umfang tjónsins. Eins og gefur að skilja
eru aðstæður erfiðar.
Eldingin sem varð fyrir rúmri viku er ein sú mesta sem skráð
hefur verið í Brasilíu en þær eru tiltölulega algengar á þessum
slóðum. Talið er að eldingum slái niður í styttuna þrisvar til fimm
sinnum á ári.
Styttan var vígð 12. október 1931 og er hún löngu orðin táknræn
fyrir þessa stórborg.

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Stöður svæﬁngalækna
Lausar eru til umsóknar tvær, 100% stöður sérfræðinga
í svæﬁnga- og gjörgæslulækningum. Æskilegt er að umsækjendur geti haﬁð störf sem fyrst eða eftir samkomulagi.

Embætti umboðsmanns skuldara auglýsir

Umsækjendur skulu hafa fullgild réttindi í svæﬁnga- og
gjörgæslulækningum. Starﬁnu fylgir þátttaka í kennslu
heilbrigðisstétta, þjálfun aðstoðar- og deildarlækna,
auk þátttöku í rannsóknavinnu og sjúkraﬂutningum með
sjúkraﬂugi. Við ráðningu verður lögð áhersla á faglega
þekkingu ásamt hæﬁleikum á sviði samskipta, samvinnu
og sjálfstæðra vinnubragða.

lausa stöðu sviðsstjóra þjónustusviðs
Sviðsstjóri þjónustusviðs hefur umsjón með daglegri starfsemi sviðsins, sem annast
fjölbreytt störf er varðar úrlausnir fyrir umbjóðendur embættisins s.s. ráðgjöf,
greiðsluaðlögun auk annarra þeirra sérhæfðu verkefna er falla til hverju sinni. Sviðsstjóri
á sæti í yfirstjórn embættisins.
Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun, sem nýtist í starfi auk
marktækrar stjórnunarreynslu og með mannaforráð. Við leitum að lausnamiðuðum
einstaklingi, með framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og brennandi áhuga á
fjármálalegum úrlausnum á umræddu sviði. Áhersla er lögð á skipulögð og fagleg
vinnubrögð, forystuhæfileika, jákvæðni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi auk fylgni til
framkvæmda.

Næsti yﬁrmaður er forstöðulæknir svæﬁnga- og gjörgæslu
læknina sjúkrahússins. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
Læknafélags Íslands og Fjármálaráðuneytisins.
Nánari upplýsingar gefa Girish Hirlekar, forstöðulæknir
svæﬁnga- og gjörgæslulækninga í síma 4630100,
girish@fsa.is og Sigurður Einar Sigurðsson,
framkvæmdastjóri lækninga og skurðlækningasviðs,
sími 4630100, ses@fsa.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ netfangið: stra@stra.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2014

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588 3031,
sjá nánar www.stra.is.

Umsóknir skulu sendar starfsmannastjóra sjúkrahússins,
Eyrarlandsvegi, 600 Akureyri, eða á netfang thora@fsa.is,
á umsóknareyðublaði um læknasstöður, sem fást á vefnum
www.fsa.is Umsóknum skulu fylgja ítarlega upplýsingar um
nám og starfsferil ásamt með upplýsingum um fræðilegar
rannsóknir og ritstörf.

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tók til starfa 1. ágúst 2010.
Embættið veitir einstaklingum og fjölskyldum í fjárhagsvanda ókeypis aðstoð við
að öðlast yfirsýn yfir stöðu fjármála sinna og leita leiða til lausna. Einnig er tekið
á móti erindum og ábendingum um ágalla á lánastarfsemi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru: ÖRYGGI – SAMVINNA – FRAMSÆKNI.
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem er
reyklaus vinnustaður. Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenna og sérhæfða
heilbrigðisþjónustu, þar sem áhersla er lögð á bráðaþjónustu og helstu
sérgreinameðferðir. Sjúkrahúsið er annað tveggja sérgreinasjúkrahúsa landsins
og er kennslusjúkrahús.

Kerfisfræðingar

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

Óskum eftir að komast í samband við reynda kerfisfræðinga.

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

Sjá nánar á www.intellecta.is.

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og
póstþjónustu og eﬂa virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd
mál. Hjá PFS starfa 23 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra
og lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Sérfræðingur í netöryggissveit PFS (CERT-ÍS)
Póst- og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing í netöryggissveit PFS . Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása
eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum.
Þá tekur netöryggissveitin þátt í því að tryggja virkni almennra fjarskiptaneta, vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu og vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Þátttaka í þróun starfs netöryggissveitarinnar
• Meðhöndlun öryggisatvika (e. incident handling)
• Skýrslugerð um öryggisógnir og atvik
• Yﬁrferð öryggismála hjá ytri aðilum
• Upplýsingaskipti við þjónustuhóp
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarﬁ um öryggi Internetsins
• Ráðgjöf og upplýsingar varðandi öryggismál á netinu
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða öðrum raungreinum
• Sérmenntun eða starfsreynsla á sviði tölvu- og netkerfa er nauðsynleg
• Þekking á fjarskiptamarkaðnum er æskileg
• Menntun og reynsla í upplýsingaöryggi eru kostir
• Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og
í hópi og jafnframt búa yﬁr þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg
er til að ná árangri í starﬁ

• Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð,
sem og vinna vel undir álagi
• Umsækjendur þurfa jafnframt að búa yﬁr skilningi á internettækni ásamt
færni til að meta upplýsingar um áhættu og áhrif ásamt getu til að miðla
tæknilegum upplýsingum til annarra
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.
Umsjón með starﬁnu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður tæknideildar.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar nk. Umsókn um starﬁð þarf að
fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð. Kraﬁst er
sakavottorðs og þarf viðkomandi að standast öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.
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LÖGFRÆÐINGUR
SÉRTÆK LAGALEG MÁLEFNI

Fjármálaeftirlitið leitar að öflugum
einstaklingi með lögfræðimenntun
til að starfa við sértæk lagaleg
málefni á eftirlitssviði.

MELTINGARLÆKNINGAR
Sérfræðilæknir
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í meltingarlækningum. Starfið veitist frá 15. júní 2014 eða eftir
samkomulagi. Stefnt er að því að um fullt starf verði að
ræða.

Helstu verkefni og ábyrgð
Eftirlitssvið hefur yfirsýn yfir starfsemi eftirlitsskyldra aðila, fylgist með því að starfsleyfisskilyrði séu uppfyllt og
að gripið sé til viðeigandi ráðstafana ef tilefni er til þannig að viðvarandi eftirlit sé viðhaft. Einnig að starfshættir
á fjármálamarkaði séu í samræmi við þær réttarreglur sem í gildi eru þ.á.m. varðandi heilbrigða og eðlilega
viðskiptahætti. Þá hefur sviðið yfirumsjón með setningu reglna og leiðbeinandi tilmæla ásamt innleiðingu
réttarreglna sem gilda á Evrópska efnahagssvæðinu.

Setning og innleiðing reglna og leiðbeinandi tilmæla Fjármálaeftirlitsins og annarra skráðra réttarheimilda
Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi í tengslum við reglusetningar og innleiðingarmál
Þátttaka við gerð og framkvæmd verkáætlunar
Greining og vinnsla sértækra lagalegra málefna
Framkvæmd eftirlits með heilbrigðum og eðlilegum viðskiptaháttum

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinna á legu-, speglunar- og göngudeild meltingarlækna
Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir Landspítala
Þátttaka í vaktþjónustu meltingarlækna
Þátttaka í kennslu læknanema, kandidata og deildarlækna
Þátttaka í rannsóknarstarfi

Hæfnikröfur

» Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í almennum lyflækningum
og meltingarlækningum
» Breið þekking og reynsla í almennum lyflækningum og
meltingarlækningum
» Reynsla af meðferð sjúklinga með bólgusjúkdóma í
meltingarvegi æskileg
» Reynsla af kennslu
» Reynsla og áhugi á klínískum rannsóknum í meltingarlækningum mikils metin
» Góðir samskiptahæfileikar

Starfssvið
•
•
•
•
•

»
»
»
»
»

Meistarapróf eða cand. jur. í lögfræði
Þekking á stjórnsýslurétti, samninga- og kröfurétti og löggjöf á fjármálamarkaði
Reynsla af vinnu við undirbúning skráðra réttarheimilda æskileg
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg
Þekking á réttarreglum á Evrópska efnahagssvæðinu æskileg
Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
Frumkvæði, ábyrgð, heiðarleiki og metnaður í starfi
Hæfni til að tjá sig og miðla upplýsingum í ræðu og riti á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar

Umsjón með starfinu hafa Rúnar Guðmundsson aðstoðarframkvæmdastjóri eftirlitssviðs (runar@fme.is) og
Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is).
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á
www.starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

» Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2014.
» Upplýsingar veitir Einar Stefán Björnsson, yfirlæknir,
netfang einarsb@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,
reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt
skulu berast, í tvíriti, Einari Stefáni Björnssyni, yfirlækni
meltingarlækninga, LSH 11D Hringbraut.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.
» Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í
starfið byggir einnig á þeim.
» Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Þróunarstjóri á upplýsingatæknisvið
'SBNTLJ§GKÈSNÈMBGZSJSULJØTLBSFGUJSB§SÈ§B¢SØVOBSTUKØSBÈVQQMâTJOHBULOJTWJ§
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

t %BHMFHWFSLFGOBTUâSJOHIVHCÞOB§BSEFJMEBS
t )FGVSZGJSTâOZGJSWFSLFGOJ GMPLLBS NFUVSPHÞUIMVUBSWFSLFGOVN
t 5FLVS¢ÈUUÓB§NØUBULOJMFHBTUFGOVÈTBNU¢WÓB§GSBNGZMHKB
IFOOJPHUSZHHKBTBNSNJOHVÓULOJMFHVNÞUGSTMVN
t 7FSLFGOBTUKØSOVOTUSSJWFSLFGOB
t 4BNTLJQUJWFHOBWFSLFGOBWJ§JOOSJPHZUSJWJ§TLJQUBWJOJBVL
JOOMFOESBPHFSMFOESBTBNTUBSGTB§JMBPHCJSHKB

t .FOOUVOÈTWJ§JUÚMWVOBSGS§J WFSLGS§JF§B
TBNCSJMFH
t 7Ó§ULSFZOTMBBGIVHCÞOB§BS¢SØVO
t 3FZOTMBBGTUKØSOVOPHF§BWFSLFGOBTUKØSOVO
t 'BHMFHVSÈIVHJPHNFUOB§VSUJMB§TLBSBGSBNÞS
t 3FZOTMBBG¢SØVOIVHCÞOB§BSÞSCBOLB
GKÈSNÈMBTUBSGTFNJFSTÏSTUBLMFHBÈIVHBWFS§
t )GOJUJMB§WJOOBVOEJSÈMBHJ

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að
fylgja ítarleg starfsferilskrá. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf ráðningar rannsóknir
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Spennandi störf
á Keflavíkurflugvelli
Isavia leitar að öflugum starfsmönnum með mikla færni í samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

DEILDARSTJÓRI ÞJÓNUSTU

ÞJÓNUSTUSTJÓRI KEF - PARKING

Meðal verkefna eru:
• Daglegur rekstur á flugverndarþjónustu og farþegaþjónustu hjá
Isavia í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
• Ábyrgð á að öryggisleit og þjónusta sé samkvæmt öryggis- og
þjónustumarkmiðum
• Hönnun og viðhald á öryggis-, flugverndar-, vinnu- og þjónustuferlum
• Gerð rekstraráætlana og rekstrargreininga fyrir þjónustudeild

Meðal verkefna eru:
• Daglegur rekstur á bílastæðaþjónustu við Flugstöð Leifs Eiríkssonar
• Halda utan um og ganga frá reikningsviðskiptum
• Daglegt uppgjör og utanumhald á reikningsviðskiptum
• Samskipti við þjónustuveitendur og undirverktaka
• Umsýsla athugasemda vegna þjónustu og samskipti við viðskiptavini
• Umsjón með vefsíðu KEF Parking og markaðsmál
• Vaktaskrá og önnur dagleg starfsmannamál

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta, reksturs, þjónustu eða
sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg
• Reynsla eða menntun á sviði öryggis eða þjónustu nauðsynleg
• Reynsla í rekstri og þekking á gerð rekstraráætlana er nauðsynleg
• Góð íslensku- og enskukunnáttu bæði í töluðu og rituðu máli
ásamt góðri tölvukunnáttu

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta, reksturs, þjónustu eða
sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg
• Reynsla í rekstri og þekking á gerð rekstraráætlana er nauðsynleg
• Góð íslensku- og enskukunnáttu bæði í töluðu og rituðu máli
ásamt góðri tölvukunnáttu

Nánari upplýsingar fást hjá Þóri Þorvarðarsyni, thorir@hagvangur.is . Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar.
Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.
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Velferðarsvið

SÁLFRÆÐINGAR
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar óskar eftir sálfræðingum til starfa á þjónustumiðstöðvum til þess að vinna með sjúklingum
sem fá fjárhagsaðstoð til framfærslu á grundvelli læknisvottorða. Sálfræðingar eru hluti af teymi sem hefur það að meginmarkmiði að styðja við sjúklinga sem fá fjárhagsaðstoð á grundvelli læknisvottorða.
Um er að ræða þrjár stöður, tímabundið til áramóta. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.

Húsasmiðir
ÍAV óskar eftir að ráða
húsasmiði til starfa

Helstu verkefni og ábyrgð:
•
•
•
•
•
•

Styðja við sjúklinga sem fá fjárhagsaðstoð á grundvelli læknisvottorða.
Einstaklingsviðtöl, skimanir, greiningar og námskeið fyrir notendur.
Gerð einstaklingsáætlana í samvinnu við málstjóra.
Yﬁrsýn yﬁr úrræði og stuðning sem veitt eru sjúklingum með fjárhagsaðstoð.
Tekur þátt í samráðshópi þvert á þjónustumiðstöðvar til þess að miðla þekkingu og þróun úrræða.
Ber ábyrgð ásamt öðrum starfsmönnum teymisins á samvinnu við aðrar stofnanir varðandi málefni sjúklinga
sem fá fjárhagsaðstoð til framfærslu.

Hæfnikröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sálfræðingur með starfsleyﬁ frá Landlæknisembætti Íslands.
Þekking og reynsla af vinnu með einstaklingum með geðræn vandamál er æskileg.
Þekking og reynsla af vinnu með einstaklingum með áfengis og fíknivanda er æskileg.
Þekking á velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar er æskileg.
Reynsla og hæfni til að halda námskeið mikilvæg.
Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum er mikilvæg.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagshæﬁleikar.
Góð tölvukunnátta í Word og Excel.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Sálfræðingafélags Íslands.

Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir
mannauðsstjóri í síma 530-4200. Umsóknir
óskast fylltar út á heimasvæði okkar www.iav.is
ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Jóna Guðný Eyjólfsdóttir í síma 411-9000 eða með því að senda fyrirspurn á
jona.g.eyjolfsdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störﬁn á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til 5. febrúar 2014.
sími: 511 1144

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir
sömu eða jafnverðmæt störf.

Öryggisstjóri
óskast
Öryggisstjóri ber ábyrgð á að þróun, rekstur og viðhald
á kerfi öryggisstjórnar uppfylli kröfur Landsvirkjunar
og tryggir að fyrirtækið starfi í samræmi við OHSAS
18001 staðal. Öryggisstjóri starfar þvert á fyrirtækið,
áhættugreinir og leitast við að uppfylla öryggisþarfir
mismunandi sviða. Auk þess starfar öryggisstjóri með
neyðarstjórn Landsvirkjunar, vinnur með gæðastjóra og
aðstoðar við þróun og rekstur stjórnkerfis fyrirtækisins.

> Háskólamenntun sem nýtist í starfi
> Reynsla af öryggistjórnun, þekking á stjórnkerfisstöðlum og hugmyndafræði öryggisstjórnar
> Reynsla í stjórnun og innleiðingu breytinga
> Færni í samskiptum, sveigjanleiki og
sannfæringarkraftur
> Tölvufærni
> Hæfni til að leiða hópa, halda framsögu og setja
fram upplýsingar á skýran hátt

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
Sturla Jóhann Hreinsson á starfsmannasviði Landsvirkjunar
(sturla.johann.hreinsson@landsvirkjun.is).
Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar.
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Bifvélavirki

Meginhlutverk Norðurorku hf. er að þjónusta heimili og
atvinnulíf með vinnslu og dreiﬁngu á heitu vatni og neysluvatni
og rekstri dreiﬁkerﬁs raforku og fráveitu.

Óskum eftir bifvélavirkja á verkstæði okkar.
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur frumkvæði, góða samstarfshæﬁleika og hæfni til að vinna sjálfstætt.
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið bilvogurmot@simnet.is

Bílvogur ehf

Auðbrekka 17, 200 Kópavogi
s. 564 1180

VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST

Norðurorka hf. rekur rafveitu og fráveitu á Akureyri og hitaog vatnsveitu á Akureyri, Hrísey, Eyjafjarðarsveit og á
Svalbarðsströnd. Þá rekur Norðurorka hf. hitaveitu á
Ólafsﬁrði, Hörgársveit, Grenivík og í Fnjóskadal.
Norðurorka hf. starfar samkvæmt vottuðu gæðakerﬁ ISO 9001.

Norðurorka hf. óskar að ráða verkefnastjóra á framkvæmdasvið

Sölu- og markaðsfulltrúi
Póstdreifing óskar eftir öflugum sölu- og markaðsfulltrúa
til starfa á fyrirtækjamarkaði.
Starfslýsing:
• Kynning á þjónustu til viðskiptavina.
• Samskipti við viðskiptavini.
• Tilboðsgerð og eftirfylgni.
• Þarfa- og markhópagreining.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Framkvæmdasvið sinnir uppbyggingu, rekstri og viðhaldi veitukerfa, ásamt stýringu og vöktun. Norðurorka
hf. tók við fráveitukerﬁ Akureyrar um áramótin og áætlar að byggja skólphreinsistöð á næstu árum. Auk
almennra sérfræðivinnu á framkvæmdasviði verður meginverkefni nýs verkefnastjóra að hafa umsjón með
fráveitukerﬁnu, skipulagi rekstrar, hönnun og uppbyggingu nýlagna, hönnun og endurnýjun í eldri hverfum
og hönnun og uppbyggingu hreinsistöðvar.
Við leggjum áherslu á öruggan og hagkvæman rekstur allra veitna sem jafnframt felur í sér þróun þeirra og
tæknivæðingu. Við leitum að sérfræðingi sem er tilbúinn til að taka þátt í þessum verkefnum með sérstakri
áherslu á þróun og uppbyggingu fráveitunnar.
Starﬁð heyrir undir sviðsstjóra framkvæmdasviðs.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Uppbygging, rekstur og viðhald veitukerfa með
sérstakri áherslu á fráveitukerﬁ.
• Skilgreining og innleiðing á verkferlum fráveitu.
• Aðlögun fráveitu að vottuðu gæðakerﬁ
Norðurorku hf.
• Samskipti við hönnuði og ráðgjafa.
• Önnur verkefni eftir ákvörðun yﬁrmanns.

Hæfni og þekking:
• Viðskiptafræðimenntun.
• Reynsla af sambærilegum störfum.
• Góð tölvukunnátta.
• Söluhæfileikar og frumkvæði.
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð.
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
• Þjónustulipurð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk- eða tæknifræði eða sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla í rekstri og/eða hönnun fráveitukerfa
er æskileg.
• Góð tölvukunnátta.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum.

Umsjón með ráðningu hefur Guðrún Björg Harðardóttir (gbh@no.is).

Í boði er áhugavert starf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Bára Teitsdóttir
í síma 585 8300.
Umsóknum ásamt starfsferilskrá skal skila rafrænt á netfangið
annabara@postdreifing.is fyrir 7. febrúar 2014.
Viðkomandi þarf að hefja störf eigi síðar en í mars.

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar nk.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starﬁð á netfangið gbh@no.is.
Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og afrit af prófskírteinum.

Norðurorka hf.

www.no.is – sími 460-1300
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Skarpgreindur gagnagleypir

Viðmótsþýður vinnuþjarkur

Sérfræðingur í vinnslu og greiningu gagna.

Viðmótshönnuður.

Við erum á fullu að byggja upp og þróa viðskiptagreind og greiningu hjá
Nova. Okkur vantar sérfræðingi til að leiða þetta starf. Viðkomandi þarf
því að hafa sérþekkingu á úrvinnslu gagna, framsetningu og greiningu á
upplýsingum. Þarf líka að búa yﬁr ofurkunnáttu í Excel, hafa þekkingu og
helst góða innsýn í högun gagnagrunna og SQL. Já og ef þú kannt á
QlikView, þá er það kostur.

Hjá Nova eru þróaðar ótal skemmtilegar lausnir, öpp, veﬁr og hvað þetta
nú heitir allt saman. Við leitum að grúskara sem er snillingur í nytsemi
notendaviðmóta, elskar Wireframe og notendur. Aðila sem veit allt um
aðgengismál (en er ekki með þau á heilanum), greinir aðalatriði frá
aukaatriðum, er skipulagður og ﬁnnst gaman að vinna í hópi, en líka
sjálfstætt. Þetta er með öðrum orðum fjölbreytt og stórskemmtilegt starf
þar sem reynsla af viðmótshönnun er skilyrði.

Ekki er verra að hafa óeðlilegan áhuga á markaðsmálum og geta greint
og nálgast gögn sem skila sér í markaðslegum tilgangi. Háskólapróf eða
sambærilegt nám og starfsreynsla er skilyrði.

Áhugasamir sæki um á www.radum.is fyrir 3. febrúar.
Allar nánari upplýsingar veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir,
hildur@radum.is, sími 519 6770.

ti
Stæmrtsistaður

skem í heimi!
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
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Upplýsingar veitir:
Kaupfélag Borgfirðinga rekur búrekstrardeild, sem selur ýmsar rekstrarvörur fyrir landbúnað og fleira. Vöruval og
starfsemi er að mestu sniðið að þörfum bænda, þótt einnig sé horft til þjónustu við aðra, m.a. sumarbústaðaeigendur.
KB er þátttakandi í smásölumarkaði í samstarfi við Kaupfélag Suðurnesja í gegnum Samkaup.
Önnur starfsemi er rekstur á fasteignum í Borgarnesi og á Akranesi, félagið á hluti í öðrum fyrirtækjum. Þar má nefna
Borgarland ehf, KB framfarafélag ehf og Fóðurblönduna hf.

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 2. febrúar.

Afgreiðslumaður
Kaupfélag Borgfirðinga óskar eftir þjónustuliprum og hraustum afgreiðslumanni.
Starfssvið

Menntun og hæfniskröfur

• Almenn afgreiðslu- og þjónustustörf í verslun
• Vörumóttaka og afgreiðsla af lager

• Búfræðimenntun eða önnur gagnleg menntun á sviði starfseminnar
• Þekking á landbúnaði og aðstæðum á Vesturlandi nauðsynleg
• Reynsla af störfum við verslun og þjónustu æskileg
• Lyftarapróf ásamt ríkri þjónustulund nauðsynleg
• Starfið krefst hreysti og krafa er um reykleysi
• Þekking á DK afgreiðslu- og bókhaldskerfi er kostur

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:
Kortaþjónustan hf. er greiðslustofnun og er aðili að Visa Europe
og MasterCard International. Árið 2005 fékk Kortaþjónustan,
fyrst allra fyrirtækja á Íslandi, PCI DSS vottun og hefur fengið
hana endurnýjaða árlega síðan. www.korta.is

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknir ásamt ferilskrá og
fylgigögnum óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 3. febrúar.

Sérfræðingar á upplýsingatæknisvið
Vegna aukinna umsvifa leitar Kortaþjónustan hf. að sérfræðingum í eftirtaldar stöður á
upplýsingatæknisviði. Hjá Kortaþjónustunni starfar öflug liðsheild, hópur heiðarlegra og
framsækinna einstaklinga sem takast á við verkefnin. Vilt þú bætast í hópinn?

Öryggis- og gæðastjóri

Sérfræðingur í kerfisrekstri

Starfssvið

Starfssvið

• Öryggis- og gæðastjóri sér um utanumhald og skipulag á
öryggismálum og tryggir að félagið og afurðir þess hlíti
kröfum öryggisstaðla. Auk þess starfar öryggisstjóri að
áhættumati, viðbragðsáætlunum, fræðslu til starfsmanna og
viðskiptavina, stýrir öryggisnefnd svo eitthvað sé nefnt.

• Í starfinu felst m.a. umsjón og daglegur rekstur
á netþjónum og hugbúnaði, uppsetning og
bilanagreining miðlægra kerfa, greining logga og
fyrirbyggjandi aðgerðir vegna miðlægra UT-kerfa,
lágmörkun rekstrartruflana.

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

• Háskólapróf æskilegt, haldgóð þekking og reynsla af
öryggis- og gæðastöðlum og framkvæmd á gagnaöryggi,
þ.m.t. PCI DSS, ISO stöðlum. Umsækjandi skal tiltaka
sérstaklega námskeið sem gætu nýst.

• Háskólapróf æskilegt, a.m.k. 2 ára reynsla af
kerfisstjórnun, víðtæk reynsla af tæknilegri
áætlanagerð og greiningu vandamála, góð þekking á
almennum tækniumhverfum, frumkvæði og metnaður
til að sýna árangur í starfi, lipurð í mannlegum samskiptum.
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Upplýsingar veita:
Íslensk erfðagreining er í fararbroddi rannsókna á erfðum algengra
sjúkdóma og býður starfsmönnum upp á mikla möguleika á starfsþróun
og símenntun í alþjóðlegu starfsumhverfi sem einkennist af nýsköpun,
hugmyndavinnu og góðum starfsanda.
Íslensk erfðagreining er staðsett í Sturlugötu 8, 101 Reykjavík.

Rannveig Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 9. febrúar 2014.

Íslensk erfðagreining leitar að hæfu og
metnaðarfullu fólki í eftirtalin störf:
Verkefnastjóri í tölfræði- og úrvinnsludeild
Hlutverk

Menntunar- og hæfniskröfur

Við leitum að öflugri og ábyrgri manneskju til þess að:
• leiða hóp tölfræðinga og annarra sem vinna að
úrvinnslu og túlkun erfðafræðigagna
• greina og túlka raðgreiningargögn frá sjúklingum
• nota, prófa og aðstoða við uppbyggingu á
greiningarferlum
• innleiða og bæta skrá klínískra gagna

• M.Sc. eða hærri gráða í tölfræði, stærðfræði, tölvunarfræði
verkfræði eða skyldum greinum
• Nokkurra ára starfsreynsla á viðkomandi sviði
• Reynsla af notkun gagnaveita tengdum erfðafræðivísindum eða
læknisfræði (t.d. UCSC genome browser, OMIM genome browser)
• Menntun eða reynsla á sviðum læknisfræði, erfðafræði eða tengdra
greina er kostur
• Sterkir leiðtogahæfileikar, þarf að geta byggt upp öfluga liðsheild
• Geta og áhugi fyrir að vinna í þverfaglegu umhverfi
• Mjög góð enskukunnátta nauðsynleg

Sérfræðingur í tölfræði- og úrvinnsludeild
Hlutverk

Menntunar- og hæfniskröfur

Við leitum að áhugasömum einstaklingi til þess að:
• greina og túlka raðgreiningargögn frá sjúklingum
• nota, prófa og aðstoða við uppbyggingu á greiningarferlum
• innleiða og bæta skrá klínískra gagna

• B.Sc. gráða í tölfræði, stærðfræði, tölvunarfræði
verkfræði eða skyldum greinum
• Geta og vilji til þess að vinna í hóp
• Geta og áhugi fyrir að vinna í þverfaglegu umhverfi
• Góð almenn tölvukunnátta og afburða tölvulæsi
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Góð færni í samskiptum á ensku

Hugbúnaðarsérfræðingur
Við leitum að hugbúnaðarsérfræðingi til að styrkja
Bioinformatics (lífupplýsingafræði) hópinn okkar.
Hópurinn þróar og rekur kerfi sem vinna úr þeim gögnum
sem verða til innan fyrirtækisins dag hvern. Vinnslan fer að
stærstum hluta fram á tölvuklasa (cluster) og fellur í flokk
Big Data og high-throughput computing (HTC). Einnig
þróar hópurinn verkfæri sem gera öðrum sérfræðingum og
vísindamönnum fyrirtækisins kleift að rata um gögnin og
gera nýjar uppgötvanir í erfðafræði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• B.Sc. í tölvunarfræði, lífupplýsingafræði eða skyldum
greinum (stærðfræði, verkfræði …)
• Reynsla í Python, Java eða C/C++
• Reynsla af Linux umhverfi
• Öguð vinnubrögð
• Reynsla af eða áhugi á Big Data, HTC, úrvinnslu
vísindagagna eða erfðafræði er kostur
• Góð færni í ensku æskileg

Starfsfólk á erfðarannsóknarsviði
Við leitum að fólki til starfa á rannsóknarstofum erfðarannsóknarsviðs fyrirtækisins. Um er að ræða krefjandi
og áhugaverð störf sem snúa að einangrun erfðaefnis,
arfgerðargreiningu og raðgreiningu erfðamengja. Unnið er
samkvæmt viðurkenndum gæðastöðlum við skráningu og
vinnslu lífsýna.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun (B.Sc.) á sviði lífeindafræði, líffræði,
lífefnafræði, erfðafræði eða efnafræði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð færni í ensku og íslensku
• Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af störfum á
rannsóknarstofu
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Skipulögð vinnubrögð og nákvæmni
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
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Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengilega,
samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast á sérþekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarﬁ. Hún samanstendur
af ﬁmmtán heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ
og Hafnarﬁrði, Þroska- og hegðunarstöð, Göngudeild sóttvarna, Geðheilsu-eftirfylgd/iðjuþjálfun og
stjórnsýslu Heilsugæslunnar. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa nálægt 600 manns.

Heilsugæslulæknar við Heilsugæsluna í Árbæ
Lausar eru til umsóknar tvær 100% stöður heilsugæslulækna við Heilsugæsluna í Árbæ. Æskilegast er að viðkomandi
geti haﬁð störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknarfrestur er til 10. febrúar, 2014. Á heilsugæslustöðinni
eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum ásamt sérnámslæknum, sálfræðingi, hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og riturum. Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar er að ﬁnna á
www.heilsugaeslan.is/heilsugaeslustodvar/arbaer/

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Þjónustumiðstöð/áhaldahús
• verkstjóri vélaverkstæðis
Hjúkrunarheimilið Ísafold
• starfsmaður við dagdvöl
Hofsstaðaskóli
• leiðbeinandi í tómstundaheimili
Bókasafn Garðabæjar
• starfsmaður í hlutastarfi

Hæfnikröfur:

Starfssvið heilsugæslulækna er m.a.:
• Kraﬁst er að umsækjendur haﬁ sérfræðimenntun
• Almennar lækningar
í heimilislækningum.
• Heilsuvernd
• Skipulagshæfni, sjálfstæði í starﬁ og öguð vinnubrögð.
• Vaktþjónustuna
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af
• Kennsla nema
teymisvinnu.
Til greina kemur að ráða sérnámslækni í heimilislækningum ef ekki tekst að ráða lækni með
sérfræðiviðurkenningu í heimilislækningum til starfa.

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

Frekari upplýsingar um starﬁð
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og
viðkomandi stéttarfélags.Stéttarfélag er Læknafélag Íslands.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram
kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð. Jafnframt
skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun,
læknisstörf, vísinda- og rannsóknarstörf.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir
Gunnar Ingi Gunnarsson, yﬁrlæknir í Árbæ
í síma: 585-7800 eða með tölvupósti:
gunnar.i.gunnarsson@heilsugaeslan.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starﬁð.
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Reykjavík, 25. janúar 2014
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
www.heilsugaeslan.is/ Álfabakka 16,109 Reykjavík

Æskilegt er að umsækjendur haﬁ reynslu af eða þekkingu
á framhaldsfræðslu og framhaldsskólum. Lögð er áhersla á
frumkvæði í starﬁ, sjálfstæð vinnubrögð og framúrskarandi
samskiptahæfni.
Umsóknarfrestur er til 20. febrúar nk.
Umsóknir um starﬁð með upplýsingum um menntun
og fyrri störf, auk meðmæla berist

Sérfræðingur á vörustýringarsviði

PIPAR\TBWA • SÍA • 140236

Öryggismiðstöðin óskar eftir að ráða yﬁrburða talnaglöggan einstakling í starf sérfræðings
á vörustýringarsviði. Menntun á sviði verkfræði eða viðskipta með áherslu á vörustjórnun
og áætlanagerð er skilyrði. Árangur í sambærilegum fyrri störfum er kostur en starﬁð gæti
einnig hentað nýlega útskrifuðum háskólanemum sem hafa metnað og áhuga á að ná
árangri í starﬁ. Starﬁð hentar jafnt konum sem körlum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði verkfræði eða
viðskiptafræði með áherslu á vörustjórnun

• Starfsreynsla af innkaupum og áætlanagerð
er kostur
• Hæfni í samningagerð og samskiptum
• Greiningarhæfni og talnagleggni
• Reynsla af Microsoft Navision æskileg
• Afbragðskunnátta og þekking á Excel
• Góð íslensku- og enskukunnátta nauðsynleg
• Geta til að vinna undir álagi og metnaður
til að ná árangri
• Nákvæmni í vinnubrögðum og geta
til að leiðbeina öðrum
• Jákvætt viðhorf og lipurð í samskiptum

VERKSTÆÐI

FYRIRMYNDAR

FYRIRTÆKI

2010

Eyjólﬁ Guðmundssyni
skólameistara FAS (eyjo@fas.is)
eða
Ásmundi Sverrir Pálssyni
framkvæmdastjóra Fræðslunetsins
(asmundur@fraedslunet.is)

KLETTUR - SALA OG ÞJÓNUSTA
LEITAR EFTIR STARFSFÓLKI

Umsóknir skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is, merkt „Sérfræðingur á vörustýringarsviði“.
Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréﬁ. Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2014.
Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og
velferðarmálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á síðustu
fjórum árum hlotið viðurkenningu VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins.
Gildi fyrirtækisins eru forysta, umhyggja og traust.

Nýtt starf
Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi og Framhaldsskólinn
í Austur-Skaftafellssýslu (FAS) auglýsa sameiginlega eftir
náms- og starfsráðgjafa í fullt starf. Starfsstöðin er í
Nýheimum á Höfn í Hornaﬁrði. Starfssvið er starfs- og
námsráðgjöf og verkefnisstjórn fyrir Fræðslunetið á
Suðausturlandi og náms- og starfsráðgjöf í FAS.
Ráðningartími frá 1. mars 2014.

Sækja skal um starﬁð rafrænt á vefsíðu
Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)
eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Starfsvið:
• Greiningarvinna, áætlanagerð og árangursmælingar
• Þróun ýmissa reiknilíkana, gagnavinnsla,
útreikningar og skýrslugjöf
• Stýring innkaupa, birgðastýring og samskipti við
innlenda og erlenda birgja
• Flutningamál
• Lagerskipulagning

www.gardabaer.is

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og
viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda
rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur,
mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins,
Álfabakka 16, 109 Reykjavík.

2013

Bifvélavirkja, vélvirkja eða fólk með mikla reynslu, vantar til
starfa á vörubílaverkstæði Kletts.
Starfið felst í viðhalds- og viðgerðaþjónustu á vörubílaverkstæði
Kletts. Verkstæðið er mjög vel tækjum búið og öll starfsaðstaða
til fyrirmyndar.

VARAHLUTAVERSLUN
Starfsmann vantar til starfa í varahlutaverslun Kletts.
Starfið felst í sölu varahluta til viðskiptavina Kletts. Góð tölvukunnátta og þekking á sölu sambærilegra vara og Klettur býður
er mikilvæg.
Hjá Kletti starfa um 60 manns við þjónustu og sölu á meðal
annars Scania, Caterpillar, IR loftpressum og Goodyear
hjólbörðum.
Áhugasamir vinsamlega hafi samband við Svein Símonarson
í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn
Klettagörðum 8-10 | 104 Reykjavík | Sími: 590-5100 | klettur.is

Vöru- og viðskiptaþróunarstjóri
Já leitar að kraftmiklum aðila í stjórnendahóp félagsins
Helstu verkefni:
• Yﬁrumsjón með vörustjórnun,
viðskiptalegum hluta vöruþróunar og
stuðningi við söludeild
• Gerð viðskipta- og rekstraráætlana
nýrra vara í samstarﬁ við önnur svið
• Daglegur rekstur og þátttaka í
stefnumörkun félagsins

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í viðskiptum, fjármálum
eða verkfræði
• Áhugi á tæknilegum hluta rekstrarins,
reynsla af hugbúnaðargerð kostur
• Þekking á sölu- og markaðsstarﬁ
• Framsýni og viðskiptavit

Umsóknarfrestur er til og með
9. febrúar nk.
Umsókn ásamt kynningarbréﬁ og ferilskrá
skal senda á netfangið sigridur@ja.is
Nánari upplýsingar veitir
Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri,
í síma 898 7166.

Viðskiptastjóri
Söludeild Já leitar að frábærum vinnufélaga í hópinn.
Um er að ræða starf við sölu auglýsinga í miðla Já
Helstu verkefni:
• Sala auglýsinga
• Samskipti við auglýsendur
• Tilboðsgerð og gerð samninga

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð, vönduð og skipulögð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta, Word, Excel og
PowerPoint
• Reynsla af sölu á fyrirtækjamarkaði er kostur

Já er þjónustufyrirtæki sem hefur þá einföldu stefnu að auðvelda viðskipti og samskipti. Já hefur sett sér þau markmið að setja notandann í fyrsta sæti,
ástunda nýsköpun á öllum sviðum, vera eftirsóknarvert fyrirtæki og skapa verðmæt viðskiptasambönd.

Umsóknarfrestur er til og með
9. febrúar nk.
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á
netfangið dagny@ja.is
Nánari upplýsingar veitir Dagný Laxdal,
sölustjóri, í síma 892 3217 .

25. janúar 2014 LAUGARDAGUR

10 | ATVINNA |

=G6;C>HI6G:N@?6C:H7¡

Langar þig til að taka þátt í að eﬂa
jafnrétti út um allan heim?
Þá er UN Women rétti staðurinn fyrir þig!
UN Women á Íslandi leitar að hörkuduglegu og samviskusömu fólki til að sinna úthringingum í vor. Unnið er frá 17.0021.00 tvo virka daga og því tilvalið fyrir skólafólk.
Verkefni úthringjara er þáttur í fjáröﬂun samtakanna. UN
Women á Íslandi treystir á frjáls framlög í fjáröﬂun sinni og
því er þetta verkefni mikilvægur liður í því markmiði.
Framlög til UN Women renna í verkefni sem stuðla að
jafnrétti og valdeﬂingu kvenna.

CÅiihiVg[heZccVcY^jb]kZg[^

Starfsmaðurinn þarf að vera opinn, framfærinn, áreiðanlegur og samviskusamur. Áhugi og þekking á þróunarmálum,
jafnréttismálum og málstað UN Women er kostur.

BVigZ^ÂhajbVÂjgh`Vhii^ahiVg[V]_{=gV[c^hijGZn`_VcZhW¨

Ef þér er annt um jafnrétti, mannréttindi og réttlæti er þetta
starf fyrir þig!

ÏbVghb{cjÂ^]Z[jg=gV[c^hiVgZ`hijgikZ\\_V]_`gjcVg]Z^b^aV
GZn`_VcZhW¨!{CZhkaajbd\=akVc\^#yaabVihZaY[ng^g]Z^b^a^ckZgÂjg
cÅ_jb^Âa¨\jZaY]h^\a¨h^aZ\g^Ä_cjhijb^ÂhiÂ{CZhkaajb#6j`
bVihZaYVg[ng^g]_`gjcVg]Z^b^a^cZgbVigZ^ii[ng^g\Zhi^Ä_cjhijb^ÂhiÂ"
kVg^ccVghkdd\[ng^gbVg\h`dcVgk^ÂWjgÂ^d\h`ZbbiVc^g#C{^c
hVbk^ccVZgk^ÂZaY]h=gV[c^hijGZn`_Vk`#

Áhugasamir sendi tölvupóst á alfheidur@unwomen.is fyrir 1. febrúar

BVigZ^ÂhajbVÂjg]Z[jgn[^gjbh_cd\WZg{Wng\Â{Vaag^bVigZ^ÂhajhZb
[gVb[ZgZaY]h^cjhkdd\{bViVg^cc`Vjejb#K^ccjh`^ejaV\d\ bVc"
cV[dgg{ÂZgj{]Vch]ZcY^#K^ccjib^Zgk^g`VYV\V[g{`a#%,/(%"&*/(%#
AZ^iVÂZgVÂZ^chiV`a^c\^hZb]Z[jgi^aVÂWZgVYg^[`gV[id\bZicVÂi^aVÂ
biVd\ÄgVhiVg[hZb^cV#

Jbh¨`_VcY^ÄVg[VÂ]V[V/
Gii^cY^hZbbVigZ^ÂhajbVÂjg
GZnchajV[hi_gcjcZaY]hV¨h`^aZ\
Ì]j\V{[_aWgZniig^d\]daag^bViVg\ZgÂ
<ÂV[gVb`dbjd\Ä_cjhijajcY
B_\\ÂV]¨[c^bVccaZ\jbhVbh`^eijb
Jbh¨`_VcY^ÄVg[VÂ\ZiV]V[^Âhig[&#bVghc`#
Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZÂ&#[ZWgVgc`#

C{cVg^jeeaÅh^c\Vg/
BV\cZVHbdcVgYii^ghbV*-*.*'.
Jbh`cVgZnÂjWaÂ[{hi{ lll#]gV[c^hiV#^h

Sálfræðingur
50% staða sálfræðings á göngudeild geðlækninga er
laus til umsóknar. Staðan veitist frá 1. mars 2014 eða eftir
samkomulagi.
Umsækjandi skal hafa framhaldsmenntun í klínískri sálfræði
og hafa reynslu af greiningu og meðferð fullorðinna
einstaklinga með geðraskanir. Leitað er eftir sálfræðingi
með reynslu af þverfaglegri teymisvinnu heilbrigðisstétta.
Þjálfun í hugrænni atferlismeðferð og reynsla af
beitingu hennar er kostur. Auk fagþekkingar er lögð
áhersla á hæﬁleika á sviði samskipta og samvinnu.
Sálfræðingur mun annast sálfræðilega greiningu,
meðferð og ráðgjöf. Næsti yﬁrmaður sálfræðings er
forstöðulæknir geðlækninga við Sjúkrahússið á Akureyri.
Upplýsingar um stöðuna veitir Sigmundur Sigfússon
forstöðulæknir geðlækninga í síma 8600513 eða
Alice Harpa Björgvinsdóttir yﬁrsálfræðingur í síma 463 0202.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sálfræðingafélags
Íslands og Fjármálaráðuneytisins.
Umsóknum um starﬁð skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um
menntun, starfsferil, rannsóknir, ritstörf og kennslustörf
og skal skilað fyrir 15. febrúar 2014, til starfsmannastjóra,
thora@fsa.is

sími: 511 1144

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru: ÖRYGGI – SAMVINNA – FRAMSÆKNI.
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem er
reyklaus vinnustaður. Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenna og sérhæfða
heilbrigðisþjónustu, þar sem áhersla er lögð á bráðaþjónustu og helstu
sérgreinameðferðir. Sjúkrahúsið er annað tveggja sérgreinasjúkrahúsa landsins
og er kennslusjúkrahús.

hugbúnaðarsérfræðingar
Midi.is óskar eftir hugbúnaðarsérfræðingum
Midi.is er stærsti og vinsælasti miðasöluvefur á Íslandi. Við önnumst miðasölu á mannfagnaði og viðburði svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar,
íþróttaleiki og ﬂeira.
Við leitum að hugbúnaðarsérfæðingum í þétt teymi sem leiðir fjölbreytta þróun.
Það sem við tileinkum okkur í hönnun og forritun er .NET, C#, MVC, jQuery, Javascript, HTML5/CSS3, SQL, WS WebApi, Responsive Design og Agile aðferðafræði.
Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun eða sambærileg menntun á sviði tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði.
- Lágmark tveggja ára reynsla í þróun hugbúnaðar.
Í boði er:
- Hvetjandi starfsumhverﬁ.
- Krefjandi verkefni.
- Tækifæri til að móta og skapa nýjar lausnir.
Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2014. Vinsamlega sendið allar umsóknir á netfangið olafur@midi.is.

| ATVINNA |

LAUGARDAGUR 25. janúar 2014

11

Læknamóttökuritari
55% staða sem krefst þess þó að viðkomandi geti unnið
hærra vinnuhlutfall án fyrirvara í undantekningartilfellum.
Nauðsynlegt er að viðkomandi reyki ekki, sé sjálfstæður
og vanur tölvuvinnu, kassauppgjörsvinnu og helst bókhaldi.
Ferill sem greinir menntun, starfsreynslu og fjarvistir í
tímaröð ásamt upplýsingum um tölvureynslu, uppgjörsog/eða bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskylduhagi,
launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk valupplýsinga
eins og um veikindi og meðmælendur óskast strax
umsoknir sendist á

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

starfsumsokn@gmail.com.

BL ehf. óskar að ráða aðalbókara
Starfssvið:
Aðalbókari stýrir bókhaldsvinnslu BL og er ábyrgur fyrir því
að bókhaldið sé fært í samræmi við bókhaldslög og gildandi
fjárhagsáætlanir hverju sinni. Aðalbókari vinnur að undirbúningi
og gerð ársreikninga í samráði við fjármálastjóra og

Hæfniskröfur:
· Viðskiptafræðimenntun eða önnur sambærileg
menntun sem nýtist í starfi.
· Reynsla af sambærilegu starfi.
· Skipulögð og fagleg vinnubrögð.

· Uppgjör virðisaukaskatts og skýrslur þar að lútandi.
· Skýrslugerð og upplýsingagjöf fyrir stjórnendur félagsins.
· Skráning fylgiskjala, eftirlit með afstemmingu
fjárhagsbókhalds og viðskiptareikninga.
· Starfsmannahald á skrifstofu.

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

1 4 - 0 1 6 0 - H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman
af að veita góða þjónustu, löngun til að skara framúr, hefur nægjanlegt
sjálfstæði til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af
samvinnu og mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

Sótt er um starfið með því að senda tölvupóst á
starfsumsokn@bl.is. Umsóknarfrestur er til
1. febrúar nk. Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur
Hauksdóttir, starfsmanna- og gæðastjóri,
netfang: hrafnhildur.hauksdottir@bl.is

Framkvæmdastjóri flugvallarsviðs Keflavíkurflugvallar
Isavia leitar að öflugum stjórnanda í spennandi starf
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Leitað er að öflugum stjórnanda í starf sem reynir á
samskiptahæfni, frumkvæði
og skipulögð vinnubrögð.
Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Meðal verkefna framkvæmdastjóra flugvallarsviðs
á Keflavíkurflugvelli eru:
• Að tryggja daglega þjónustu og rekstur flugvallarkerfis
í samræmi við lög og reglur um loftferðir
• Annast áætlanagerð og eftirlit með fjárhag, framkvæmdum
og öryggismálum
• Stjórnun starfsmannamála
• Hámarka afkomu af eignum sem sviðið hefur til ráðstöfunar
Nánari upplýsingar fást hjá Þóri Þorvarðarsyni – thorir@hagvangur.is .
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

ENNEMM / SÍA /NM61 139
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Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði,
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

HAGKAUP
SKRIFSTOFA

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um
850 manns í 500 stöðugildum.

Hagkaup óskar eftir að ráða starfsmann á skrifstofu Hagkaups.
Starfið er fólgið í tölvuvinnslu, myndatökum og verðkönnunum.
Við leitum að einstaklingi sem er nákvæmur, heiðarlegur og góður í mannlegum
samskiptum. Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu á Navision og geti
unnið sjálfstætt og vel undir álagi.

GEÐSVIÐ
Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á sameinaðar deildir,
göngudeild og sérhæfða endurhæfingargeðdeild, Kleppi.
Sérhæfð endurhæfingargeðdeild er 10 rúma legudeild
sem sinnir meðferð á alvarlega geðsjúkum og fjölskyldum
þeirra. Stór hluti sjúklinganna eru ungmenni á aldrinum
18-30 ára. Flestir eru greindir með geðklofa og u.þ.b.
helmingur þeirra á einnig við fíknivanda að stríða.

á starfsmannahald@hagkaup.is fyrir 29. janúar.

Áhersla er lögð á að virkja sjúklingana á allan mögulegan
hátt á deildinni, úti í samfélaginu og í samstarfi við iðjuþjálfun á Kleppi. Göngudeildin á Kleppi sérhæfir sig í
eftirfylgd þessa skjólstæðingahóps.

Allar nánari upplýsingar veitir Arndís Arnarsdóttir starfsmannastjóri í síma 563 5000.

Helstu verkefni og ábyrgð

Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti

» Hjúkrunarfræðingur ákveður, skipuleggur og veitir
hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðinga og ber
ábyrgð á meðferð, samkvæmt starfslýsingu
» Helstu þróunarverkefni á næstunni er innleiðing
fjölskylduvænnar endurhæfingargeðdeildar í anda
batastefnu og HAM meðferðarnálgun

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
Framúrskarandi samskiptahæfni skilyrði
Reynsla af geðhjúkrun er æskileg en ekki skilyrði
Áhugi á geðhjúkrun skilyrði

Nánari upplýsingar

Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees
8F PGGFS B DIBMMFOHJOH XPSL FOWJSPONFOU B DIBODF UP MFBSO OFX TLJMMT BOE EFWFMPQ
DVSSFOU TLJMMT GVSUIFS HPPE POUIFKPC USBJOJOH BOE HPPE XPSL DPOEJUJPOT
New team member in Crew Scheduling
for immediate employment

New team member in Operation Control
Center for immediate employment

Education and Qualification

Education and Qualification

t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t
t

"O JOUFSFTU JO UIF GJFME PG BWJBUJPO
&YDFMMFOU BUUFOUJPO UP EFUBJM
(PPE DPNQVUFS LOPXMFEHF
(PPE DPNNVOJDBUJPO TLJMMT
&YDFMMFOU BUUFOUJPO UP EFUBJM
'MVFOU &OHMJTI PUIFS MBOHVBHFT BSF B QMVT
$PNQMFUFE TFDPOEBSZ TDIPPM PS TJNJMBS

,OPXMFEHF PG *5 TZTUFNT SFMFWBOU UP BJSMJOF PQFSBUJPOT
&YQFSJFODF JO BO BJSMJOF 0QFSBUJPOT &OWJSPONFOU
1SFGFSBCMZ QJMPU BOEPS %JTQBUDI MJDFOTF
&YDFMMFOU BUUFOUJPO UP EFUBJM
4LJMMT UP EFMFHBUF BOE XPSL VOEFS JOUFOTJWF UJNF QSFTTVSF
'MVFOU &OHMJTI PUIFS MBOHVBHFT BSF B QMVT
$PNQMFUFE TFDPOEBSZ TDIPPM PS TJNJMBS

*OUFSFTUFE DBOEJEBUFT QMFBTF TFOE ZPVS BQQMJDBUJPO UP )VNBO 3FTPVSDFT BU IS!BJSBUMBOUBDPN
CFGPSF 7th of February 2014
Hlíðasmári 3 | 201 Kópavogur | Sími: 458 4000 | airatlanta.com

» Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2014.
» Starfshlutfall er 80-100% og eru störfin laus samkvæmt
samkomulagi.
» Umsókn skulu fylgja náms- og starfsferilskrá. Viðtöl verða
höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu
í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Upplýsingar veita Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir, deildarstjóri,
eydissve@landspitali.is, sími 824 5340 og Sigríður Edda
Hafberg, mannauðsráðgjafi, shafberg@landspitali.is, sími
825 9331.

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

· Sérkennslustjóri í leikskólann Austurkór
· Kennari í forfallakennslu í Kársnesskóla
· Lögfræðingur í lögfræðideild Kópavogsbæjar
· Talmeinafræðingur
· Þroskaþjálfi á hæfingarstöð fyrir fatlaða
Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

kopavogur.is
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Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengilega,
samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast á sérþekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarﬁ. Hún samanstendur
af ﬁmmtán heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ
og Hafnarﬁrði, Þroska- og hegðunarstöð, Göngudeild sóttvarna, Geðheilsu-eftirfylgd/iðjuþjálfun og
stjórnsýslu Heilsugæslunnar. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa nálægt 600 manns.

Starfsmaður óskast
í Dogma Smáralind.
Við auglýsum eftir starfsmanni í
fullt starf í verslun okkar í
Smáralind. Viðkomandi þarf að geta
hafið störf fljótlega, vera 20 ára
eða eldri, reyklaus, og hafa reynslu
af afgreiðslustörfum.
Umsókn með mynd sendist á dogma@dogma.is

Sérnámsstöður í heimilislækningum við
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
Lausar eru sérnámsstöður lækna í heimilislækningum við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.
Stöðurnar veitast til þriggja ára. Umsóknarfrestur er til 10. febrúar, 2014.
Á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins fer fram skipulagt sérnám í heimilislækningum og byggir á marklýsingu
Félags íslenskra heimilislækna um sérnám í heimilislækningum. Sérnámslæknar hafa sinn aðalleiðbeinanda sem
fylgir þeim eftir allt námið, sem alls tekur 4 1/2 ár. Námið fer fram á heilsugæslustöðum en einnig á sjúkrahúsum
samkvæmt reglugerð um sérnám í heimilislækningum. Námið er undir yﬁrumsjón kennslustjóra sérnáms í heimilislækningum sem starfar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Hæfnikröfur

Helstu verkefni og ábyrgð

• Almennt lækningaleyﬁ.
• Mikil samskiptahæfni
• Faglegur metnaður

• Almennar lækningar
• Heilsuvernd
• Vaktþjónusta

Nánari upplýsingar
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun,
læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf ásamt staðfestu afriti af opinberu starfsleyﬁ. Starfshlutfall er 100%
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.
Sótt er um störﬁn rafrænt á; www.heilsugaeslan.is, undir “laus störf”. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starﬁð.
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Frekari upplýsingar um starﬁð veitir
Alma Eir Svavarsdóttir, kennslustjóri sérnáms í heimilislækningum – netfang: alma.e.svavarsdottir@heilsugaeslan.is
Sími: 585-1800. og Svava K. Þorkelsdóttir, mannauðsstjóri - Netfang: svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is
Sími: 585-1317.
Reykjavík, 25. janúar 2014
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins www.heilsugaeslan.is
Álfabakka 16,109 Reykjavík

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Hótel - Gestamóttaka
STAÐA AKADEMÍSKS
STARFSMANNS Í UMHVERFISOG BYGGINGARVERKFRÆÐI

Starfssvið:
• Almenn gestamóttökustörf á hóteli á höfuðborgarsvæðinu.

Skilyrði:

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík

• Reynsla af sambærilegum störfum er skilyrði.
• Reynsla af bókunarvélum og/eða markaðssetningu á netinu.
Hlutastarf er mögulegt fram á sumar en fullt starf
í vaktavinnu í sumar !
Um er að ræða vaktavinnu. Góð tölvu- og tungumálakunnátta æskileg og sjálfstæð vinnubrögð.
Umsóknir sendist á box@frett.is ásamt ferilskrá,
farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

auglýsir eftir akademískum starfsmanni á sviði
umhverfis- og byggingarverkfræði. Óskað er

STAÐA AKADEMÍSKS
STARFSMANNS Í
ÍÞRÓTTAFRÆÐI
Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík
auglýsir eftir akademískum starfsmanni
á sviði íþróttafræði. Ráðið verður í stöðu
aðjúnkts, lektors, dósents eða prófessors og

Hjúkrunarfræðingur/
Viðskiptastjóri
HealthCo ehf / www.ahr.is óskar eftir að ráða
hjúkrunarfræðing í stöðu viðskiptastjóra.
Um er að ræða 50-100% starfshlutfall eða eftir
samkomulagi. Starﬁð felst í sölu og þjónustu við
núverandi viðskiptavini félagsins og öﬂun nýrra
viðskipta.Við leitum að kröftugum einstaklingi með
frumkvæði, jákvætt viðmót, skipulagshæﬁleika
og metnað til að ná árangri í starﬁ.
HealthCo ehf er sölu- og þjónustufyrirtæki á
heilbrigðissviði. Fyrirtækið er umboðsaðili fyrir
stærstu framleiðendur lækningatækja í heiminum
svo sem GE Healthcare og Physio Control.
Helstu viðskiptavinir okkar eru sjúkrahús,
heilsugæslustöðvar, einkareknar læknastofur,
slökkvilið, Landhelgisgæslan og íþróttafélög um land allt.

Umsóknir skulu sendar til HealthCo ehf Hliðarsmára 1,
201 Kópavogi eða á netfangið HealthCo@healthco.is
fyrir 1 febrúar 2014.Nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Hreiðarsson framkvæmdarstjóri,
gudmundur@healthco.is

verður starfsheitið ákvarðað út frá hæfismati.
STARFSSVIÐ:
• Leiða þróun meistaranáms í íþróttafræðum.
• Vinna að uppbyggingu rannsókna í íþróttafræðum.
• Sinna leiðsögn meistaranema í lokaverkefnum.
• Kennsla íþróttafræðinema.
• Þátttaka í nefndum, ráðum og kynningarstarfi.

eftir leiðtoga til að styrkja umhverfistengdar
áherslur í námi og rannsóknum.
Ráðið verður í stöðu aðjúnkts, lektors, dósents
eða prófessors og verður starfsheitið ákvarðað
út frá hæfismati.
STARFSSVIÐ:
• Stunda rannsóknir á sviði umhverfis- og
byggingarverkfræði.
• Kennsla í grunn- og framhaldsnámi.
• Sinna leiðsögn nemenda í lokaverkefnum
og framhaldsnámi.
• Þátttaka í stjórnsýslu deildar og kynningarstarfi.

HÆFNISKRÖFUR:

• Doktorspróf á sviði íþróttafræði eða í skyldum greinum,
að öðrum kosti sambærileg reynsla.
• Rannsóknarreynsla.
• Reynsla af kennslu og metnaður á því sviði.
• Reynsla af starfsvettvangi íþrótta og íþróttafræði, s.s.
kennslu í þjálffræði, þjálfunarlífeðlisfræði eða líkams- og
heilsurækt, þjálfun eða kennsla barna, unglinga og/eða
afreksmanna, lýðheilsustarfi eða forvarnarstarfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og
sjálfstæði í starfi.

• Doktorsgráða í umhverfisverkfræði, byggingarverkfræði
eða skyldum greinum.
• Sérfræðiþekking á einhverju af eftirtöldum
viðfangsefnum: umhverfisstraumfræði, umhverfismati,
greiningu umhverfisáhrifa, líftímagreiningu mannvirkja
og framkvæmda, sjálfbærum og vistvænum áherslum
við hönnun orkuvera og annarra mannvirkja og mótun
umhverfis úrvinnslu, endurnotkun og endurnýtingu
úrgangs, greiningu á orkubúskap bygginga.
• Rannsóknarreynsla.
• Reynsla af hefðbundnum verkfræðistörfum er kostur.
• Reynsla af kennslu og metnaður á því sviði.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og
sjálfstæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til 1.apríl 2014.

Umsóknarfrestur er til 1.apríl 2014.

HÆFNISKRÖFUR:

Nánari upplýsingar um störfin veita Guðrún Sævarsdóttir, deildarforseti tækni- og verkfræðideildar, gudrunsa@ru.is
og Sigrún Þorgeirsdóttir skrifstofustjóri, sigrunth@ru.is.
Umsókn ásamt starfsferilskrá, afriti af viðeigandi prófskírteinum, yfirliti yfir fræðastörf og reynslu af kennslu, afritum
af helsta birta efni og meðmælum, skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, hr.is/lausstorf.
Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK | Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | Sími 599 6200 | www.hr.is
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Ert þú hress og metnaðarfullur
auglýsingasölumaður?
Útgáfufélagið Heimur hf. í Reykjavík óskar eftir hressum
og metnaðarfullum sölumanni til starfa, aðallega við
auglýsingasölu í tímarit og á veﬁnn. Ferilskrá ásamt
kynningarbréﬁ sendist á sverrir@heimur.is
fyrir föstudaginn 31. janúar.
Æskilegt er að umsækjandi geti haﬁð störf strax.

www.heimur.is

Ofﬁcial Residence Housekeeper

6ÂhidÂVgYZ^aYVghi_g^
HiVÂV VÂhidÂVgYZ^aYVghi_gV { ]_`gjcVgYZ^aY =gV[c^hij  =V[cVg[^gÂ^
Zg aVjh i^a jbh`cVg#
Jbh`c^g WZg^hi i^a ÌgYhVg =jaYj :^g`hYiijg [dghiÂjbVcch =gV[c^hij
 =V[cVg[^gÂ^! hZb kZ^i^g c{cVg^ jeeaÅh^c\Vg  hbV +.( .*%' d\ ]_{
VgY^h]jaYV5]gV[c^hiV#^h#
Jbh`cjb h`Va [na\_V c{bh" d\ hiVg[h[Zg^ah`g{ {hVbi V[g^ijb V[
eg[h`giZ^cjb# Jbh`cjb ÄVg[ VÂ h`^aV [ng^g &% [ZWgVg '%&)#

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an
individual for the full time position of Residence
Housekeeper and Hospitality Server. The
closing date for this position is February 15,
2014. Further information can be found on the
Embassy’s home page:

BZccijcVg"d\]¨[c^h`g[jg/
 =_`gjcVg[g¨Â^c\jgbZÂgZnchaj]_`gjc
 GZnchaVhi_gcjc¨h`^aZ\
 <ÂÄZ``^c\d\gZnchaVV[GV^b¨a^i¨`^cj
 ;gjb`k¨Â^d\bZicVÂjghiVg[^
 HkZ^\_VcaZ^`^d\h_{a[hi¨Âk^ccjWg\Â
 ?{`k¨iik^Âbid\\Â^g
hVbh`^eiV]¨[^aZ^`Vg

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and résumé to:
reykjavikvacancy@state.gov

ÏVNXP HIWLU GXJPLNOXP V|OXPDQQL t DIJUHLèVOX RJ
V|OXVWDUI8PHUDèU èDIUDPWtèDUVWDUIKMi|IOXJXRJ
UyWJUyQX I\ULUW NL VHP VWDUIDU i êPVXP P|UNXèXP
E èLtIUDPOHLèVOXRJìMyQXVWXJHLUD

Jbh`cVgZnÂjWaÂ [{hi { lll#]gV[c^hiV#^h

Okkur vantar aðila sem hefur:
)UXPNY èLRJGULINUDIW
*HWXRJYLOMDWLODèO UDQêMDKOXWL
*yèDVDPVNLSWDK ILOHLNDRJMiNY èQL
5H\QVODDIV|OXVWDUIL VNLOHJ

Smiðir
Kranamenn
Múrarar

î.=LYR]PSSYmóHYL`UKHZTPóP
RYHUHTLUUVNTYHYH
:WLUUHUKP]LYRLMUHZ[HóH
TPRPS]PUUHMYHT\UKHU
.}óSH\UxIVóP
ÍO\NHZHTPYM`SSP[\TZ}RUm
^^^[N]LYRPZ-`YPY[¤RPó
<WWSûZPUNHYLPUUPN]LP[[HY
xZxTHmZRYPMZ[VM\[xTH

Þjónustufulltrúi
óskast
á þjónustuborð Kringlunnar
Starfssvið
•
•
•
•

Almenn afgreiðsla
Sala á gjafakortum o.fl.
Umsjón með Tax-free endurgreiðslu
Ýmis önnur verkefni

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf æskilegt
• Almenn tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
og rík þjónustulund
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Enskukunnátta
Umsóknir og fyrirspurnir um starfið
berist á netfangið siggabjork@kringlan.is.

sími: 511 1144

Umsóknarfrestur er til 5. febrúar.
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Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Óskum eftir að ráða bifreiðasmið í fullt starf.
Upplýsingar í síma 892 1822.
Kaplahrauni 12, 220 Hafnarfirði

Laus störf hjá skrifstofu reksturs og umhirðu
Garðyrkjufræðingur
Um er að ræða starf í verkbækistöð 3. Verkbækistöðin sinnir meðal annars garðyrkju í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum, Laugardalnum og gróðri á opnum svæðum og stofnanalóðum í nærliggjandi hverfum.

Umsjónarmaður fasteigna
Óskum eftir að ráða umsjónarmann fasteigna
fyrir húsfélag í miðborg Reykajvíkur.
Starﬁð felst í almennu eftirliti með fasteignum,
kerfum, samskiptum við þjónustuaðila
og umsjón með sameign og lóð.
Lögð er áhersla á að umsækjandi haﬁ fagmenntun
sem nýtist í starﬁ.Leitað er að jákvæðum, liprum og
laghentum starfsmanni sem hefur ánægju af mannlegum
samskiptum. Hreint sakavottorð skilyrði.
Starﬁð er metið hálft starf að meðtalinni bakvakt í fyrstu.
Ráðið verður í starﬁð frá og með 1. mars 2014.
Umsóknir berist fyrir 4. febrúar nk.
Í skriﬂegum umsóknum komi ma. fram hæfni,
menntun, starfsreynsla og amk. tveir meðmælendur.
Umsóknir verði sendar í tölvupósti:
starfsumsokn@eignaumsjon.is, merktar SK23

Menntunar og hæfniskröfur:
s 'AR¡YRKJUFR¡INGUR FRÉ ,ANDBÞNA¡ARHÉSKØLA ·SLANDS
eða sambærileg menntun.
s 2EYNSLA AF GAR¡YRKJUSTÚRFUM
s 6ERA FR UM A¡ STARFA SJÉLFSTTT OG VERKSTâRA Ú¡RUM
s .ÉKVM ÚGU¡ OG SJÉLFST¡ VINNUBRÚG¡
s (FNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM
s ¾KURÏTTINDI

Helstu verkefni og ábyrgð.
Umsjón með gróðri t.d. klipping, grisjun, hreinsun beða, gróðursetning á trjám og blómum, endurnýjun beða, þökulagning, sáning,
sláttur og fleira.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Axel Knútsson í síma 411-8630
eða með að senda fyrirspurn á axel.knutsson@reykjavik.is eða
Atli Marel Vokes í síma 411-1111, atli.marel.vokes@reykjavik.is.

Verkamaður við bæjarframkvæmdir
Um er að ræða starf á hverfastöð í Jafnaseli. Hverfastöðvar borgarinnar sjá m.a. um rekstur og viðhald leiksvæða, skólalóða og
opinna svæða ásamt snjómokstri á stofnanalóðum, grasslætti o.fl.
Menntunar og hæfniskröfur:
s 6ERKLAGNI
s ,ÓKAMLEGT HREYSTI
s 3TUNDVÓSI
s &RUMKV¡I
s (AFA JÉKVTT VI¡MØT OG GØ¡A ¤JØNUSTULUND
s (AFA ÚKURÏTTINDI OG AUKIN ÚKURÏTTINDI ERU KOSTUR

Helstu verkefni og ábyrgð.
Viðhald á stofnanalóðum, leiksvæðum, gangstéttum og göngustígum.
'RASVI¡GER¡IR OG HREINSUN OPINNA SV¡A ÉSAMT âMSUM TILFALLANDI
verkefnum.
.ÉNARI UPPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR (JALTI * 'U¡MUNDSSON DEILDARSTJØRI
austursvæðis í síma 411-8443 eða hjalti.johannes.gudmundsson@
reykjavik.is.

Um er að ræða framtíðarstörf og æskilegt er að starfsmenn geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2014 3ØTT ER UM STÚRFIN É VEF 2EYKJAVÓKURBORGAR www.reykjavik.is undir „ Laus störf”
¾LLUM UMSKJENDUM VER¡UR SVARA¡ ¤EGAR ÉKVÚR¡UN UM RÉ¡NINGU HEFUR VERI¡ TEKIN
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika
reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í
síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Hugbúnaðarhetjur óskast
– 365 miðlar eru að leita að snjöllum og framsæknum hugbúnaðarsérfræðingum
til að taka þátt í uppbyggingu nýrra framsækinna lausna.

Hugbúnaðarsérfæðingur I

Hugbúnaðarsérfæðingur II

Umsækjendur þurfa að hafa þekkingu á python, java ,
sql, rest/json, git og linux. Góð grundvallar þekking á JS,
jQuery, CSS og HTML er einnig góður kostur. Ef í þér býr
eldmóður og ef þú ert að leita þér að starﬁ þar sem beitt er
nútímalegum aðferðum við úrlausn verkefna, þá langar
okkur að heyra í þér.

Umsækjendur þurfa að hafa haldgóða þekkingu á
Microsoft .NET, umhverﬁ og C#, MVC, WS/WebApi og
MS SQL. Það spillir heldur ekki fyrir að hafa reynslu í t.d.
JQuery, Javascript, Bootstrap og t.d. python.

Háskólamenntun í tölvunarfræðum
eða sambærileg reynsla er skilyrði.

• Háskólamenntun í tölvunarfræðum eða
sambærileg amk. tveggja ára reynsla í er skilyrði.
• Nauðsynlegt til að starfa sjálfstætt, skipuleggja högun
og fylgja henni eftir.

Það sem við bjóðum er:
- tækifæri til að beita nýjustu aðferðum,
- skemmtileg verkefni
- lifandi og fjölbreytt starfsumhverfi.
Við keyrum agile-verklag, og lean startup hugmyndafræðina. Við bjóðum við upp á líflegan og fjölbreyttan
vinnustað þar sem þú getur bætt við þekkingu þína og vaxið sem einstaklingur.
Við hugsum eins og frumkvöðlar.
Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Starfumsóknir ber að senda á netfangið starfsumsokn@365.is. Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar nk.
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Starfatorg.is

Vatnslitamynd frá 1951 til sölu.

Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr.ávef

Lögreglumaður
Sviðsstjóri
Lögfræðingar rannsókna
Forstöðumaður rannsókna
Forstöðumaður undanþága
Lögfræðingar í gjaldeyriseftirliti
Náms- og starfsráðgjafi
Sálfræðingur
Svæfingalæknar
Lögfræðingar
Náms- og starfsráðgjafi
Skrifstofumaður
Sérfræðingur í netöryggissveit
Aðstoðardeildarstjóri
Hjúkrunarfræðingar
Sjúkraliði
Heilbrigðisritari, skrifstofumaður
Hjúkrunarfræðingur
Sérnámsstöður í heimilislækn.
Heilsugæslulæknar
Framkvæmdastjóri lækninga
Lögreglumenn

Lögreglustjórinn á Húsavík
Umboðsmaður skuldara
Seðlabanki Íslands
Seðlabanki Íslands
Seðlabanki Íslands
Seðlabanki Íslands
Háskóli Íslands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Úrskurðarn. umhverfis- og auðl.m.
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellss.
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Póst- og fjarskiptastofnun
LSH, hjartadeild
LSH, göngud. og endurh.geðdeild
LSH, öldrunarlækningadeild
LSH, L4 Landakoti
LSH, taugalækningadeild
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Lögreglustjórinn á Hvolsvelli

Húsavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Höfn
Reykjanesbær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Vík í Mýrdal

201401/070
201401/069
201401/068
201401/067
201401/066
201401/065
201401/064
201401/063
201401/062
201401/061
201401/060
201401/059
201401/058
201401/057
201401/056
201401/055
201401/054
201401/053
201401/052
201401/051
201401/050
201401/049

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðlabankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu
og við útlönd.

Laus störf hjá Seðlabanka Íslands
Lögfræðingar – rannsóknir – gjaldeyriseftirlit
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða lögfræðinga í rannsóknir gjaldeyriseftirlits bankans. Um er að ræða 100% starfshlutföll
með starfsstöð í Reykjavík
Helstu verkefni:
+HOVWXYHUNHIQLO|JIU èLQJDVHPVWDUIDYLèUDQQVyNQLUHUXDèIUDPI\OJMDO|JXPXPJMDOGH\ULVPiOËìYtVWDU¿VHPDXJOêVLQJ
þessi lýtur að felst meðal annars að annast eftirlit með framkvæmd laga um gjaldeyrismál auk rannsókna á meintum brotum á
lögum um gjaldeyrismál og reglum settum á grundvelli þeirra, og samvinna við önnur svið Seðlabankans ásamt öðrum tilfallDQGLYHUNHIQXP6WDU¿QXI\OJMDHLQQLJVDPVNLSWLYLèLQQOHQGDRJHUOHQGDDèLODRJVWRIQDQLU
Menntunar- og hæfniskröfur:
 (PE WWLVHèDPHLVWDUDSUyItO|JIU èLIUiKiVNyOD
sem viðurkenndur er samkvæmt lögum um háskóla
nr. 63/2006
 )UDP~UVNDUDQGLULWI UQLE èLitVOHQVNXRJHQVNX






Falleg vatnslitamynd 60x80
eftir Jón Þorleifsson.
Senda inn nöfn á box@frett.is merkt „Antik“

TILTIL
LEIGU
SÖLU
15602 – AUGLÝSING EFTIR HÚSNÆÐI
FYRIR VÍNBÚÐ Í HVERAGERÐI
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að leigja
150- 200m² húsnæði fyrir Vínbúðina í Hveragerði.
Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum:
1. Vera miðsvæðis og á jarðhæð
2. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið
3. Vörumóttaka sé sér og opnist beint út, þó helst ekki
frá sömu hlið og gengið er inn í Vínbúðina
4. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini
og næg bílastæði fyrir þá
5. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir
hreyﬁhamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði
fyrir starfsfólk.
6. Aðkoma að húsnæðinu fyrir ﬂutningabíla og lyftara
með vörur skal vera góð
7. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt
(hlutföll rýmisins nálægt 3 á móti 2) og mega súlur,
veggir eða annað ekki hamla yﬁrsýn um verslunarhluta
húsnæðisins
8. Hljóðdempun í verslun skal tryggja góða hljóðvist og
birtulýsing skal vera 500-600 lux ef loftakerﬁ og lýsing
er til staðar
9. Góð aðstaða þarf að vera fyrir starfsfólk og allt
aðgengi í húsnæðinu þarf að hæfa vel hreyﬁhömluðum
10. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem
opinberar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til
slíks og vera samþykkt af þeim
11. Leigutími húsnæðisins skal vera allt að 10 árum
Við mat tilboða verður bæði tekið tillit til verðs og
ofangreindra atriða. Áhugasamir skulu senda öll gögn um
það húsnæði sem þeir hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til
skrifstofu Ríkiskaupa, Borgatúni 7, 105 Reykjavík fyrir
kl. 15:00, 10. febrúar 2014. Merkt :
15602 – Leiga á húsnæði fyrir vínbúð Á.T.V.R. í Hveragerði
Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi:
1. Staðsetning
2. Teikningar af húsnæði
3. Afhendingartími
4. Ástand húsnæðis við afhendingu (frágangur lóðar,
veggja, lofta og gólfa í húsnæði)
5. Leiguverð (án vsk.), hvað er innifalið‘ í leigu og hvaða
kostnaður annar kann að falla á leigutaka
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á
kröfuliði 1- 11 að ofan á leigutímanum
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

+ IQLWLODèVWDUIDVMiOIVW WWRJtKySL
) UQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
)UXPNY èLRJPHWQDèXUWLODèQiiUDQJULtVWDUIL
ëHNNLQJRJUH\QVODDIVWMyUQVêVOXPHèIHUèPiOD VNLOHJ

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf hið fyrsta.
Nánari upplýsingar um starfið veitir: Rannveig Júníusdóttir forstöðumaður, í síma 569-9600.

Lögfræðingar – undanþágur – gjaldeyriseftirlit
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða lögfræðinga í undanþágur gjaldeyriseftirlits bankans. Um er að ræða 100% starfshlutföll
með starfsstöð í Reykjavík.
Helstu verkefni:
+HOVWXYHUNHIQLO|JIU èLQJDVHPVWDUIDYLèXQGDQìiJXUHUXDèIUDPI\OJMDO|JXPXPJMDOGH\ULVPiOËìYtVWDU¿VHPDXJOêVLQJ
þessi lýtur að felst meðal annars að afgreiða beiðnir um undanþágur frá lögum um gjaldeyrismál, svara fyrirspurnum og
erindum er lúta að túlkun laga um gjaldeyrismál og samvinna við önnur svið Seðlabankans ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.
6WDU¿QXI\OJMDHLQQLJVDPVNLSWLYLèLQQOHQGDRJHUOHQGDDèLODRJVWRIQDQLU
Menntunar- og hæfniskröfur:
 (PE WWLVHèDPHLVWDUDSUyItO|JIU èLIUiKiVNyOD
sem viðurkenndur er samkvæmt lögum um háskóla
nr. 63/2006
 )UDP~UVNDUDQGLULWI UQLE èLitVOHQVNXRJHQVNX






+ IQLWLODèVWDUIDVMiOIVW WWRJtKySL
) UQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
)UXPNY èLRJPHWQDèXUWLODèQiiUDQJULtVWDUIL
6WDUIVUH\QVODtPHèIHUèVWMyUQVêVOXPiOD VNLOHJ

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf hið fyrsta.
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDUILèYHLWLU)UH\MD9LOERUJëyUDULQVGyWWLUIRUVW|èXPDèXUtVtPD
Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi 10. febrúar næstkomandi. Umsóknir
gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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1iPVNHLè YHUèXU KDOGLè YRULè  3UyIUDXQLQ
VNLSWLVWtWYRKOXWDDXNYHUNOHJUDUSUyIUDXQDU
6WHIQW HU Dè ìYt Dè NHQQVOD i I\UUL KOXWD IDUL IUDP
GDJDQDWLOIHEU~DURJSUyIiWtPDELOLQX
 WLO  PDUV  ëi HU VWHIQW Dè ìYt Dè NHQQVOD
t VtèDUL KOXWD IDUL IUDP GDJDQD  PDUV WLO  DSUtO
 RJ SUyI t VtèDUL KOXWD QiPVNHLèVLQV  WLO 
DSUtO
)UHVWXU WLO Dè VNUi VLJ i QiPVNHLè HU WLO RJ PHè 
IHEU~DU6NUiQLQJIHUIUDPiKHLPDVtèX/0)Ë
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVNUiQLQJXJMDOGRJI\ULUNRPX
ODJQiPVNHLèVPi¿QQDiZZZLUULV
,QQDQUtNLVUièXQH\WLQX
MDQ~DU
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VINNUAÐSTAÐA FYRIR
LISTAMENN Í KRÓKI Á
GARÐAHOLTI
Auglýst er eftir umsóknum
listamanna/fræðimanna um
tímabundna vinnuaðstöðu í Króki á
Garðaholti. Í boði eru 1-3 mánuðir í
senn. Um er að ræða úthlutun á
vorönn og haustönn 2014.
Rafræn umsóknareyðublöð, reglur
og nánari upplýsingar eru birtar á
heimasíðu Garðabæjar,
www.gardabaer.is
Umsóknarfrestur er til og með
3. febrúar nk.
Menningar- og safnanefnd
Garðabæjar

ÚTBOÐ—Ljósleiðarakerfi
SveiƟn-framfarafélag, kt. 601213-2730, f.h.
þriggja sveitarfélaga á Vesturlandi, óskar eŌir
Ɵlboðum í verkið “Hönnun, bygging og rekstur
ljósleiðarakerfis”, á sunnanverðu Snæfellsnesi,
frá Hítará að Hellnum.
Útboðsgögnum fyrir verkið verður eingöngu
dreiŌ á rafrænan háƩ, með tölvupósƟ. Þau
fyrirtæki sem áhuga hafa á að bjóða í verkið
geta sent tölvupóst á raŌel@raŌel.is og óskað
eŌir að fá útboðsgögnin send.
Tilboð verða opnuð 7. mars n.k., kl. 14:00
SveiƟn-framfarafélag
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NORA styrkir samstarf
á Norður-Atlantssvæðinu
NORA óskar eftir verkefnahugmyndum
og styrkumsóknum með umsóknarfrest
þann 3. mars 2014.

Norræna Atlantssamstarfið

Nánari upplýsingar á: www.nora.fo

THE SCANDINAVIA-JAPAN
SASAKAWA FOUNDATION
AUGLÝSING UM STYRKI
Íslandsdeild Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
veitir á árinu 2014 nokkra styrki til að eﬂa tengsl Íslands
og Japans. Styrkirnir eru veittir til verkefna í samstarﬁ eða í tengslum við japanska aðila. Veittir eru m.a.
ferðastyrkir, námsstyrkir og styrkir til skammtímadvalar
í Japan.

www.gardabaer.is

Allar upplýsingar um umsóknarferlið er að ﬁnna á
heimasíðu Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation,
www.sjsf.se

VIÐHALD OG ENDURBÆTUR HÚSA OG LÓÐA
F.h. Umhverﬁs og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er
óskað eftir umsóknum verktaka til þátttöku í væntanlegum verðfyrirspurnum og tímavinnu vegna endurbóta,
viðhaldsvinnu o.ﬂ. í fasteignum borgarinnar á eftirfarandi starfsviðum:
• Blikksmíði
Loftræsikerﬁ, rennur og niðurföll,
hreinsun loftstokka o.ﬂ.
• Múrverk
Almennar múrviðgerðir,
ﬂísalögn o.ﬂ.
• Húsasmíði
Almenn viðhaldsvinna og
nýsmíði utanhúss og innan
• Innréttingar
Sérsmíði innréttinga og hurða
• Pappalagnir
Ýmsar viðgerðir og endurnýjun
á þakpappa
• Raﬂagnir
Almennt viðhald, endurbætur
og nýlagnir
• Pípulagnir
Almennt viðhald, endurbætur
og nýlagnir
• Járnsmíði
Ýmiskonar sérsmíði
og viðgerðir
• Málun
Ýmiss málningarvinna
• Niðurrif
Hús og önnur mannvirki
• Garðyrkja
Umhirða og endurbætur á lóðum
og opnum svæðum
• Dúklagnir
Gólfdúkalagnir og viðgerðir
• Steypusögun
Steypusögun, múrbrot
og kjarnaborun
• Jarðvinna
Ýmiskonar jarðvegsframkvæmdir
• Stíﬂulosun
Stíﬂulosun og hreinsun lagna
• Þrif
Ýmiskonar þrif sameigna í
fasteignum o.ﬂ.
• Hellulagnir
Ýmsar hellulagnir og frágangur
• Kantsteinasteypa Ýmis kantsteypuverkefni
Einungis þeir verktakar koma til greina, sem eru í skilum
með lífeyrissjóðsiðgjöld og opinber gjöld. Fyrir upphaf
verka sem verktaki annast fyrir Reykjavíkurborg mun
hann verða kraﬁnn um staðfestingu á skuldastöðu við
lífeyrissjóði og ríkissjóð.
Þeir verktakar sem áður hafa skilað umsókn, þurfa að
endurnýja umsókn sína.
Frekari kröfur um skilyrði og nauðsynleg gögn koma
fram á umsóknareyðublöðum sem fást afhent í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14 1.hæð.
Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublað á
heimasíðu Innkaupadeildar, www.reykjavik.is/utbod
Umsóknum skal skilað sem fyrst til þjónustuvers
Reykjavíkurborgar Borgartúni 12-14, þó eigi síðar en
24. febrúar 2014. Heimilt er að senda útfyllta umsókn á
faxnúmerið 411 1048 eða skönnuð á netfangið
utbod@reykjavik.is

ÚTBOÐ

Fyrir hönd fulltrúa Íslands í stjórn Scandinavia-Japan
Sasakawa Foundation, tekur ritari Íslandsdeildar,
Björg Jóhannesdóttir, við umsóknum og veitir allar
frekari upplýsingar, bjorgmin@gmail.com, sími: 820-5292.
Umsóknarfrestur rennur út 1. mars 2014.

Skurðlaser
(CO2 Surgical Laser System)
fyrir Landspítala Útboð Nr 15600
Á næstunni mun fara fram útboð á vegum Ríkiskaupa á
CO2 skurðlaser fyrir Landspítala. Áður en til útboðs kemur
mun bjóðendum gefast kostur á að kynna hvaða
möguleika tækin hafa upp á að bjóða fyrir kaupanda.
Áhugasamir sendi inn ósk um þátttöku í kynningunni fyrir
28. janúar 2014, á eftirfarandi tölvupóstfang
utbod@rikiskaup.is, merkt „Skurðlaser fyrir Landspítala –
ósk um kynningu“
Reikna má með því að hver þátttakandi fái um 2 klst.
til kynningar. Kynningin mun fara fram í viku 6,
(3-7. febrúar) 2014.
Markmið fundarins er að fá upplýsingar um nýjungar sem
í boði eru bæði með tilliti til klínískrar notkunar, gæða og
hagræðingar. Leitað er eftir lausnum og tillögum framleiðanda varðandi nýja og bætta meðferðarmöguleika sem
búnaður frá þeim gefur kost á.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

MENNINGARSTYRKIR TIL
VERKEFNA OG VIÐBURÐA
Menningar- og ferðamálanefnd Hafnarfjarðar auglýsir
eftir umsóknum um styrki til verkefna og viðburða á sviði
menningar- og lista í Hafnarﬁrði. Listamenn og aðrir
áhugasamir um menningu og viðburði, stofnanir og
félagasamtök eru hvattir til að senda inn umsóknir.
Umsóknareyðublöð eru á www.hafnarfjordur.is,
undir íbúagátt/umsóknir. Athugið að til þess að sækja
um þarf að skrá sig á íbúagátt bæjarins. Aðstoð við
skráningu er hægt að fá hjá Þjónustuveri Hafnarfjarðar
í síma 585-5500.
Skilafrestur er til 24. febrúar 2014

),6.5.7$56-Ïç85
6DOPRQLG(QKDQFHPHQW)XQG

Jöfnunarstyrkur
til náms
Umsóknarfrestur á vorönn 2014
er til 15. febrúar n.k.
Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði.
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem stunda
nám fjarri heimili sínu.
• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem verða að dvelja fjarri
lögheimili og fjölskyldu sinni vegna náms).
• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám
frá lögheimili og fjölskyldu fjarri skóla).

6W\UNLU
)LVNU NWDUVMyèXU VWDUIDU i JUXQGYHOOL ODJD QU 
0HJLQKOXWYHUN VMyèVLQV HU Dè YHLWD OiQ RJ VW\UNL WLO
YHUNHIQD VHP ìMyQD ìHLP PDUNPLèXP Dè HÀD ¿VNU NW
E WD YHLèLDèVW|èX VW\èMD YLè UDQQVyNQLU t iP RJ Y|WQXP
RJ DXND YHUèP WL YHLèL ~U ìHLP 8PVyNQLU XP OiQ RJ
VW\UNL~U)LVNU NWDUVMyèLVHPNRPDWLOJUHLèVOXiULè
VNDOVHQGDVWMyUQVMyèVLQVI\ULUPDUV
ëHLU VHP IHQJLè KDID VW\UN ~U VMyèQXP RJ V NMD DIWXU
XPYHJQDVDPDYHUNHIQLVYHUèDDèVNLODLQQIUDP
YLQGXVNêUVOXPHèQêUULXPVyNQ
8PVyNQDUH\èXEO|è YHJQD VW\UNYHLWLQJD ~U )LVNU NWDU
VMyèL Pi QiOJDVW i KWWSZZZ¿VNLVWRIDLV XQGLU OD[ RJ
VLOXQJVYHLèLëDUPiHLQQLJQiOJDVWYHUNODJVUHJOXUVMyèVLQV
(LQQLJ HU K JW Dè KDID VDPEDQG YLè VWDUIVPDQQ VMyèVLQV
0DUtQX(6DP~HOVGyWWXUtVtPD8PVyNQXPXP
VW\UNLHèDOiQ~UVMyèQXPVNDOVNLODWLOIRUPDQQV)LVNU NWDU
VMyèViHIWLUIDUDQGLKHLPLOLVIDQJ

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að
Innkaupadeild

kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is).

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

)LVNU NWDUVMyèXU
ÏODIXU+DOOGyUVVRQIRUPDèXU
'DOVKUDXQLE
+DIQDUIM|UèXU

.DPEDYDè

6Ò/8+g)ç,

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

5H\NMDYtN
9|QGXètE~èPHèHLQVW|NX~WVêQL

$OSKD

026)(//6%5
9HONRPLQtGUDXPDK~ViHLQQLK è

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

2SLê
+~V

23,ç+Ò668118'$*,11./

2SLê
+~V

9HUè

%U\QMyOIXU
6|OXIXOOWU~L


23,ç+Ò668118'$*,11./
6pUOHJD JO VLOHJ RJ YHO VNLSXO|Jè MD KHUEHUJMD tE~è i  K è t YLèKDOGVOLWOX IM|OEêOL PHè O\IWX RJ VW èL t
EtODJH\PVOXt.DPEDYDèL6Q\UWLOHJWXPKYHUILVWXWWtJyèDUJ|QJXOHLèLURJIDOOHJDQiWW~UX

%RUJ

ELQQL#UHPD[LV

6XQQXGDJLQQMDQ~DUNO

9HUè

6pUVNDOHJD IDOOHJW HLQEêOLVK~V YLè 6~OXK|IèD t 0RVIHOOVE  K~VLè HU  IHUPHWUDU WLPEXUK~V i HLQQL K è
)M|JXUVYHIQKHUEHUJLDULQVWRIDU~PJRWWHOGK~VPHè~WJHQJL~WiYHU|QGKHOO|JèSO|QRJOyèWLOI\ULUP\QGDU
)UiE UVWDèVHWQLQJt0RVIHOOVE VWXWWtDOODìMyQXVWXKHLOVXU NWRJ~WLYLVW6YRHUìHWWDGUDXPDK~VJROIDUDQV
DOYHJYLèJROIY|OOLQQ
6MyQHUV|JXUtNDULYHULèYHONRPLQtRSLèK~V

*XQQODXJXU
6|OXIXOOWU~L

JXQQODXJXU#UHPD[LV

8PHUDèU èDYDQGDèDRJYHOVNLSXODJèDHLJQt1RUèOLQJDKROWLQXPHèHLQVW|NX~WVêQL
$OODU

QiQDUL

XSSOêVLQJDU

YHLWLU

%U\QMyOIXU

t

VtPD



HèD

ELQQL#UHPD[LV

+DXNXU
+DOOGyUVVRQ

/|JJIDVWKGO

ÒOIDU'DYtèVVRQ
/|JJIDVWHLJQDVDOL


KDXNXUKDOOGRUV#UHPD[LV

XOIDU#UHPD[LV

5(0$;$OSKD6NHLIDQ5H\NMDYtN6tPLZZZUHPD[LV

1HVYHJXUQHèULK è
6HOWMDUQDUQHV
5~PJyèKHUEtE~èi~WVêQLVVW

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

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

)DJUDEUHNND
%RUJ

.ySDYRJXU
0LNLèHQGXUQêMXètE~è

2SLê
+~V

6XQQXGDJNO

/HLIVJDWD

5H\NMDYtN
)DOOHJMDKHUEHUJMDVpULQQJDQJXU

%RUJ

2SLê
+~V

2SLèK~VVXQQXGDJLQQNO

9HUè

5(0$;%RUJRJëyUDN\QQDIDOOHJDRJU~PJyèDtE~èi~WVêQLVVWDèi6HOWMDUQDUQHVLQX8PHUDè
U èDQHèULK ètWYtEêOLVK~VLPHèVpULQQJDQJVWyUDQSDOOiVpUDIQRWDUH\WRJVpUVW èDQEtOVN~UËE~èLQ
KHIXUVYHIQKHUEHUJLVWRIXUEDèKHUEHUJLìYRWWDK~VE~URJIRUVWRIX
+~VLèHUtJyèXiVWDQGLQêOHJWìDNRJQêOHJDPiODè(LJQLQVWHQGXUYLèVMiYDUVtèXQDPHèIDOOHJXP
J|QJXOHLèXPRJ~WVêQL~WiKDILè
$OODUIUHNDULXSSOêVLQJDUYHLWLUëyUDtVHèDWKRUD#UHPD[LV

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

ëyUD%LUJLVGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUD#UHPD[LV

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

9HUè

5(0$;%RUJRJëyUDN\QQDEMDUWDRJIDOOHJDtE~èiMDUèK èPHèVpULQQJDQJLRJVYHIQKHUEHUJMXP
)RUVWRIDJDQJXUKROVWyUWRJQêOHJWHOGK~VPHèJyèXPERUèNUyNVWRIDVYHIQKHUEHUJLJH\PVODRJ
ìYRWWDK~VLQQDQtE~èDURJQêXSSJHUWEDèKHUEHUJL)\ULUIUDPDQLQQJDQJttE~èLQDKHIXUYHULèNRPLè
I\ULUSDOOLRJDèVW|èXI\ULUJDUèK~VJ|JQ
)UiE UVWDèVHWQLQJVWXWtVNyODYHUVODQLURJìMyQXVWX
$OODUIUHNDULXSSOêVLQJDUYHLWLUëyUDtVHèDWKRUD#UHPD[LV

ëyUD%LUJLVGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUD#UHPD[LV

/LQG

2SLê
+~V

-yKDQQDËULV
6|OXIXOOWU~L

MRKDQQD#UHPD[LV

6XQQXGDJMDQ~DU.O

9HUè

)DOOHJQêOHJDXSSJHUèMDKHUEHUJMDtE~èPHèVpULQQJDQJLRJSDOOL(OGK~VPHèKYtWULLQQUpWWLQJXKiWW
ERUèVWRIXERUèWHQJLVWHOGK~VL6WRIDRJERUèVWRIDHUXVDPOLJJMDQGLIDOOHJLUIUDQVNLUJOXJJDUtVWRIX7Y|
VWyUVYHIQKHUEHUJLIDWDVNiSDUtEièXP%DèKHUEHUJLHUIOtVDODJWìDUHUVWXUWD*H\PVOXUêPLLQQDI
EDèKHUEHUJL$IJLUWXUVyOSDOOXUÈJyOIXPHUHLNDUVPHOOXSDUNHW1êMDUKYtWDUPLOOLKXUèLU,QQIHOGKDORJHQ
OêVLQJDèKOXWD+~VOtWXUYHO~WDèXWDQ(LJQtJyèXiVLJNRPXODJL

ëyUXQQ*tVODGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

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

ÈVDNyU

.ySDYRJXU
0LNLèiKYtODQGL)DOOHJtE~è

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

$XVWXUEU~Q
/LQG

5H\NMDYtN
3DUK~VPHèDXNDtE~è

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

$OSKD

2SLê
+~V

6WHIiQ-DUO
6|OXIXOOWU~L

VWHIDQ#UHPD[LV

6XQQXGDJLQQMDQ~DUNO

6WyUVyOSDOOXU

9HUè

5(0$;/LQGN\QQLU)DOOHJRJVQ\UWLOHJMDKHUEHUJMDtE~èiìULèMX HIVWX K ètYLèKDOGVOLWOXO\IWXK~VL
YLèÈVDNyU)DOOHJW~WVêQL
0|JXOHLNLi\ILUW|NXOiQDNUIUiË/6$IERUJXQSUPiQNU
+~VLèHUNO WWPHèOLWDèULiONO èQLQJXVHPRJJOXJJDURJRSQDQOHJI|J
1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWLU6WHIiQ-DUOVHèDVWHIDQ#UHPD[LV

ëyUXQQ*tVODGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

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

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|JIDVWtVtPDHèDGDYLG#UHPD[LV

'DYtèÏODIVVRQ
/|JJIDVWHLJQDVDOL

GDYLG#UHPD[LV

%ROODVPiUL

.ySDYRJXU
*O VLOHJWRJYDQGDèHLQEêOL

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

*2779(5ç%U~QDVWDèLU

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

/LQG

5H\NMDYtN
(QGDUDèK~VPHèILPPVYHIQKHUE

2SLê
+~V

/LQG

2SLê
+~V

ëyUH\ÏODIVGyWWL
6|OXIXOOWU~L

WKRUH\#UHPD[LV

6XQQXGDJLQQMDQ~DUNO

9HUè

5(0$;/LQGN\QQLUtHLQNDV|OXVpUOHJDIDOOHJWRJYHOVNLSXODJWHQGDUDèK~VPHèPLNLOOLORIWK è
5~PJyèVWRIDERUèVWRIDRJJRWWYLQQXHOGK~VìYRWWDK~VRJE~ULQQDIHOGK~VL)LPPU~PJyè
VYHIQKHUEHUJLIDWDKHUEHUJLLQQDIKMyQDKHUEHUJLRJWY|EDèKHUEHUJL)DOOHJXURJVyOUtNXUJDUèXU
KHOOXO|JèYHU|QGI\ULUIUDPDQVWyUDIJLUWXUSDOOXUtEDNJDUèLLQQDQJHQJWtU~PJyèDQEtOVN~UPHèJyèX
PLOOLORIWL$OODUIUHNDULXSSOêVLQJDUYHLWLUëyUH\ÏODIVGyWWLUV|OXIXOOWU~LYLèVNLSWDIU èLQJXUtVtPD
WKRUH\#UHPD[LV5HPD[/LQG

ëyUXQQ*tVODGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

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

6W UèIP

1é77È6.5È+XOGXEUDXW )M|OGLKHUEHUJMD
.ySDYRJXU
ÒWVêQLVSHUODiHLQVWDNULVMiYDUOyè
6XQQXGDJLQQMDQ~DUPLOOLNO

9HUè

%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

/LQG

2SLê
+~V

.ULVWtQ
6|OXIXOOWU~L

NULVWLQ#UHPD[LV

5(0$; /LQG N\QQLU 9DQGDè RJ YHO VWDèVHWW HLQEêOLVK~V i HLQQL K è 0LNLO ORIWK è EMDUW RJ IDOOHJW K~V
YDQGDèDULQQUpWWLQJDUJUDQtWERUèSO|WXUVWyUOyèWLPEXUYHU|QGRJDIJLUWXUJDUèXU
)RUVWRIDHUIOtVDO|JèRJEM|UWPLNLOORIWK èVWyUIDWDVNiSXU
*HVWDVDOHUQLHUU~PJRWWIOtVDODJWPHèJUDQtWERUèSO|WX6WRIDERUèVWRIDRJVyOVWRIDtHLQXUêPLPLNLOORIWK è
ÒWJHQJL ~U VyOVWRIX i WLPEXUYHU|QG (OGK~V HU PM|J U~PJRWW IDOOHJ LQQUpWWLQJ PHè JUDQtWERUèSO|WX PLNLè
VNiSDSOiVVVWyUH\MDRJU~PJyèXUERUèNUyNXU
+MyQDKHUEHUJLJHJQKHLOWSDUNHWiJyOILRJJyèLUVNiSDU%DUQDKHUEHUJLQHUXìUM~PHèSDUNHWLiJyOILVNiSDUt
WYHLPXUiVDPWVNiSXPiJDQJLI\ULUIUDPDQEDUQDKHUEHUJL)DWDKHUEHUJLVHPHUJXIXEDèiWHLNQLQJX7XWWXJX
IHUPHWUDEDèKHUEHUJLKRUQEDèNDUVWyUVWXUWDWY UKDQGODXJDURJWY ULQQUpWWLQJDUiVDPWJOHUYHJJVHPJHIXU
PLNODELUWXëYRWWDK~VHUIOtVDODJW~WJHQJL~WtJDUè
%tOVN~UIPEtOVN~UIOtVDODJèXUPHèLQQUpWWLQJXPLOOLORIWLRJJH\PVOX

%DUPDKOtè

5H\NMDYtN
6pUK èPHèVpULQQJDQJL

WKRUH\#UHPD[LV

KDQQHV#UHPD[LV

6XQQXGDJLQQMDQ~DUNO
ëyUXQQ*tVODGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

5(0$;/LQG+OtèDVPiUD.ySDYRJXU6tPLZZZUHPD[LV
6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW

ëyUH\ÏODIVGyWWL
6|OXIXOOWU~L


+DQQHV
6|OXIXOOWU~L


.ySDYRJXU
)LPPVYHIQKHUEHUJLRJVXèXUVYDOLU

2SLê
+~V

2SLèK~VVXQQXGDJMDQNO

.ySDYRJXU
*yètE~èiMDUèK è

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

JXQQDU#UHPD[LV

WKRUH\#UHPD[LV

6XQQXGDJLQQMDQ~DUNO
ÈVWìyU5H\QLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

DUJ#UHPD[LV

6HQWHU

0HOWHLJXU

5H\NMDQHVE U
*RWWHLQEêOLVK~ViHLQQLK è

ëyUXQQ*tVODGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

5(0$;/LQG+OtèDVPiUD.ySDYRJXU6tPLZZZUHPD[LV
6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

0RVIHOOVE U
*O VLHLJQiIUiE UXPVWDèt0RVy

/LQG

2SLê
+~V

*XQQDU6YHUULU
6|OXIXOOWU~L


ëyUH\ÏODIVGyWWL
6|OXIXOOWU~L


JXQQDU#UHPD[LV

WKRUH\#UHPD[LV

ëULèMXGDJLQQMDQ~DUNO
ÈVWìyU5H\QLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

DUJ#UHPD[LV

5(0$;6HQWHU6N~WXYRJXUD5H\NMDYtN6tPLZZZUHPD[LV
6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

9HUè

5(0$;/LQGN\QQLUtHLQNDV|OXVpUOHJDU~PJyèDVM|KHUEHUJMDtE~èiWYHLPXUK èXPiHLQXPEHVWD
VWDèt6PiUDKYHUIL.ySDYRJVìDUVHPVWXWWHUtDOODìMyQXVWXVNyODRJOHLNVNyOD)LPPU~PJyè
VYHIQKHUEHUJLQêXSSJHUWEDèKHUEHUJLPHèWHQJLI\ULUìYRWWDYpOIDOOHJWHOGK~VPHèJyèXPERUèNUyNRJ
VDPOLJJMDQGLVWRIDRJERUèVWRIDRJVXèXUVY|OXP$OODUIUHNDULXSSOêVLQJDUYHLWLUëyUH\ÏODIVGyWWLU
V|OXIXOOWU~LYLèVNLSWDIU èLQJXUtVtPDWKRUH\#UHPD[LV5HPD[/LQG

1é77È6.5È6WyULNULNL

9HUè

/DXVYLèNDXSVDPQLQJ
5(0$;6(17(5.<11,5PðEMDUWDRJU~PJyèDtE~èiMDUèK èPHèVpULQQJDQJLiVDPW
EtOVN~UtVQ\UWLOHJXIM|OEêOLiYLQV OXPVWDèt.ySDYRJL0|JXOHLNLHUDèEUH\WDLQQUDVNLSXODJLRJE WD
YLèKHUEHUJLQX(LJQLQHUE èLPHèVDPHLJLQOHJDQLQQJDQJRJVpULQQJDQJ6pUJH\PVODKMyODRJ
YDJQDJH\PVODLQQDIVDPHLJQ
%tOVN~ULQQHUPHèKHLWXRJN|OGXYDWQLRJUDIPDJQVKXUèDRSQDUD

/LQG

ëyUH\ÏODIVGyWWL
6|OXIXOOWU~L


2SLê
+~V

2SLèK~VPiQXGDJMDQNO

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

*XQQDU6YHUULU
6|OXIXOOWU~L


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

)XQDOLQG

WKRUXQQ#UHPD[LV

2SLê
+~V

9HUè

*yèUDKHUEHUJMDVpUK èiI\UVWXK èt+OtèXQXPËE~èLQVNLSWLVWtIRUVWRIXHOGK~VKROJDQJWY U
VWRIXUEDèKHUEHUJLRJWY|VYHIQKHUEHUJLiVYHIQJDQJLiVDPWVDPHLJQtNMDOODUD(OGK~VLèHUQêOHJD
HQGXUQêMDèIOtVDODJWPHèKLWDtJyOILRJJyèXPERUèNUyN%DèKHUEHUJLèYDUHQGXUQêMDèI\ULUIiXPiUXP
RJHUDOOWIOtVDODJW9|QGXèVpUVPtèXèHLNDULQQUpWWLQJRJU~PJyèVWXUWD6XèXUJDUèXU(QGXUQêMXè
GUHQO|JQRJVNyOSODJQLUëDNPiODèVXPDULè
*yèHLJQPHèVpULQQJDQJLiYLQV OXPVWDè

ëyUXQQ*tVODGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL


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

/LQGDVPiUL
6HQWHU

9HUè

5(0$;/LQGN\QQLUtHLQNDV|OXVDQQNDOODèD~WVêQLVSHUOXiIDOOHJULVMiYDUOyèYLèYRJLQQtYHVWXUE
.ySDYRJVìDUVHPVWXWWHUtDOODKHOVWXìMyQXVWXVNyODRJOHLNVNyOD+~VLèHUHLQNDUYDQGDèRJYHO
VWDèVHWWIHUPHLQEêOLPHèPLNLOOLORIWK èWY|I|OGXPEtOVN~URJIHUPWyPVWXQGDUêPLVHPKHIXUDè
JH\PDyWHOMDQGLW NLI UL$OODUIUHNDULXSSOêVLQJDUYHLWLUëyUH\ÏODIVGyWWLUV|OXIXOOWU~LYLèVNLSWDIU èLQJXU
tVtPDHèDWKRUH\#UHPD[LV±5(0$;/LQGëyUXQQ*tVODGyWWLUtVtPD

ëyUXQQ*tVODGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

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

+ULQJEUDXW$
)M|UèXU

9HUè

5(0$;/,1'N\QQLUtHLQNDV|OXVpUOHJDEMDUWRJVpUOHJDIDOOHJWHLQEêOLiHLQXPEHVWDVWDèt.ULNDKYHUIL
t0RVIHOOVE 6WyUIHQJOHJVWRIDERUèVWRIDRJHOGK~VtRSQXPLèUêPLPHèPLNLOOLORIWK èU~PJRWW
VMyQYDUSVKROKMyQDVYtWDPHèU~PJyèXIDWDKHUEHUJLRJEDèKHUEHUJLìUM~U~PJyèEDUQDKHUEHUJL
U~PJRWWEDèKHUEHUJLPHèKRUQEDèNDULRJVWXUWXìYRWWDK~VRJEtOVN~UPHèJH\PVOX$OODUIUHNDUL
XSSOêVLQJDUYHLWLUëyUH\ÏODIVGyWWLUV|OXIXOOWU~LYLèVNLSWDIU èLQJXUtVtPD

+DIQDUIM|UèXU
6pUOHJDIDOOHJHLJQ

2SLê
+~V

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

)M|UèXU

2SLê
+~V

9tJOXQGXU
6|OXIXOOWU~L

YLJOXQGXU#UHPD[LV

6XQQXGDJMDQPLOOLRJ

6XQQXGDJLQQMDQiPLOOLRJ

9HUè

5HPD[)M|UèXUN\QQLUJRWWHLQEêOLVK~ViHLQQLK èPHèLQQE\JJèXPEtOVN~UVDPWDOVIPRJ
EtOVN~UìDUDIIP+~VLèHUVW NNDèRJPLNLèHQGXUQêMDè0M|JJyèVWDèVHWQLQJ
$OODUQiQDULXSSOVJHIXU9tJOXQGXUtVtPDHèDYLJOXQGXU#UHPD[LVHèD3iOO/|JJIDVWHLJQDVDOL
SDOOE#UHPD[LV

3iOO*XèPXQGV
/|JJIDVWHLJQDVDOL

SDOOE#UHPD[LV

5(0$;)M|UèXU/ NMDUJDWDG+DIQDUIM|UèXU6tPLZZZUHPD[LV

9HUè

*O VLOHJMDKHUEtE~èiHIVWXK èPHèVpULQQJDQJLDIVY|OXPtO\IWXK~VLPHèVW èLt
EtOJH\PVOX(LJQLQHU|OOKLQYDQGDèDVWDRJKHIXUHQJXYHULèWLOVSDULè5~PJyèIRUVWRIDPHè
IRUVWRIXVNiS*RWWìYRWWDK~VPHèLQQUpWWLQJXP2SLèRJJRWWHOGK~VPHèPLNNOXVNiSDSOiVVL5~PJyè
RJEM|UWVWRIDPHè~WJHQJLi\ILUE\JJèDUVYDOLU5~PJRWWKMyQDKHUEHUJLPHèPLNNOXVNiSDSOiVVLRJ
DQQDèPLQQD)DOOHJWEDèKHUEHUJLPHèVWXUWXRJLQQUpWWLQJXVW èLtEtOJH\PVOX8SOOVJHIXU3iOOtVtPD
HèDSDOOE#UHPD[LV

3iOO*XèPXQGV
/|JJIDVWHLJQDVDOL

SDOOE#UHPD[LV

Breiðamörk í Hveragerði
- Fjárfestingatækifæri-

Fallegasta útsýni í Eyjaﬁrði!

Mjög vandaður og góður 108fm.
heilsárshús á tveimur hæðum
auk kjallara, þar eru tækjageymsla
f. snjósleða o.þ.h., eitt svefnherbergi
og rúmgott baðherbergi með parketi
á gólﬁ, mjög góð verönd með góðum
geymsluskúr og einstöku útsýni. Miðhæð: Eldhús og stofa mynda
eitt rými, tvö svefnherbergi og baðherbergi, parket er á gólﬁ í
herbergjum og eldhúsi/stofu, úr stofu er gengið út á mjög góða og
stóra verönd. Ljósar ﬂísar á veggjum á baði, dökkar ﬂísar á gólﬁ,
hvít innrétting, góður sturtukleﬁ. Eldhús er með hvítri rúmgóðri i
nnréttingu, vönduðum heimilistækjum, keramikhelluborði, uppþvottavél. Stórt svefnloft er með góðri lofthæð.
Eign í algjörum sérﬂokki örstutt frá Akureyri. Verð: 27,5 millj.
Nánari uppl. veittar á skrifstofu eða síma 460-5151/773-5100.
Friðrik Sigþórsson sími 7735115.
Fasteignasala Akureyrar - Sími 4605151 - Arnar Guðmundsson Lögg. Fast.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

ATVINNUHÚSNÆÐI
Leitum að 450-500 fm. atvinnuhúsnæði í
Kópavogi á jarðhæð fyrir fjársterkan aðila.
Lofthæð lágmark 4.5-5m. með góðum innkeyrsludyrum.
Nánari upplýsingar veitir Hinrik
sími: 550-3000 eða 893-4191 hjá
Fasteignamiðstöðinni.

Góð eign á tveimur hæðum á besta stað í Hveragerði. Eignin er á
784 fm lóð og stækkunarmöguleikar til staðar en mögulega mætti
bæta við húsið og reka þar gistiheimili. Í dag er eignin í útleigu, rekin
er grillsjoppa á neðri hæðinni og efri hæðin er leigð út sem íbúð.
Tryggar leigutekjur. Bílskúr með nýju þaki. Samtals er eignin 217
fm að stærð. V. 29.9 millj.
Áhvílandi ca.14 millj.
Uppl. veitir Jón Rafn
S: 695-5520

,QJyOIXU*LVVXUDUVRQOJI
9DOK|OOIDVWHLJQDVDOD6tèXP~OD6tPL

Listskreytingasjóður
auglýsir eftir umsóknum um
styrki úr sjóðnum árið 2014
Umsóknarfrestur er til 1. mars 2014

Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 •
www.101.is Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson

Kleifakór 1 - 203
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. JANÚAR
MILLI KL : 15:00-15:30

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

Einstakt tækifæri á Spáni
Örfáar íbúðir óseldar!
Hægt er að greiða með íslenskum krónum

Sérstaklega glæsilegt 272,6 fm, parhús á tveimur hæðum.
Efri hæð: Forstofa, gangur, 2 svefnherbergi, stofa, eldhús,
baðherbergi, þvottaherbergi og bílskúr. Neðri hæð: Forstofa, gangur,
3 svefnherbergi stofa, og eldhús. Við húsið eru tvær mjög góðar
geymslur og mjög falleg lóð Fasteignin er skipulögð á glæsilegan
máta. V- 68 millj.
Sölumenn taka vel á móti ykkur á sunnudaginn milli kl. 15:00 - 15:30

Grétar Haraldsson
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Álfaskeið 117 – 220 Hfj.

Altomar við Alicante
• Vel skipulagðar sérhæðir ásamt stæði í bílageymslu.
• Aflokaður garður og sameiginleg sundlaug.
• Tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi og stofa.
• Í boði eru sérhæðir á jarðhæð með sér verönd og sér flísalögðum garði
eða íbúðir á efri hæð með einka þaksvölum.
• Góð staðsetning í úthverfi Alicante, aðeins um 10 min. akstur frá flugvellinum og 15 min. akstur frá miðborginni.
• Um 10 min. göngufæri að Los Arenales ströndinni.
• Í næsta nágrenni er þjónustukjarni með fjölda verslana og veitingastaða.
Nú þegar eru á annan tug íbúða seldar og einungis örfáar eftir. Fáið bækling og allar frekari upplýsingar
á skrifstofu Spánarheimilis í síma 530-6502, eða sendið fyrirspurn á info@spanarheimili.is.

Opið hús í dag, laugardag frá 15-16.
Sölumenn Stakfells verða á staðnum.
Glæsilegt og vel við haldið 7 herbergja einbýlishús með
aukaíbúð og rúmgóðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi,
arinn í stofu og Gorenje tæki í eldhúsi. Falleg lóð og góð
staðsetning í Hafnarﬁrði.

Flyðrugrandi 4 – 107 Rvk

Einnig eru allar upplýsingar á heimasíðunni okkar, www.spanarheimili.is

Lækkað verð aðeins kr. 13,9 milljónir!
Opið hús í dag, laugardag frá 15-16.
Fimm herbergja íbúð á besta stað í vesturbænum.
Stutt í skóla, íþróttir, sund, verslun og þjónustu. Þetta er
frábær íbúð fyrir vaxandi fjölskyldu í þessu rótgróna hverﬁ.
Verð 42,9 millj.

Sumarið er komið
hjá VITA

ÍSLENSKA SIA.IS VIT 67561 01/14

Glæsilegar ferðir
til Spánar, Krítar
og Tyrklands.

Bodrum Tyrklandi

Krít Grikklandi

Verð frá 139.900 kr.*

Verð frá 112.900 kr.*

Verð frá 84.900 kr.*

m.v. 2 fullorðna og tvö börn í íbúð á hótel BODRUM BEACH
RESORT, 29. maí í 2 vikur, „allt innifalið“.

m.v. 2 fullorðna og tvö börn í íbúð á ORION STAR,

m.v. 2 fullorðna og tvö börn í íbúð á LARIMAR,

22. maí í 11 nætur, án fæðis.

27. maí í 7 nætur, án fæðis.

Verð fyrir 2 fullorðna í herbergi 189.900 kr.

Verð fyrir 2 fullorðna 139.900 kr.

Verð fyrir 2 fullorðna 94.900 kr.

Barcelona Salou Spáni

Albir Spáni

Benidorm Spáni

Verð frá 79.900 kr.*

Verð frá 95.900 kr.*

Verð frá 116.900 kr.*

m.v. 2 fullorðna og tvö börn í íbúð á LES DALIES,

m.v. 2 fullorðna og tvö börn í herbergi á ALBIR PLAYA,

m.v. 2 fullorðna og eitt barn í herbergi á ROSAMAR,

7. júní í 7 nætur, án fæðis.

27. maí í 7 nætur, án fæðis.

27. maí í 7 nætur, með hálfu fæði.

Verð fyrir 2 fullorðna 94.900 kr.

Verð fyrir 2 fullorðna 104.900 kr.

Verð fyrir 2 fullorðna 124.900 kr.

*Innifalið: Flug, gisting skv. ofangreindu og íslensk fararstjórn á Tyrklandi, Krít, Calpe, Albir og Benidorm. Flug og gisting í Salou.
Ef bókað er á skrifstofu bætist við 1.500 króna bókunargjald.

Calpe Spáni
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Bærinn í Austur-Meðalholtum í vetrarbúningi.

MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

Torfbæir fallegastir í vetrarbúningi
Íslenski bærinn í Austur-Meðalholtum í Flóahreppi verður formlega opnaður gestum í vor. Verkefnið hlaut nýlega styrk úr
þróunarsjóðnum Ísland allt árið, sem verður notaður til að auka vetrarferðamennsku. Hannes Lárusson ólst upp í bænum.

T

orfbæjararfurinn er jafn mikilvægur og bókmenntirnar okkar, á sér meira en þúsund ára sögu og hefur fylgt okkur
nær alla búsetuna í landinu. Hann
hefur hins vegar verið utangarðs og
á margan hátt rangtúlkaður síðustu
áratugi. Í íslenska bænum sameinast í rauninni sjálft landið og menningin, hann er að mínu mati eitt fágaðasta framlag norðurhjarans til
heimsmenningarinnar,“ segir Hannes Lárusson myndlistarmaður sem
vill hefja íslenskan torfbæjararf til
vegs og virðingar. Hann stofnaði
fyrir all mörgum árum rannsóknar-, fræðslu- og sýningarstofnunina
Íslenski bærinn, sem hefur það að
markmiði að varðveita þennan byggingararf og þá verkþekkingu og hugmyndafræði sem honum tengist.

hlýja og fegurð
húsanna og hins
vegar verktæknin,“ segir Hannes.
Umgjörð Íslenska
bæjarins er húsaþorpið að AusturHannes Lárusson,
Meðalholtum. Þar
staðarhaldari
stendur nú gamli
Íslenska bæjarins
bærinn ásamt útií Austur-Meðalhúsum. „Þá eru
holtum.
nokkur hús í byggingu í samstarfi við Hleðsluskólann
sem heldur reglulega námskeið á
staðnum. Í sumar er til dæmis fyrirhugað tíu daga alþjóðlegt námskeið
í vistvænni en um leið framsækinni
byggingarlist, sem sækir m.a. innblástur í okkar innlenda arf og landkosti,“ upplýsir Hannes.

Útihús.

Smiðjan.

Gamli bærinn og safnahúsið falla vel hvort að öðru.

Í baðstofunni.

Búist við þúsundum gesta
Ólst upp í torfkofa
Upphafið að þessu verkefni má rekja
til fyrstu ára í lífi Hannesar, en hann
ólst upp í gamla bænum í AusturMeðalholtum sem er skammt suður
af Selfossi. „Áhugi minn og skilningur á torfbæjararfinum óx mikið upp
úr 1985 þegar byrjað var að endurbyggja og bjarga torfbænum í Austur-Meðalholtum. Þá komst ég í góð
kynni við Hörð Ágústsson húsafræðing sem var guðfaðir þess verkefnis,“ segir Hannes. Hann og Kristín Magnúsdóttir kona hans standa að
Íslenska bænum sem er einkaframtak en hefur fengið nokkra styrki.
Torfbæir um land allt koma við
sögu hjá Íslenska bænum. „Sérstök
áhersla verður lögð á þann mun sem
var á torfbæjum milli landshluta,
byggingarefni og verksvit sem birtist
í stórum sem smáum byggingum,”
segir Hannes. Tveir meginþættir eru
í aðalhlutverki. „Annars vegar er það

Nú er verið að leggja lokahönd á
nýja safnabyggingu sem hefur verið
í byggingu í átta ár. „Við höfum alltaf lagt áherslu á vistvæna byggingartækni og reynt að ganga eins
langt og hægt er við íslenskar aðstæður,“ segir Hannes. Gestir munu
geta skoðað öll húsin á svæðinu auk
þess sem í safnahúsinu verður yfirgripsmikil sýning. Þá verður hægt
að handleika nær öll þekkt verkfæri
sem notuð hafa verið við veggjahleðslu og torfskurð í gegnum aldirnar.
Stefnt er að því að Íslenski bærinn dragi til sín tugi þúsunda ferðamanna á næstu árum en verkefnið
hlaut nýverið tveggja milljóna króna
styrk úr þróunarsjóðnum Ísland allt
árið. „Sá styrkur verður notaður til
að byggja upp vetrarferðamennsku.
Enda er það mín skoðun að íslenski
torfbærinn sé aldrei fallegri en í
vetrarbúningi.“
- sg

Verið er að leggja lokahönd á safnahúsið.

7LJHUHUP§WWXU
7LJHU:RRGVE\UMDU¢UL±PH±¿Y®D±YHUMDWLWLOVLQQ®)DUPHUV,QVXUDQFH2SHQJROIP´WLQX
+HLPVNODVVDN\OILQJDU¢ERU±YL±3KLO0LFNHOVRQRJ%XEED:DWVRQ§WODVªU¿´
HNNHUWD±JHIDHIWLU®¢U%LUJLU/HLIXU+DI¿´UVVRQILPPIDOGXUVODQGVPHLVWDUL®K·JJOHLNRJ
DWYLQQXPD±XU®JROILPXQO¾VDORNDKULQJQXP
)OOMQMWWEEJÀIWWEVMKSPJZIMWPY

*%61)6â7
-2796%2')34)2
)LPPWXGDJXU
)·VWXGDJXU
/DXJDUGDJXU
6XQQXGDJXU








&-6+-60)-*96
07-603/%()+-

)5$(,16

.5

RÝMUM FYRIR
NÝJU GÓSSI

-40%
-60%
SÍÐUSTU DAGAR ÚTSÖLUNNAR

Skólavörðustíg 6

SUIT-REYKJAVÍK

s. 527-2820

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.

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

TOYOTA Rav4 gx. Árgerð 2006, ekinn
120 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.690.Gullmoli og gríðalega vel með
farinn Rnr.219512

LAND ROVER RANGE ROVER HSE
Árgerð 2005, ekinn 179 Þ.km, bensín,
sjálfskiptur. Lækkað verð 3.990.000.
Raðnr.283633 á www.bilo.is - Jeppinn
fagri er í salnum!

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2008,
ekinn 55 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.390.000. Rnr.141670. Uppl. í síma
570-5220 Toyota Kletthálsi

Nýskráður 5 2008. Innfluttur nýr af
umboði. Einn eigandi ! Ek. aðeins
107þ.km. Sjálfskiptur, leður drkr. ofl.
Skráður fyrir 8. Ásett verð 6.450þ ATH.
skipti. Uppl. í s. 663-2430.

Vel með farinn Pathfinder 07‘, keyrður
115þ. Verð 3.700þ. Ýmsir aukahlutir.
Skipti á ódýrari koma til greina. Simi.
8692242

Ford Escape Limeted 2008 áhvílandi
1.590.000kr. Verð 2.400.000kr.
Upplýsingar í síma 8202188/6613700.
MMC Pajero DID árg. 2002 ek. 245
þkm. Sjálfskiptur, leður, topplúga ofl.
2 dekkjagangar á felgum. Ásett verð
1.690 þús. Tilboðsverð nú 1.200 þús
stgr. Uppl. í s. 864 1106.

HYUNDAI I 20 classic. Árgerð 2010,
ekinn 94 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.250.Lækkað verð!!! Rnr.219348.

Notaðir bílar Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.
www.toyotakletthalsi.is

Landrover Defender ‚97. 44” breyttur.
Lægri hlutföll, loftlæsingar, Allur
pakkinn. Uppl. í s:6941200.

AUDI A8 L QUATTRO Árgerð 2006,
ekinn 119 Þ.km, sjálfskiptur, leður og
allt hitt. Verð 5.250.000. Raðnr.284170
á www.bilo.is - Kagginn er á staðnum!

Suzuki Grand Vitara 2,0L 5 gíra, nýskr.
11/2002. Ath. einn eigandi! Skoðaður
athugasemdalaust! Verðmiðinn
sanngjarn 790.000 kr. Raðnr.251673
á www.bilo.is. ps. þessi stoppar ekki
lengi!

CITROEN C4 picasso comfort. Árgerð
2007, ekinn 84 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Tilboðsverð 1.890.000. Rnr.104939.
HONDA Accord sedan sport. Árgerð
2007, ekinn 45 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.990.000. Rnr.112697.

Til sölu Mitsubishi Pajero árg. 03. 3,2
disel. ek 230þús. uppl. 6982247 Svavar
TOYOTA Yaris. Árgerð 2005, ekinn
113 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
950.000. Rnr.220341. Höfðabílar.is S:
5774747

PEUGEOT 206 active ‚dísel‘. Árgerð
2011, ekinn 30 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 1.950. Rnr.219508.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík
Sími: 517 0000
Opið virka daga mán - fös 10-18
www.planid.is

M.BENZ VIANO CDI 4MATIC
4WD 2008

Ford Escape 2004 áhvílandi 455.000kr
Verð 500.000kr þarfnast lagfæringar.
Upplýsingar í síma 8202188/6613700.

Subaro Impreza ‚98, í mjög góðu
ástandi. verð 99 þús. s. 8441785.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Vantar allar gerðir bíla og
annara tækja á skrá og staðinn
www.hofdabilar.is

Bílar til sölu

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

Skoda Octavia ‚05, ek. 90 þús, disel,
Listav. 1800 þús. Tilboð 1390 þús. S.
615 4775

Til sölu Toyota Corolla‘99. Ek.282þkm.
Allt nýtt í bremsum og startari.5gíra.
Tilboð óskast. S:6975284.

KANGOO DIESEL
Peugeot 207 XR plus, árg.2007,
ek. 69þús, 1,4L, 89hö,5 gíra,
skoðaður 2014, smurbók, einn
eigandi. Glæný Bridgestone Blizzak
vetrard.+sumarded. Í toppstandi. Engin
skipti. Verð 1100.000 Uppl.895-9438.

Til sölu Renault Kangoo diesel árg
09.2006 ekinn 87þ. Ný tímareim og í
góðu standi. Verð 1150 þ. engin skipti.
Upplýsingar í síma 892-4982
Chervolet Spark 2011 áhvílandi
1.051.000kr. Verð 1.490.000kr.
Upplýsingar í síma 8202188/6613700.

250-499 þús.

Toyota Corolla Touring ódýr
fjölskyldubíll til sölu. Bíllinn er
beinskiptur og fjórhjóladrifinn,
nýskráður 1 / 1999, og ekinn 213.000
km. Verð: 450.000. Upplýsingar í síma
893-4444

Subaru Legacy Sport Wagon árg.
2008 Nýleg tímareim ek. 113.000
Gullfallegur verð 1.890.000 Uppl í s.
897-2025.

Volvo S40 2,4 árg.‘08, ek. 108 þ. Ásett
2490 þ. Tilboð 1990 þ. Sjálfsk, álfelgur
og leðuráklæði S. 698 4828

Chervolet Spark 2011 áhvílandi
1.051.000kr. Verð 1.490.000kr.
Upplýsingar í síma 8202188/6613700.

TIL SÖLU DEKURMOLI

SUZUKI Xl7 plus/touring/ltd. Árgerð
2002, ekinn 155 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.090.000. Áhvílandi
kr. 935.000 Rnr.311893

SPARNEYTINN TILBOÐ 390
ÞÚS!
PEUGEOT 206 XR PRESENCE 1,4 árg.
‚02 ek.139 þús., 3ja d, bs, ný vetrard.,
stór topplúga, eyðir mjög litlu, V.590
þús. TILBOÐ 390ÞÚS möguleiki á
100% visa/euro 36 mán. s.841 8955.

FLOTTUR BÍLL!
VW BJALLA árg. 2001, ek. 178 Þkm,
5 gírar ný tímareim, ný vetrardekk
og kúpling, ný skoðaðu fyrir 2015
tilboðsverð 599 þús Rnr.135892 gsm
893-9500
MERCEDES BENZ B 180 ngt .
Árgerð 2010, ekinn 43 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.490.000.
Rnr.990695.

SJÁLFSKIPTUR GOLF - 320
ÞÚS!
VW GOLF COMFORTLINE 1,6 árg‘
98 ek aðeins 162 þús, sjálfskiptur, 5
dyra, með skoðun og í góðu standi
ásett verð 450 þús TILBOÐ 320 ÞÚS
möguleiki á allt að 100 visa/euro
S.841 8955.

OPEL Astra-g-caravan wagon gl ecotec.
Árgerð 2003, ekinn 137 Þ.KM, bensín,
5 gírar. Verð 550.000. 100% Visa-Euro
til allt að 36 mán Rnr.311883.

KIA Sportage ex 4wd 112 hö disel.
Árgerð 2005, ekinn 166 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.690.000.
Rnr.210061.

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

NÝR DIESEL JEPPI
VW TIGUAN DIESL 2,0 Sport & Style.
Árg. 2013, ek. 35 Þkm, Sjálfskiptur,
Krókur, Bakkmyndavél ofl. tilboðsverð
5490 Þús. Rnr.106759 gsm 893-9500

KIA Ceed h/b ex 1.6 new bensín
sjálfsk.. Árgerð 2012, ekinn 10 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.550.000.
Rnr.210154.

LÚXUS FERÐABÍLL

HONDA Cr-v executive. Árgerð 2007,
ekinn 68 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.590.000. Rnr.210309

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

FORD Escape XLS 4x4. Árg 6/2008, ek.
122 Þ.KM, bensín, sjálfsk, Loftkæling,
Hraðastillir, heilsársdekk omfl Fínn
bíll, Ásett verð 1.950.000. Rnr.150833.
Er á staðnum.

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

KANGOO DIESEL
Til sölu Renault Kangoo diesel árg
09.2006 ekinn 87þ. Ný tímareim og í
góðu standi. Verð 1150 þ. engin skipti.
Upplýsingar í síma 892-4982

til sölu VW Polo árg. ‚99 ek. 143 þ.
skoðaður út ‚14 beinsk. 5g. verð 180
þús uppls. s. 6641073.

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér
reynslu annarra viðskiptavina okkar á
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús.
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum,
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

CHEVROLET Chevy Van 1500
Ferðabíll. árgerð 2004, ek. 92 Þkm,
sjálfskiptur, einn eigandi frá upphafi,
kemur nýr til landsins, framdrif og
upphækkun gert á Íslandi. 35” sumar
og vetrardekk allt á felgum, TV, DVD
fjarstart,loftlæstur frama og aftan.
ofl ofl. skráður sem húsbíll. Verð
4.990.000. Rnr.147227 gsm 893-9500

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík
Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

FLOTTUR SPARIBAUKUR!
VW POLO 1,2 árg. ‚03 ek. 153 þús, 5 d,
bs, tímakeðja, ALGJÖR SPARIBAUKUR!
fallegur og vel með farinn bíll ásett
verð 620 þús. TILBOÐ 490 ÞÚS
möguleiki á 100% láni visa/euro s.841
8955.

FLOTTUR RAV4 TILBOÐ 380 ÞÚS!

TILBOÐ
Citroen Berlingo ‚04 til sölu, bensín,
1.4 beinskiptur, Ek. 122 þkm. Verð
450.000. s. 6900360.

Pajero árg.‘00, 3,2 dísel, ek. 200
þ.km. Er á nýjum ‚‘33 dekkjum.
Ásett v. 1.450 M. Tilboð 920 þ.strg. S.
7738099.

TOYOTA RAV4 2.0 4WD árg ‚96,
ek.187 þús, sjálfskiptur, ný tímareim
og vatnsdæla, breyttur á stærri
dekkjum, dráttarkrókur, óryðgaður
og lýtur vel út, ásett verð 520 þús
TILBOÐ 380 ÞÚS möguleiki á 100%
visa/euro í allt að 36 mánuði s.841
8955
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MÁLARAMEISTARI

Mótorhjól

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

VW Polo til sölu, árg. 2006, ek. 101þ.
svartur 1,4 vél, ný skoðaður og nýleg
tímareim. Tilboð 850 þús. uppl. 8225925.

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

Bílar óskast
4Tonna plastbátur til sölu, er með
þremur rafmagnsrúllum, GPS,
talstöð, nýleg vél. Upplýssingar í síma
5881211.

TILBOÐ

STAÐGREIÐI BÍLA 0-300
ÞÚS!

RENAULT MASTER Nýskr. 27.10.05. ek.
aðeins 129 þúsund, búið að skipta um
tímareim og vatnsdælu, nýskoðaður
2014 Verð 1690 en TILBOÐ 1380 þús
áhvílandi 1115 þús, SKOÐA SKIPTI,
hjól, sleða eða bíl. S. 693-0053

AGV og Lazer Hjálmarnir fást hjá
VDO í borgartúni. Vespuhjálmar,
Crosshjálmar, Lokaðir, Opnanlegir og
vélsleðahjálmar. Verið velkomin. VDO
Borgartún 36. S: 588 9747 www.vdo.is

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ

Bókhald

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

ÞJÓNUSTA

Vinnuvélar

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.

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

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Hreingerningar

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Húsbílar
Jeppar

FASSI (TONN/METRI) KRANI
TIL SÖLU

Hjólbarðar

Sérsmíðaður vagn með keðjudrifnum
róterum, einstaklega mjúkur í
hreyfingum. Hefur þá eiginleika að
komast í flestar lyftur. Er alls 750 kg.
Hefur skoðun 2013. Verð 700.000 S:
698 8266, Benedikt

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

Ráðgjöf
GRENNINGARRÁÐGJAFINN.
Skyndihjálp í grenningu.
grenningarradgjof@gmail.com

Málarar
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR
25% vetrarafsláttur af öllum
mælingum. Frítt verðtilboð. S. 778
0100.

Bátar

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

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

til sölu
TILBOÐ 948 ÞÚS!
MITSUBISHI OUTLANDER COMFORT
Nýskráður 4.5.2005, Nýskoðaður 2014,
4x4 beinskiptur ek. 173 þús Verð 1090
þús, tilboð 948 þús áhvílandi 670 þús,
skoða skipti. Uppl. í s. 693 0053

Fornbílar
FORNBÍLL
Mercedes benz 220 SB 1960
mdl. Þarfnast uppgerðar, mikið af
varahlutum fylgja með. Uppl í s.
8963470

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL
SÖLU.
TILBOÐ ÓSKAST.
DNG rúllur Viking 700 - dekkaður.
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp
24 V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF,
radar, dýptarmælir, sjálfstýring, STK.
Verð 7.9 millj. Ýmis Skipti koma til
greina. Tilboð óskast . Uppl síma
696-1001

Þjónustuauglýsingar
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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

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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AH-RAF

Húsaviðhald

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Húsnæði í boði

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

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

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

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

Snjótönn óskast, ýmsar stærðir koma
til greina. Uppl. í s. 893 3475

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Hljóðfæri

Trésmíði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Funahöfða 17a-19, Reykjavík

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

Geymsluhúsnæði

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

Bílskúr

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a
room price from 45.000 kr. per
month.
gsm 824 4535 leiga@
leiguherbergi.is

KEYPT
& SELT

20,3 ferm. bílskúr til leigu í
Hvassaleiti. Í skúrnum er rafm. en ekki
vatn. 30 þ. á mán. Hafið samband á
logfraediradgjof@gmail.com

ATVINNA

Til sölu
Atvinna í boði
Harmonikur og
harmonikkugeisladiskar í úrvali.
Tökum harmonikkur í umboðssölu.
Borsini Super star. www.egtonar.is
Sími 824 7610 & 660 1648.
Lítið notað og vel með farið píanó til
sölu. Uppl. í s. 899 3133.

Sjónvarp

Smiður með reynslu í húsaviðgerðum
ó.e vinnu. Hurðir, parket, flísar,
gipsveggir og fl. s. 7718013.

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

LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli
geta fylgt. s. 8498700.
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

Heilsuvörur
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

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Nudd
NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Óskast keypt

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

Til sölu notaðar vinnubúðaeiningar frá
Trimo. Um er að ræða gámaeiningar,
tvö herbergi og gangur fyrir miðju, í
hverri einingu. Nánari uppl. í s. 8961416

Verkfæri fyrir járnsmíði. Súluborvél,
sög, lítill rennibekkur, legupressa og fl.
óskast. Uppl. í s. 893 3475

STUNDASKRÁ - SCHEDULE:
NORSKA I , II & III- NORSKA f.
heilbrigðisgeira, ENSKA f. fullorðna.
ÍSLENSKA f. útlendinga - ICELANDIC.
Byrja/Starting: 10/2, 10/3, 7/4, 5/5.
Morgna/ Síðdegi /Kvölds. Mornings/
Afternoons/Evenings. 4 vikur 5 x í
viku- 4 weeks, 5 days a week. www.
iceschool.is. FullorðinsfræðslanIceSchool, Ármúli 5. s.588 1160.

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

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.
Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

Dýrahald

skemmtanir














STRÍHÆRÐIR VORSTEH
Til sölu tveir rakkar. Frábær fjölskyldu
og veiðihundar. Uppl í s:8614502
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LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
R-109. Til leigu 3ja herb. íbúð í einbýli.
Sími 6951790 eða snemma@visir.is.

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

HÁRGREIÐSLUSVEINN/
MEISTARI
Óskum eftir hressum
hárgreiðslusvein/meistara í
vinnu. Gott og skemmtilegt
atvinnutækifæri.
Endilega hafið samband í síma:
551-0808

ÍBÚÐ TIL LEIGU.
200 Kópavogur. 85 fm. 3. herb.
íbúð á neðri hæð í einbýlishúsi í
Hvömmunum í Kóp. Leigist frá 1. febr.
Verð 150 þús. Trygging + meðmæli.
Uppl. í síma 848 4821.
Stúdíóíbúð á svæði 105, 15fm. Leigð
út með öllum búnaði. S. 898 2866.
Glæsileg nýuppgerð 88fm 3ja
herbergja íbúð á Snorrabraut, stórar
svalir, langtímaleiga, laus 1.febrúar.
Verð 180 þús. Uppl. e.kl.17.00 í s.
824 6692.
Til leigu 2ja herb. íbúð við
Háaleitisbraut. Leiguverð 140þ. á
mán. 2ja mán. trygging. Uppl. á iria@
simnet.is
Til leigu 2. herb. íbúð í nýju fjölbýli
við Arnarneshæð í Garðabæ. Stór
geymsla og bílkjallari. Losnar um
mánaðarmótin. sími 8497209.

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

Rafvirkjun

Námskeið

Vantar íbúðar og atvinnuhúsnæði á
leiguskrá, upplýsingar í síma 517-0150.

Falleg 2-3 herb. íbúð á 3. hæð í
Hvassaleiti. Geymsla fylgir. 75 ferm.
Leigan er 165þ. á mán. plús rafm.
Hafið samband á logfraediradgjof@
gmail.com

Húsnæði óskast
Mótorhjólaklúbbur óskar eftir að leigja
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu og/
eða næsta nágrenni þess á verðbilinu
70-100þ. Má þarfnast lagfæringa.
Uppl. í s. 893 9537 Palli og 857 2349
Einar.

Atvinnuhúsnæði
IÐNAÐARHÚSNÆÐI
AÐ RAUÐHELLU Í
HAFNARFIRÐI TIL LEIGU,
100-150fm. Stórar innkeyrsludyr
og mjög hátt til lofts. Húsnæðið
leigist með tveggja pósta 3
tonna bílalyftu, stórri loftpressu,
standborvél, pressu 20t, lítið
sandblásturstæki og lítil bandsög.
Leiguverð 1200kr. á fm, innfalið
hiti og öryggiskerfi.
Uppl. Þórir 863 2282.
Bíladellukarlar velkomnir.

TIL LEIGU VERSLUNAR
EÐA ÞJÓNUSTHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

BAADER MAÐUR ÓSKAST
Í LANDVINNSLU Í
GRINDAVÍK
Þarf að geta sinnt viðgerðum
og viðhaldi Baadervéla, ásamt
léttum tilfallandi viðgerðum.
Upplýsingar í síma 863-9006
Einar.
Þorbjörn hf.
Vanur maður óskast í lagnavinnu.
Uppl S. 897-0731 eft.kl. 16:00

ALMAR BAKARÍ
HVERAGERÐI
Óskar eftir metnaðarfullum bakara og
lærling. Uppl. í s.663 2326.
Óskum eftir að ráða til starfsmann
í fulla stöðu, kostur ef sá hinn sami
er vanur trjáklippingum og/eða með
vinnuvélaréttindi. Áhugasamir sæki
um á www.gardlist.is
Óskum eftir vönum gröfumönnum á
hjólavél og beltavél. Uppl S. 897-0731
eftir kl. 16:00

Atvinna óskast
65 ára mann vantar vinnu. Margt
kemur til greina. Húsasmiður að
mennt. S. 844 7901.

Viðskiptatækifæri
VEITINGAREKSTUR
TIL SÖLU
Rekstur Kántrýbæjar á
Skagaströnd er til sölu. Gott
tækifæri fyrir duglegt fólk.
Upplýsingar sendist á: kantry@
kantry.is eða í s. 869 1709

Tilkynningar
Hreinsa þakrennur, laga
veggjakrot,laga ryð á þökum ofl.Uppl
s:8478704.manninn@hotmail.com

Einkamál

Nýbýlavegi 8 (gamla
Toyota húsinu) Til leigu
60 - 700 fm verslunar eða
þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleira, einnig
150- 1.500 fm húsnæði með allt
að 4 metra lofthæð sem hentar
undir léttan iðnað, lagerrými,
heildsölur, verslanir o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir í
s. 661-7000
Til leigu bílskúr í Móhellu Hafnarfirði,
26-28 fm, á afgirtu svæði. Uppl. gefur
Pálmi í s. 898 9313.

TIL LEIGU Í HAFNARFIRÐ
Eitt 50m2 frístunda-/iðnaðarbil var
að losna í Steinhellu 14, einnig til
leigu 180m2 endabil í Suðurhellu.
Upplýsingar í síma 660-1060.

STEFNUMÓT?
SKYNDIKYNNI
Auglýstu frítt í síma 535-9923.
Símastefnumót Rauða Torgsins
Símastefnumót.is
Djarft ísenskt samfélag á netinu,
ókeypis eða í áskrift. Frítt vídeóspjall.
EroticAria.eu
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Mannskapurinn hristur saman
Til þess að andrúmsloftið verði létt í veislum og fólk fari að spjalla saman er ágætt að grípa til samkvæmisleikja til að brjóta ísinn.

G

óður undirbúningur er nauðsynlegur til að allt gangi smurt og allir
skemmti sér vel þegar efnt er til
veislu. Í stórum veislum, brúðkaupum
og árshátíðum, er oftast veislustjóri sem
heldur utan um dagskrána. Til að koma
fólki í gírinn og hrista það saman getur
verið gott að grípa til samkvæmisleikja
sem veislustjórinn hefur umsjón með.
Hér eru nokkrir nefndir, margir þekkja
eflaust einhverja en gott er að rifja þessa
leiki upp nú þegar tími árshátíða og annarra veislna fer í hönd.

Borðadans
Þessi leikur er sniðugur í stórum veislum
þar sem setið er til borðs. Hverju borði er
úthlutað einu þekktu lagi. Þegar lagið er
spilað eiga allir sem sitja við borðið sem
á lagið að standa upp og dansa. Lögin er
svo spiluð nokkrum sinnum yfir kvöldið. Það getur verið fyndið að sjá hvernig dansinn breytist eftir því sem á kvöldið líður. Í byrjun eru flestir dannaðir og
taka kannski gamla, góða „hliðarsamanhliðar“ dansinn. Í lok kvölds er sama fólk
jafnvel komið upp á borðið með bindið á
hausnum.

Hlutakapphlaup
Gestum er skipt upp í lið. Hægt er að útfæra þetta á mismunandi vegu, á árshátíðum er til dæmis hægt að hafa jafn
mörg lið og borðin eru. Í brúðkaupum
má skipta gestum í tvö lið; lið brúðarinn-

ar og lið brúðgumans. Leikurinn gengur út á það að vera fyrstur að útvega þá
hluti sem stjórnandi leiksins kallar eftir.
Það má byrja leikinn rólega og kalla eftir
hlutum sem margir eru með á sér og auðvelt er að láta af hendi, til dæmis penna
eða lykla. Eftir því sem líður á leikinn er
kallað eftir sjaldgæfari hlutum, til dæmis
fimmþúsund króna seðli, og hlutum sem
fólk vill síður láta af hendi eins og nærfötum eða sokkum. Gott er að skipa einn
fulltrúa hvers liðs sem á að koma hlutnum til stjórnanda svo að gestir hlaupi
ekki hver annan niður þegar fjöldi
manns rýkur af stað með hlutina. Það lið
sem nær að safna flestum hlutum vinnur svo leikinn.

Orðaleikur
Gestir eru látnir hafa nælu, teygju eða eitthvað annað sem þeir geta fest á sig þegar
komið er í veisluna. Veislustjóri skýrir frá
leiknum í byrjun veislunnar og hann er
svo látinn vera í gangi alla veisluna. Nokkur bannorð eru fundin sem veislugestir nota alla jafna mikið, til dæmis nafn
brúðguma og brúðarkjóll í brúðkaupi og
nafn fyrirtækis og forstjóra á árshátíð. Ef
svo einhver segir bannorðin þá má sá sem
heyrir það taka næluna/teygjuna af viðkomandi og festa á sig. Leikurinn gengur svo út á að safna sem flestum nælum/
teygjum í gegnum alla veisluna þegar fólk
er að spjalla saman og sigurvegari fær svo
jafnvel einhver verðlaun.

Samkvæmisleikir koma gestum í stuð, meira fjör færist oft í dansinn þegar líður á kvöldið.

MYND/GETTY

UPPSKRIFT AÐ GÓÐU VEISLUHALDI
Gaman getur verið að halda veislur en þá þarf undirbúningurinn líka að
vera góður. Hér eru nokkur góð ráð fyrir veisluhaldarann.
1. Byrjaðu núna Því meiri tíma sem þú hefur til að skipuleggja því
minna stress myndast rétt fyrir veisluna. Fyrsta skrefið er að búa til þrjá
lista: gestalista, matseðil og innkaupalista. Þeim getur þú breytt og
bætt við eftir því sem þörf er á.
2. Aðstaðan í lagi Vertu viss um að eldhúsið þitt ráði við starfið sem þú
ætlar því. Er nóg pláss í frystinum, kæliskápnum, ofninum og því um
líkt? Ef svarið er nei þarf að aðlaga matseðilinn og bjóða upp á mat
sem hægt er að geyma með ólíkum hætti.
3. Skynsamleg innkaup Best er að kaupa inn fyrir veisluna í áföngum.
Keyptu sem fyrst það sem ekki skemmist og bættu smám saman við.
4. Fallega lagt á borð Fallega
skreytt borð getur gert
venjulegasta mat girnilegan og
fágaðan.
5. Eldað fram í tímann Ekki bíða
fram á síðustu stundu með að
elda allt fyrir veisluna. Margt er
hægt að undirbúa með fyrirvara,
frysta og hita upp síðar.
6. Ekki þrífa yfir sig
Ekki reyna að gera
alþrif á húsinu fyrir
veisluna. Einbeittu þér
að þeim herbergjum
sem gestirnir munu sjá
og lokaðu öðrum herbergjum.
7. Einfaldleiki í mat
Ekki bjóða upp á
mat sem þarfnast
þjónustufólks.
Sjálfsafgreiðsla er
lykilatriði.
8. Góð hjálp Munurinn á þeim sem hafa
gaman af veisluhaldi og
þeim sem bölva því að halda
partí er að þeir fyrrnefndu eru
ófeimnir við að biðja um hjálp.
9. Skemmtu þér Þetta getur
verið erfitt fyrir veisluhaldara.
Lykilatriði er að sleppa takinu
og leyfa veislunni að hafa sinn
gang.

Salurinn tekur um 150 manns í sæti en 250-300 í standandi móttöku. Matseðill, skreytingar og skipulag er sniðið að óskum hvers og eins.

Fullbúinn salur í
fallegu umhverfi
GR veitingar og þjónusta ehf. rekur veislusal í Golfskálanum í Grafarholti en hann
er með þeim glæsilegri á landinu. Á sumrin er þar starfræktur veitingastaður en
yfir vetrartímann er boðið upp á alhliða veisluþjónustu fyrir hvers konar tilefni.
Úr salnum, sem er fullbúinn
tækjum, er glæsilegt útsýni yfir
borgina og golfvöll GR. Salurinn er leigður með veitingum og
þjónustu og er þjónustan sniðin
að hverju tilefni fyrir sig.
„Salurinn tekur um 150 manns
í sæti en 250-300 í standandi
móttöku. Við erum með fullkomið hljóðkerfi og allan búnað
til myndasýninga. Hér er sömuleiðis píanó og annað sem þarf til
veisluhalda,“ segir matreiðslumeistarinn og eigandinn Sigrún Árnadóttir, sem hefur rekið
staðinn frá 2004. Þar eru haldnar brúðkaupsveislur, ferming-

arveislur, útskriftarveislur, afmæli, móttökur, ráðstefnur, erfidrykkjur og hádegisfundir ásamt
fleiru. „Viðskiptavinir okkar setjast niður með starfsfólki staðarins og í kjölfarið er matseðill,
skreytingar og skipulag sniðið
að óskum hvers og eins. Þá bjóðum við upp á veitingaþjónustu úti
í bæ fyrir þá sem það kjósa,“ útskýrir Sigrún.
Yf ir sumarmánuðina, eða
frá miðjum maí fram í október,
er starfræktur veitingastaður
í salnum og er hann opinn allt
sumarið frá morgni til kvölds.
Þar býðst gestum og gangandi

að borða góðan mat í notalegu
umhverfi og er pallurinn jafnan
þéttsetinn. „Allir eru velkomnir á staðinn, klúbbmeðlimir sem
aðrir,“ segir Sigrún. „Á matseðlinum eru kjötréttir, fiskréttir og
ýmislegt fleira en matseðillinn
er breytilegur dag frá degi með
það að markmiði að tryggja fjölbreytni og besta mögulega hráefni hverju sinni.
Fyrirspurnir um salaleigu,
veitingar og þjónustu er hægt að
senda á grveitingar@grveitingar.is en einnig eru veittar upplýsingar í síma 585-0215 og á www.
grveitingar.is

GR
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Himnaríki úr ís og rjóma
Ísréttir af ýmsu tagi njóta mikilla vinsælda um allan heim. Nokkrir þeirra hafa náð heimsfrægð en þeirra á meðal eru bananasplitt,
affogato-ískaffið, mjólkurhristingur og knickerbocker-glory. Gaman getur verið að bjóða upp á slíkar dýrðir í veislum.
Knickerbocker-glory kallast þessi ísréttur
sem er vinsæll um allan heim, þó einkum
í Bretlandi. Ísrétturinn kemur fyrst fram í
heimildum frá 1930. Innihald réttarins getur
verið mismunandi og í hann má setja ís,
rjóma, ávexti, marengs, hlaup, hnetur og
jafnvel líkjör.
Vanilluís
Ávextir á borð við jarðarber, banana,
melónu, vínber og ferskjur
Ávaxtasíróp
Þeyttur rjómi
Kirsuber
Ískex
Hnetur (má sleppa)

Skerið ávextina
smátt. Takið
hátt glas. Setjið ávextina í
botninn. Bætið
við þremur
kúlum af ís. Hellið
sírópinu yfir. Setjið að lokum þeyttan rjóma og skreytið með kirsuberi
og ískexi. Einnig má
skreyta með söxuðum
hnetum og sósu.

Affogato er kaffidrykkur með
ís. Affogato þýðir drukknaður á
ítölsku en í drykknum er vanalega vanilluís með espressokaffi. Sumir vilja einnig setja
skot af Amaretto eða öðrum
líkjör í drykkinn.

Bananasplitt á sér langa sögu en rétturinn
var fundinn upp árið 1904. Það var ungur
lærlingur apótekara, David Evans Strickler, sem
raðaði réttinum fyrst saman. Rétturinn þótti
dýr en varð fljótt vinsæll meðal nemenda Saint
Vincent-skólans í Latrobe í Pennsylvaníu. Vinsældirnar jukust með tímanum og á endanum
keypti Strickler apótekið. Árið 2004
hélt
Latrobe-borg upp á uppfinningarafmæli ísréttarins.
Banani, skrældur og
skorinn til helminga
eftir endilöngu.
Þrjár ískúlur, vanillu,

súkkulaði og jarðarberja
2 msk. niðurskorin jarðarber
2 msk. ananasbitar úr dós
2 msk. þeyttur rjómi
1 msk. hakkaðar salthnetur
1 msk. súkkulaðisósa
2 maraschino-kirsuber (sæt, niðursoðin)
Setjið bananann á disk
(helst aflangan). Setjið
ísinn milli bananabitanna tveggja.
Raðið öðrum hráefnum snyrtilega
ofan á.

Mjólkurhristingur varð sérlega vinsæll í
Bandaríkjunum á fjórða áratug tuttugustu
aldar. Unga fólkið sótti í drykkinn sem gerður
er úr ís og sírópi með mismunandi bragði.
Sjeik er þekkt fyrirbrigði um allan heim og
má fá í afar mismunandi útfærslum.
2 bollar mjólk
2 msk. súkkulaðisíróp
2 bollar vanillu- eða súkkulaðiís
3/4 tsk. vanilludropar

Setjið óbrjótanlegt lítið glas í frystinn. Takið út þegar það hefur kólnað og setjið vanilluís að smekk í
glasið. Bruggið einfaldan espresso
og hellið yfir ísinn. Þeir sem vilja
geta skreytt með sykri, vanillu eða
kökuskrauti.

Setjið öll hráefni í blandara og blandið í 30 sekúndur. Blandið vel og njótið. Þeir sem vilja geta
stráð súkkulaðispæni yfir.

Við erum
í hádegismat!

Hollur og góður
hádegismatur
alla daga

Mmmm, þetta væri gaman að prófa.

Djúpsteiktar sætar
kartöflur
Þetta eru ákaflega girnilegar
kartöflur sem geta verið meðlæti
með fiski eða kjöti. Sætar kartöflur
eru hollar og góðar. Hér fá þær
sérstakt bragð af kryddinu.

Það sem þarf:
6 bollar hnetuolía, til að djúpsteikja
1 tsk. salt
½ tsk. hvítlauksduft
½ tsk. reykt paprikuduft
1/8 tsk. sykur
1 bolli maísmjöl
¾ bolli sódavatn, ískalt

800 g sætar kartöflur, skornar eins
og franskar kartöflur
Hitið olíuna í 190°C í djúpri, þykkbotna
pönnu. Hitið ofninn í 100°C.
Blandið saman salti, hvítlauksdufti,
papriku og sykri í skál og setjið til hliðar.
Hrærið saman maísmjöli og sódavatni. Leggið kartöflurnar í blönduna og steikið í 6-8 mínútur í olíunni.
Kryddið með blöndunni og leggið á
pappír á bökunarplötu. Haldið kartöflunum heitum í ofnum þar til búið
er að steikja allan skammtinn.

„Hádegið er hápunktur
dagsins hjá okkur”
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Grétar Haraldsson
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

200
Kópavogur

Kópavogstún 2-4

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

Rauðagerði 29

108
Reykjavík

Íbúð

203

STIGAHLÍÐ 90, 105 REYKJAVÍK
OP

IÐ

HÚ

S

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sunnudag 26. jan. 16:00 - 17:00

Sunnudag 26. jan. 15:00 - 15:30

F i 60 á
Fyrir
ára og eldri
ld i í samstarfi við
Samtök aldraðra

Vandað
ð 306,5 fm einbýlishús
ý
á
frábærum stað með tvöföldum bílskúr

126 fm 3ja herbergja íbúð
Nánari upplýsingar veita

Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Fjögur stór svefnherbergi
Nánari upplýsingar veitir

Stæði í lokaðri bílageymslu

Hilmar Jónasson, Sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

16 fm yfirbyggðar svalir

VELKOMIN Í OPIÐ HÚS, SUNNUDAG, 26. JAN. KL. 15.00-15.30

Fullbúin með gólfefnum

Glæsilegt 325,4 fm. einbýlishús í rólegri, lokaðri götu á
vinsælum stað miðsvæðis í borginni. Stórar stofur, sér
hjónasvíta, 5-6 svefnherbergi. Möguleiki á aukaíbúð.
Tvöfaldur bílskúr. Gróinn og fallegur garður, gott útsýni.
Stutt í alla þjónustu, verslanir og góða skóla.
Einstök eign á frábærum stað.
Aðalheiður Karlsdóttir, löggiltur fasteignasali,
sýnir eignina. Sími: 893-2495

LAUS VIÐ KAUPSAMNING
Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Aukaíbúð með sérinngangi
Mikið endurnýjað

45,2 millj.

Grétar Haraldsson hrl.
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Stórar stofur

Suðurverönd með skjólgirðingu
Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

79,9
, millj.
j

Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

stakfell.is

Fax 535 1009

Austurkór 43-47 – 203 Kóp.

IÐ
P
O

S
HÚ

Þessi frábæru raðhús verða til afhendingar í vor. Bæði endahúsin eru enn
fáanleg. Austurkór er frábær útsýnisgata með góðum tengingum í allar áttir
og verslun og þjónustu í næsta nágrenni. Húsin eru á einni hæð, 3-4 svefnherbergi, með innbyggðum bílskúr og mjög vönduð að öllu leyti. Stór garður
í suðvestur – óhindrað útsýni. Húsin verða afhent tilbúin fyrir utan gólfefni –
lóð grófjöfnuð.

Komdu í opið hús í dag, laugardag kl 13-14.
Þorrasalir 9 – 11, Kóp

Vandaðar íbúðir, eikar innréttingar og hurðar frá Axis. Eldhústæki frá Bræðrunum Ormsson.
Fallegt útsýni er yfir golfvöll Kópavogs og Garðabæjar frá Þorrasölum og örstutt í útivistarparadís ásamt
gönguleiðum í Heiðmörk. Einungis eru um 12 mínútna akstursfjarlægð frá miðborg Reykjavíkur. Hafðu
samband við sölumenn í síma 535-1000 og kynntu þér þennan spennandi kost nánar.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Austurkór 100-102 – 203 Kóp.

Frá þessum fallegu húsum í Austurkór er eitt besta útsýnið á höfuðborgarsvæðinu. Aðeins 6 íbúðir í húsi.
3-4 svefnherbergi, 2 baðherbergi í öllum íbúðum, fataherbergi í stærri íbúðunum og tvennar svalir á efri
hæðunum. Í húsi númer 102 fylgir bílskúr hverri íbúð. Húsin standa innst í Austurkór og góðar tengingar
þegar til staðar fyrir akandi, gangandi og hjólandi. Hafðu samband við sölumenn í síma 535-1000 og
kynntu þér þennan spennandi kost nánar. Húsin eru í byggingu og verða til afhendingar næsta haust.
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ÞAÐ KVAÐ VERA FALLEGT Í SOTSJÍ
útlenskra ráðherra við hátíðahöldin muni
ekki í augum Pútins og manna hans fela í sér
þegjandi og þó kannski öllu heldur himinhrópandi samþykki þeirra við öllum herlegheitunum, stjórninni í Rússlandi, mannréttindabrotunum, hinni vaxandi kúgun. Þarna
er á ferð hinn eilífi vandi sem við stöndum frammi fyrir í umgengni við einræðisherra, á að virða þá viðlits eður ei? Stundum
verður að gera fleira en gott þykir, en það
er nú einmitt mergurinn málsins. För ráðherranna til Sotsjí virðist algjör óþarfi, lítið
annað en skemmtiferð, hvað sem þau færa
sér til afbötunar, Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra og Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra. Skemmtiferð um hinn rómaða sumarleyfisstað við Svartahafið þótt nú
sé vissulega vetur, já, skemmtiferð um þann
stað þar sem einræðisherrann Stalín var
tíður gestur og hans viðurstyggilegi glæpahundur og nauðgari Lavrentí Bería sleiktu
sólina saman. Því Sotsjí var uppáhald þeirra
tveggja, enda báðir upprunnir úr nágrenninu, Stalín Georgíumaður en Bería var
Mingreli frá Abkasíu.

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson ergir sig
yfir því að íslenskir ráðherrar
skuli ætla að heiðra Pútin
Rússlandsforseta
með því að mæta
á Vetrarólympíuleikana hans
í Sotsjí. Og
komst að því
að staðurinn
sjálfur á sér
sorglega
sögu.

Miðpunktur ægilegra atburða
En það er fleira sem orkar tvímælis við að
íslenskir ráðherrar heiðri borgina Sotsjí
sérstaklega með nærveru sinni. Þessi borg
er nefnilega miðpunktur ægilegra atburða
sem gerðust á 19. öld og sumir fræðimenn
hafa kallað fyrsta þjóðarmorð sögunnar, eða
altént þjóðernishreinsanir. Ef hinir íslensku
ráðherrar, sem ætla til Sotsjí, legðu nú
stundarkorn eyra við jörð, þá er ekki útilokað að heyra megi þjáningarstunur Kirkassa
djúpt úr iðrum jarðar, þess fólks sem var
rekið á brott, eða jafnvel er enn þá blóðlykt
af moldinni, blóð þess fólks sem var myrt
svo þeir kæmust að. Hinir hrokafullu StórRússar sem síðan hafa baðað sig í sólinni
og volgu Svartahafinu í Sotsjí og eru nú að
halda þarna hátíð til dýrðar keisara sínum
Pútin.

E

ftir tvær vikur hefjast Vetrarólympíuleikarnir í borginni Sotsjí
við Svartahafið, sú borg tilheyrir
Rússlandi. Fimm íslenskir keppendur verða viðstaddir leikana og
tveir íslenskir ráðherrar. Ferðalag ráðherranna hefur vakið athygli, ekki
aðeins vegna þess kostnaðar sem af hlýst,
heldur einnig og ekki síður vegna þess
hvernig sífellt er þrengt að mannréttindum
í Rússlandi og þarf ekki annað en að minna
á ömurleg lög sem þar hafa nú nýlega verið
sett til höfuðs samkynhneigðum. Og ekki
nóg með það, heldur er ljóst að Pútin Rússlandsforseti ætlar beinlínis að nota leikana
til að varpa ljóma á eigin ríkisstjórn.
Og þá er spurningin hvort nærvera

NÁNAR Á UU.IS

ALLRA SÍÐUSTU SÆTIN Í JANÚAR TIL:

TENERIFE &
KANARÍ
IFE

SÓL

Á

ER
TEN

SÓL

7 NÆTUR

7 NÆTUR

FRÁ:

Á

RÍ

A
KAN

89.900

FRÁ:

KR.

á mann m.v. 2 fullorðna í 7 nætur
í tvíbýli á Best Semiramis****
Puerto De La Cruz með
morgunverði
Brottför: 30. janúar

69.900

KR.

á mann m.v. 2 fullorðna í 7 nætur
í íbúð með einu svefnherbergi á
Hótel Roque Nublo***
Brottför: 29. janúar.

9 NÆTUR

FRÁ:

129.900

KR.

á mann m.v. 2 fullorðna í 7 nætur
í tvíbýli á Playa Canaria****
Puerto De La Cruz með hálfu fæði.
Brottför: 4. febrúar
ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRI 19, KÓP. | S. 585 4000

Nú
þegar tekist
hafði að
svipta
Kirkassa
frelsinu, þá
ákvað
Dímítri
Miljutín einn
æðsti herforingi
Rússa að
ganga lengra
og svipta
Kirkassa
bæði landi
sínu og
lífsviðurværi
og helst bara
lífinu sjálfu í
leiðinni.

KIRKASSÍA OG NÁGRENNI
Moldóva

Úkraína
Azovshaf

Rú
ú l d
Rússland
Rúmenía

Svartahafið

Kirkassía
Sotsjí

Búlgaría

Abkasía
Georgía

Istanbúl

Tyrkland

Sotsjí var fram yfir miðja 19. öld ekki
annað en syfjulegur lítill bær sem taldist þó
einn helsti miðpunktur Kirkassíu en svo er
nefnt svæðið norðvestur af Kákasusfjöllum.
Í þeim fjöllum og dölunum og sléttunum
norður af höfðu frá fornu fari búið margar þjóðir, sem voru ekkert endilega neitt
skyldar. Þar á meðal voru Kirkassar, en þeir
skiptust raunar í nokkrar undirþjóðir, en
látum þær flækjur liggja milli hluta, köllum
þá bara alla Kirkassa. Þeir voru múslímar
og höfðu verið í einhver 2-300 ár, eða síðan
Ottóman-Tyrkir komu sunnan yfir fjöllin
og lögðu svæðið undir sig. Í byrjun 19. aldar
var stórveldi Ottómana hins vegar farið að
linast heldur betur, en nýtt stórveldi kom
norðan að og vildi nýlendur í Kákasus og
g
víðar. Þetta voru Rússar.
Lutu yfirráðum Rússakeisara
ra
Sagan um yfirgang og stríð
Rússa í Kákasuslöndum er
bæði löng og flókin, enda
stóðu þau stríð áratugum
saman en enduðu loks með
því að hinir stoltu fjallamenn urðu að lúta yfirráðum Rússakeisara – en ekki
með neinni gleði þó, og þau
hryðjuverk sem ýmsir óttastt
að muni fylgja Vetrarólympíuíuleikunum í Sotsjí eiga rót sína
na
í því að ýmsar múslímskar þjóðir í
Kákasusfjöllum eru ekki enn búnar að sætta
sig við yfirráð Rússa. En hvað Kirkassíu
snertir, þá tókst Rússum loks að bæla niður
mótspyrnu íbúa þar þegar höfðingjar eins og
hinn virti og dáði Kazbech Tugozhoko féllu
í valinn, hann dó 1840. Rétt tveim áratugum
seinna náðu svo Rússar hættulegasta fjanda
sínum í Kákasus, Shamil ímam, sem leitt
hafði baráttu þjóðanna norðanaustan til í
fjöllunum, þar sem heita Téténía og Dagestan. Þá varð kyrrara í fjöllunum en verið
hafði um langt skeið, Rússar töldu nú ástæðu
til að fara að nýta sér nýlendur sínar og um
leið losa sig við öfl sem þeir óttuðust að yrðu
til vandræða í framtíðinni. Og þá staðnæmdust herforingjar þeirra fljótt við Kirkassíu.
Kirkassar gáfust aldrei upp
Kirkassar voru, eins og reyndndar flestir fjallamenn í Kákasus, rómaðir hermenn,
gáfust seint eða aldrei upp
og höfðu gætt frelsisins
af sannkölluðum eldmóði
(Það má svo fylgja sögunni
að kirkassískar konur voru
almennt viðurkenndar
bæði í Evrópu og Miðausturlöndum sem hinar allra
fegurstu í heimi, dökkleitar,
blóðheitar dísir, þungbrýndar
ar
gjarnan.) Nú þegar tekist hafði
fði að
svipta Kirkassa frelsinu, ákvað Dímítri Miljutín, einn æðsti herforingi Rússa, að ganga
lengra og svipta Kirkassa bæði landi sínu
og lífsviðurværi og helst bara lífinu sjálfu
í leiðinni. Hann setti á blað áætlun þar sem
hann hvatti til þess að Kirkassar yrðu einfaldlega reknir burt af sínum frjósömu
heimalöndum og rússneskir settir þar niður
í staðinn, en bætti við orðrétt að „útrýming Kirkassa væri markmið í sjálfu sér – að
hreinsa landið af óvinveittum aðilum“.
Ég veit hvaða orð eru nú farin að reyna
að brjóta sér leið upp á yfirborðið í huga
lesenda, þýsk orð bæði og skelfileg í ljósi
sögunnar: Lebensraum og Endlösung. Fyrra
orðið þýðir „lífsrými“ og það notuðu þýskir
nasistar um þá stefnu að leggja undir sig
löndin í austri, þar á meðal Rússland, og
byggja þau þýskum bændum en reka burt
íbúana sem fyrir voru eða hneppa þá í þræl-

Samsun

Trabzon

dóm – seinna orðið þýðir „lokalausn“ og
merkir hvað átti að gera við Gyðinga, drepa
þá bara alla saman. Það var eins konar sambland af þessu tvennu sem Miljutín ætlaðist
fyrir og keisarinn Alexander II samþykkti
áætlun hans. Alexander þessi er í rússneskri
sögu talinn með bestu mönnum, já, hann er
kallaður „Alexander frelsari“ af því hann
nam úr gildi gömul lög sem gert höfðu rússneska bændastétt ánauðuga þræla landeigendanna. En þessi „frelsari“ virti Kirkassa
einskis, og nú var hafist handa um að framkvæma áætlun Miljutíns.
Fólki hlaðið í „fljótandi líkkistur“
Rússar höfðu alltaf gengið fram í Kákasus
af skefjalausri
grimmd. Rithöfundurj
Tolstoj, sá gegnumspillti
inn Leo T
hræsnari sem þóttist seinna
hræsn
heilagur maður, hann var um
heil
tíma í her keisara síns í fjölltím
unum og lýsti því sem fyrir
u
augu bar, eða réttara sagt
a
hikaði við það. Hann skrifaði: „Það var siður [rússnesku hermannanna] að
rráðast inn í fjallaþorpin að
næturlagi til að koma íbún
unum á óvart og svo konur
un
börn hefðu engan tíma til
og b
að flýja,
flý og sá hryllingur sem
nú átti ssér stað undir hulu næturinnar þegar rússnesku hermennirnir ruddust tveir eða þrír saman inn í húsin,
hann var slíkur að enginn opinber talsmaður
myndi þora að greina frá því.“
Rússar fóru ekkert í felur með hvað þeir
ætluðust fyrir. Þeir höfðu meira að segja
samband við Ottómana og spurðu hvort
þeir vildu ekki taka við Kirkössum þeim
sem nú ætti að vísa af hinni nýju rússnesku
jörð, og jú, Ottómanar lýstu sig reiðubúna
til og nú hófust Rússar handa um að flytja
alla kirkassísku þjóðina nauðungarflutningum yfir Svartahafið til tyrknesku borganna Istanbúl, Samsun og Trabzon. Það var
gengið fram af gríðarlegum ruddaskap, og
fólkinu var hlaðið í þúsundatali um borð í
manndrápsfleytur sem héldust varla ofanstundinni lengur. Kæmust
sjávar stu
þær á lleiðarenda, þá var segin
saga að drepsóttir brytust út
um borð, eða það væri ekkert að drekka, svo fólk dó
er
unnvörpum úr þorsta eða
u
hungri. „Fljótandi líkkisth
ur“ voru þessi skip kölluð.
Hjuggu á hendur í Sotsjí
H
Og þegar hægt gekk að
O
losna við fólkið svona, þá
lo
var það einfaldlega brytjniður. Rússnesku dátarnað n
gengu um með sverð sína og
ir geng
báðar hendur, líka í Sotsjí
hjuggu á b
– gamalt fólk, hinar rómuðu fegurðardísir,
börn, bara alla sem fyrir urðu. Það er erfitt að segja hversu margir létu lífið – einn
heimildarmaður sem rannsakað hefur
málið telur 600.000 hafa týnt lífi, það munu
hafa verið þrír fjórðu kirkassísku þjóðarinnar. Og afgangurinn flæktist landlaus um
Tyrkjaveldi.
En á Svartahafsströnd Kirkassíu var brátt
allt með friði og spekt, enda allir dauðir eða
burtreknir sem þar höfðu búið. Hinn syfjulegi og friðsæli bær Sotsjí auður og yfirgefinn, þó kannski blóðkleprar djúpt ofan í grasinu. En rússneskir embættismenn sem áttu
þarna leið um að skipuleggja landið sem þeir
höfðu stolið, þeim leist vel á, hér væri hægt
að byggja huggulegan sumarleyfisstað. Og
sextíu árum seinna menguðu Stalín og Bería
loftið með andardrætti sínum. Og 150 árum
seinna … Vetrarólympíuleikar, Pútin …

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

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Landmark leiðir þ
þig
g heim! – Þú hringir
g við seljum!
j
ÚS

H
PIÐ

NÝTT
VERÐ!

O

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27.01 FRÁ 17.30 – 18.00

ÚS

H
PIÐ

O

OPIÐ HÚS SUNNUD. 26. JAN. KL. 15:00 – 15:30

ÁLFHÓLSVEGUR 137 – 200 KÓP

KAMBASEL 29 – 109 RVK.

- Fallegt 147 steypt raðhús
- Sérstæður bílskúr
- Góður garður
- Stutt í alla þjónustu

Virkilega björt og falleg 73,1 fm. 2ja herb. íbúð
Sérgarður afgirtur sem snýr til suðurs
Sér þvottahús og stór geymsla.

V.36.8.- millj

Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN

EGGERT
R MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

V. 19,4 millj.

S

Ú
ÐH

I

OP

Hafðu samband

sölustjóri. Sími 770 0309

N

ÐU

KIÐ

BÓ

O
SK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 26.JAN KL.15 - 15:30

TÓMASARHAGI 39 – 107 RVK

BAKKAHJALLI - 200 KÓP - Bókið skoðun

- Rúmgóð útsýnisíbúð
- Stórar stofur
- Þrjú góð svefnherb.

- 240m2 parhús, þar af bílskúr 24m2.
- Fjögur svefnherbergi.
- Snyrtileg eign í góðu ástandi.

V. 35.9.- millj.

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

V. 59,9 millj.

Hafðu samband

SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

US

LA

AKURHVARF – 203 KÓP - Laus

NÝHÖFN -210 GBÆ.

- Falleg og rúmgóð 3ja herbergja, 108,7 fm.
- íbúð á þriðju og efstu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.
- Laus í febrúar.
Hafðu samband
- Hús byggt af vönduðum verktaka, Húsvirki.
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
V. 31,2 millj.

-Einstaklega glæsileg 139,9 fm 3ja herbergja enda-íbúð
-24,7 fm. bílskúr og ca 18 fm. sólskála, séreign um 182 fm.
-Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar,
Hafðu samband
KRISTBERG SNJÓLFSSON
-einstök staðsetning við sjóinn,
sölufulltrúi. Sími 892 1931
V 57,4 millj.

KALDAKINN - 851 HELLA

FJÓLUHVAMMUR 5 - 220 HFJ.

- Kaldakinn er jörð tækifæranna. 230,2 hektara jörð í Köldukinn í Rangárþingi ytra.
- Íbúðarhús 110,8 fm. Gesthús 80,4 fm. Hesthús 327,1 fm byggt 2005.
Fjárhús ca. 160 fm. Malarnáma er á landinu.
- LAUS STRAX, EIGANDI SKOÐAR
Hafðu samband
BENEDIKT ÓLAFSSON
ÝMIS SKIPTI.
Sölufulltrúi. Sími 661 7788
V. 90,0 millj.

- Glæsilegt 291,9 fm. 9 herb. einbýlishús með auka íbúð á jarðhæð sem er í útleigu.
( Góðar leigutekjur ) ásamt tvöföldum bílskúr.
- Vel viðhaldið einbýlishús á eftirsóttum stað á Hafnarﬁrði með stórbrotnu útsýni.
Fallegur og vel viðhaldin garður.
Hafðu samband
BENEDIKT ÓLAFSSON
- Göngufæri er í alla helstu
Sölufulltrúi. Sími 661 7788
þjónustu. Sjón er sögu ríkari.
V. 67,9 millj.

ÞÚ SPARAR
10.000 KR.

ÞÚ SPARAR
5.000 KR.

Vnnr. 68546500
LU
UX verkfærakista með
veerkfærum, alls 70 stk.

19.990

kr.

FULLT VER
RÐ: 29.990 kr.

Vnr. 93460100-5
FOX vind- og vatnsheldur
jakki. 50% Polyester,
50% PU efni. Stærðir S-XXXL.

7.890

kr.

FULLT VERÐ: 12.890 kr.

ÞÚ SPARAR
5.000 KR.

ALLT Á AÐ

SELJAST

Vnr. 93460110-5
FOX vind- og vatnsheldar
buxur. 50% Polyester,
50% PU efni. Stærðir S-XXXL.

5.990

LAGERHREINSUN

kr.

FULLT VERÐ: 10.990 kr.

facebook.com/BYKO.is

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.

AÐEINS Í BREIDD

AÐEINS Í BREIDD

ÞÚ SPARAR
7.000 KR.

ÞÚ SPARAR
2.000 KR.

ÞÚ SPARAR
8.996 KR.

ÞÚ SPARAR
11.995 KR.

Vnr. 93450001-5
HI-VIZ vinnujakki,
stærðir S-XXL.

Vnr. 93650071-4
HI-VIZ vinnujakki,
stærðir M-XXL.

Vnr. 74090563
SKIL höggborvél,
550W.

Vnr. 74092400
SKIL rafhlöðuborvél,
10,8V, 2 rafhlöður.

8.995

kr.
FULLT VERÐ: 17.991 kr.

8.995

5.490

9.990

AÐEINS Í BREIDD

AÐEINS Í BREIDD

kr.
FULLT VERÐ: 20.990 kr.

ÞÚ SPARAR
6.596 KR.

ÞÚ SPARAR
7.295 KR.

Vnr. 93450011-7
HI-VIZ vinnubuxur,
stærðir 48-60.

Vnr. 93650032-5
HI-VIZ vinnubuxur
stærðir 50-56.

5.995

6.995

kr.
FULLT VERÐ: 12.591 kr.

kr.
FULLT VERÐ: 14.290 kr.

AÐEINS Í BREIDD OG GRANDA

ÞÚ SPARAR
2.000 KR./M2

Vnr. 17900010
Steinﬂísar, frostþolnar,
gráar, 34x34 cm.

1.990

kr./m2
FULLT VERÐ: 3.990 kr.

ÞÚ SPARAR
5.000 KR.
Vnr.77700710
TORIN verkfærabox
með 2 skúffum.

5.990

kr.
FULLT VERÐ: 10.990 kr.

AÐEINS Í BREIDD

ÞÚ SPARAR
14.995 KR.

ÞÚ SPARAR
17.994 KR.

kr.
FULLT VERÐ: 16.990kr.

kr.
FULLT VERÐ: 7.490kr.

ÞÚ SPARAR
3.522 KR./M2

ÞÚ SPARAR
4.000 KR./M2

Vnr. 93650091-4
Vnr. 93650081-4
HI-VIZ vinnusamfestingur,
stærðir M-XXL.

Vnr. 93650101-3
HI-VIZ vinnuúlpa,
stærðir M-XL.

15.995

kr.

FULLT VERÐ: 33.989 kr.

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

9.995

kr.
FULLT VERÐ: 24.990 kr.

Vnr. 17800011
E-STONE ﬂísar, frostþolnar, 15x60 cm.

1.990

kr./m2
FULLT VERÐ: 5.512 kr.

Vnr. 17800072
IVORY BRICK mosaik
ﬂísar, 29x44 cm.

2.990

kr./m2
FULLT VERÐ: 6.990 kr.

70%

ÞÚ SPARAR
3.000 KR.

AFSLÁTTUR AF
RITFÖNGUM

Vnr. 740092390
SKIL muultisög, 200W,
slípi- ogg skurðarfylgihlutir.

8.990

kr.

FULLT VERÐ
Ð: 11.990 kr.

LAGERHREINSUN
GERÐU GÓÐ KAUP!

A
N
I
G
L
E
H
M
U
R
U
K
LÝ
ÞÚ SPARAR
1.500 KR.

ÞÚ SPARAR
2.000 KR.

ÞÚ SPARAR
700 KR.

Vnr. 52236854
LIZZ loftljós, E27,
42W, svart.
Vnr. 65105825
Þilofn með gegnumstreymi, 1000W.

3.990

kr.
FULLT VERÐ: 5.990 kr.

Vnr. 41119094
Spaði.

490

199

kr.
FULLT VERÐ: 899 kr.

kr.
FULLT VERÐ: 1.990 kr.

ÞÚ SPARAR
400 KR.
Vnr. 74807555
EINHELL TH-VC 1815
ryk- og vatnssuga.

Vnr. 51353185
Sparpera, E27,
EU, 7W, 2700K.

7.990

90

kr.
FULLT VERÐ: 9.990 kr.

ÞÚ SPARAR
13.000 KR.

kr.
FULLT VERÐ: 490 kr.

Vnr. 52220451
BOREALE loftljós.

Vnr. 51101821
TRI-LINE ﬂúrljós,
62,3 cm, 13W, 230V.

Vnrr. 51101820
TRI-LINE
I LINE ﬂú
ﬂúrljós,
ljó
39,3 cm, 8W, 230V.

990

kr.
kr
FULLT VERÐ: 3.990 kr.

Vnr. 41119096
Ausa.

199

kr.
FULLT VERÐ: 990 kr.

ÞÚ SPARAR
1.559 KR.

1.490

kr.
FULLT VERÐ: 4.490 kr.

Vnr. 59700922
Heimilistrappa,
2 þrep.

2.490 2.990
kr.
FULLT VERÐ: 15.490 kr.

kr.
FULLT VERÐ: 4.549 kr.

AÐEINS Í BREIDD

ÞÚ SPARAR
3.000 KR.

ÞÚ SPARAR
3.000 KR.

ÞÚ SPARAR
791 KR.

ÞÚ SPARAR
3.000 KR.
ÞÚ SPARAR
1.100 KR.
Vnr. 40853014
Þvottaslá, 80 cm.

1.990

kr.
FULLT VERÐ: 3.090 kr.

Vnr. 40850702
Þvottasnúra,
standur.

3.990

kr.
FULLT VERÐ: 6.990 kr.

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

ÞÚ SPARAR
2.000 KR.
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Magnað en mæðulegt lag skorðar skautastál
(16)
11. Rugluðum og lugum samheitum snaga (5)
12. Tel bleyðu staðna ef hún pukrast (10)
13. Steinhús ver höfnina? (11)
14. Stríðsfyrirsögn: Hann er klár fyrir steypuna!
(10)
15. Elskum álfu með skögultenntum skepnum
(11)
16. Staurafélögin ákveða hvers virði táknin eru (10)
17. Er allt tvírætt upp fyrir miðju? (11)
19. Þetta og fleira galið er lesnara en góðu hófi
gegnir (6)
22. Hálfur hálfviti að tuða (9)
24. Forleikur formúlu mun standa um stund (8)
25. Úrillur, enda drungalegur rigningardagur (6)
27. Karlmenn eru líka manneskjur (8)
29. Höfum rík í ráðum með frekum (8)
30. Það sem viðkvæmir þurfa er þvottur, loft og
fætur til að standa í (12)
33. Hélt sjó en vælir þó (6)
36. Launa viðvik smám saman (9)
38. Fallár þungbærrar lífsreynslu (6)
40. Kláraði korn þegar liljur birtust? (6)
41. Ég heimta jökulsker og það strax, þakka þér
fyrir (8)
42. Hita bossa við fjarðarenda (8)
43. Lokki kringum þann sem tautaði (6)
44. Er þessi kerling að hæða þetta lítilmenni? (7)
S K R Á P
A

L

F

L

H

Ú R A
F

S K

I

K

N

F

E

R E

G N

S Æ L

T

I

A

L

I

F

E

R

R

E

P A K O M U M

L

Í

K

I

M

E

N N H E

Ð

U

N

I

A

A

N

Y

S

I

N N

U

J

L
A

U
Í

S

Í

T

V

L

T

E

G U R

G

N A

Ó

A

L
F

A

I

A
I

I

I

A B R Ú Ð U R

L

A

A
F

Ð

R

É

L
Ð

I

E

S

I
Ð

L

3

4

5

L

I

U

N

8

9

10

13
14
15
16
17
19

20

18

21
22

23

24

25
27

26

28

29

34

31

32

35

Lausnarorð síðustu viku var
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LÓÐRÉTT
1. Draugar sem lenda í öðru sæti eru meinlaus
kvikindi (13)
2. Almáttugur, Lúkas er bara að rabba manneskja (15)
3. Staðsetningar stækkunarglerja, segir hann aumur (9)
4. Þetta er ílát fyrir seyði en ekki kjöt segir hún reið (8)
5. Heilastarfsemi horaðra þykir ekki beysin (10)
6. Alþjóðlegur landafundur (14)
7. Skrái ballerínuna (10)
8. Dilkar koma spikaðir af fjalli þótt þú fitir einhverjar (11)
9. Sá frændgarður sem lafði Makbeð fær ekki þvegið
hendur sínar af (11)
10. Gera lítið úr risa með sápublómum (6)
18. Að hnýta mynd af Izmir er góð skemmtun (6)
20. Tróð í tunnu og treður enn (7)
21. Stutt í maka næstu dagana (11)
23. Skyldi Barbie birtast? (5)
26. Sé aula auðæfa leita verðlausra kristalla (10)
28. Hafa kjúklinginn af gaurnum (9)
31. Hér má sjá vofu vöðlast hægt með líka (7)
32. Slá frá, segi ég, og hvert slæpistu þá? (7)
34. Óðagot fæst fyrir rétta klæðningu (6)
35. Mark og merki, er þetta ekki bara spurning um
stíl? (6)
37. Allt er andvari ef Kelvin mælir núll (5)
39. Dæld í deild (4)

2

R
H Æ Ð

L

A R

L

E

L

Ó

I

Í

F

T
I
L
L

R

U

E

M E

Y

N

T
E

I

T U R

I

N N

N

M

G

U

U

A

Í

44

B
I

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum
m
lausnarorðum og fær vinningshafi
fi
eintak af bókinni Þorsti eftir Esther
er
Gerritsen frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku var Bjarni
Zophoníasson, Reykjavík.

M Ó N U R

LAUSNARORÐ
L
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist ábatasamur atvinnuvegur.
Se
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 29. janúar næstkomandi á krossgata@frettabladid.is
m
merkt „25. janúar“.

„Vanabindandi

akstursánægja“
Ford Focus.
5 dyra frá 3.490.000 kr.
Station frá 3.640.000 kr.
Brimborg fagnar 50 árum í bílgreininni og af því tilefni
fylgja ný Nokian vetrardekk að verðmæti 145.000 kr.
öllum Ford Focus í janúar. Nýttu tækifærið.
Prófaðu vinsælasta bíl í heimi búinn sparneytinni
EcoBoost vél sem hefur hlotið titilinn vél ársins,
tvö ár í röð. Öﬂug 125 hestaﬂa vélin skapar einstaka
sparneytni 5,0 l/100 km og lágt CO2 114 g/km.
Komdu og prófaðu Focus. Tryggðu þér eintak.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

Viltu vita meira um Ford Focus?
Ford Focus hefur svo margt. Hann er búinn 16“ álfelgum og meðal staðalbúnaðar er Ford SYNC raddstýrt samskiptakerﬁ með Bluetooth búnaði fyrir GSM síma og neyðarhringingu. Tölvustýrð miðstöð viðheldur því
hitastigi sem þú velur og með aksturstölvunni fylgist þú með með lágri eyðslunni. 3,5 tommu upplýsingaskjár er í mælaborði og sérstakt hitaelement er í miðstöð. Hann er því mjög ﬂjótur að hitna á köldum
vetrarmorgnum. CO2 gildin eru óvenju lág fyrir bensínvél og hann fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur. Start stop spartæknin er í öllum beinskiptum Ford Focus. Komdu í reynsluakstur. Við tökum vel á móti þér.
Ford Focus 5 dyra/station, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,0/5,1 l/100 km. CO2 losun 114/117 g/km.
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Sarotech
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Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

„Þar fór í ver,“ sagði Konráð. „Okkur liggur á en þurfum að komast í gegnum
þetta völundarhús fyrst.“ Hann dæsti og bætti við vonsvikinn, „við verðum of sein.“
Getur þú hjálpað félögunum að komast í gegnum þetta völundarhús?
Athugið að það þarf að fara í gegnum miðjuna þar sem rauði bletturinn er.

Hoppsa bomm
Krakkar þetta skulið þið læra og biðja pabba eða
mömmu að kenna ykkur lagið. Svo getið þið öll
sungið það í bílnum á leið í skíðabrekkurnar.
Á skíðum skemmti ég mér,
trallallala lallalalala lallalalala
Niður brekkur fer
trallallala lallalalala la
Þegar jörð huldi snjór,
upp til fjalla ég fór,
bratta brekku þar fann,
niður hana ég rann.
Og svo hröð var mín för
að þar áfram sem ör,
ég þaut nú með bros á vör,
en síðan hoppsa bomm.
Á skíðum skemmti ég mér–og
svo framvegis

Síðan aftur á ný,
upp þá óðar ég sný,
niður liggur mín leið,
og mín braut sýnist
greið.
Og því eitt er þá víst,
að ég alls ekki skil
hvernig svo illa vildi til
að þar varð hoppsa
bomm.
Á skíðum skemmti ég
mér–og svo framvegis

Heilabrot
Getur þú fundið hvaða
tvær teikningar eru
nákvæmlega eins?

SIRKSUSSTELPA „Þegar maður gerir loftfimleika verður maður að fylgja alls konar reglum, annars getur maður slasað sig,“

segir Hrefna Rós.

TEIKNAR ÞÚ
FLOTTAR
MYNDIR?

Langar að verða
loftﬁmleikakona
Hrefna Rós Gunnarsdóttir er liðug með afbrigðum enda æﬁr hún ﬁmleika með
Gerplu og sirkuskúnstir í Æskusirkusnum. En stundum verður hún lofthrædd.
Hvað ertu gömul? „Ég er níu ára.“

mér finnst skemmtilegast.“

Í hvaða skóla ertu? „Í Seljaskóla.

Og hvað er svo skemmtilegast?
„Mér finnst skemmtilegast í
silki, acro og á veltibretti.“

Hvenær byrjaðir þú í sirkusskólanum Æskusirkusnum og hvað
kom til að þú fórst þangað? „Ég
byrjaði í Æskusirkusnum 2012
af því að mér fannst svo gaman
á sumarnámskeiði hjá Sirkus
Íslands.“

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

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hvernig æfingar gerðir þú fyrst
þar? „Fyrst prófaði ég alls konar,
til dæmis djöggl, jafnvægi, kasthringi, loftfimleika og margt
fleira. Þannig fann ég út hvað

Hvað ertu farin að geta mikið
núna? „Ég kann fullt af silkitrixum og acrotrixum og er orðinn
ágæt á veltibretti.“
Varstu búin að æfa fimleika
áður en þú byrjaðir? „Já, ég æfi
fimleika með Gerplu.“
Hefurðu einhvern tíma verið
lofthrædd? „Já, ég verð stund-

um lofthrædd. En þegar maður
gerir loftfimleika verður maður
að fylgja alls konar reglum, annars getur maður slasað sig.“
Hvaða hæfileika þarf maður
að hafa til að vera góður í
sirkus? „Það fer eftir því hvernig
sirkuslistamaður maður ætlar
að vera en það er mikilvægt að
vera með gott ímyndunarafl og
svo þarf maður bara að æfa sig.“
Langar þig að vinna einhvern
tíma við sirkus? „Já, mig langar
til að verða loftfimleika- og acrolistakona þegar ég verð eldri.“

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri

ENNEMM / SÍA / NM61 162

ix35

Vandaður - fj䟟rhj䟟ladrifinn
Hyundai ix35 – Verð: 6.390.000 kr.
D䟚sil, sj䟏lfskiptur, fj䟟rhj䟟ladrifinn / hiti 䟚 st䟧ri / bakkmyndav䟖l /
fjarlægðarskynjarar að aftan og framan / eldsneytisnotkun 6,8 l/100 km*.

Bj䟟ðum vetrardekk og dr䟏ttarbeisli
með 䟢llum ix35 䟚 takmarkaðan t䟚ma!

OPIÐ 䟀 DAG, LAUGARDAG FR䞵 12-16
Hyundai / BL ehf.

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

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080
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TÍMAMÓT
MERKISATBURÐIR
1494 Alfonso II tekur við af föður sínum sem konungur í Napolí.
1579 Utrecht-samningurinn sem markar upphaf hollenska ríkisins undirritaður.
1881 Thomas Edison og Graham Alexander Bell stofna símafyrirtæki.
1918 Rússland verður Sovétríkin.
1924 Fyrstu Vetrarólympíuleikarnir haldnir í Chamonix í Frakklandi.

Innilegar þakkir til allra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför elskulegrar eiginkonu minnar,
móður okkar, dóttur, tengdamóður,
tengdadóttur, ömmu og systur,

GUÐFINNU ELÍNAR EINARSDÓTTUR
Spóarima 17,
Selfossi.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á gjörgæslu, 11E við Hringbraut,
B2 í Fossvogi, Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Gunnar Bjarni
Ragnarsson krabbameinslæknir.
Einar Jónsson
Elías Örn Einarsson
Þórunn Einarsdóttir
Christopher Wood,
Bertha Ágústa Einarsdóttir
Jósep Helgason
Jón Þorkell Einarsson
Álfhildur Þórðardóttir
Sigríður Bergsteinsdóttir
Steinar Guðmundsson
Einar Pálmar Elíasson
Jón Guðbrandsson
Þórunn Einarsdóttir
barnabörn og systkini.

FLOTTUR KÓR Hann hefur starfað sleitulaust í 80 ár.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærrar
móður okkar, tengdamóður og ömmu,

INGIBJARGAR G. HJARTARDÓTTUR
frá Hnífsdal,
Hlaðhömrum 2, Mosfellsbæ.
Ingigerður Friðriksdóttir
Hjörtur Friðriksson
Margrét K. Friðriksdóttir
María Friðriksdóttir
Smári Friðriksson
og ömmubörn.

Davíð Atli Oddsson
Sigurður Jóhannsson
Tómas B. Tómasson
Wendy Ann Hough

Ástkær móðir okkar, fósturmóðir,
tengdamamma, amma og langamma,

GUÐNÝ SIGURJÓNSDÓTTIR
Strikinu 4, Garðabæ,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
þann 19. janúar síðastliðinn. Útför fer fram þriðjudaginn
28. janúar frá Vídalínskirkju kl. 15.00. Blóm og kransar
vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vilja minnast hennar
er bent á líknardeild Landspítalans.
Jóhanna Jakobsdóttir
Dagbjört Jakobsdóttir
Pálmi Stefánsson
Áslaug Jakobsdóttir
Hafsteinn Þorgeirsson
Sigmundur Haukur Jakobsson Þórhildur Karlsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Nákvæmlega 80 ár frá
stofnun kórsins
Sunnukórinn á Ísaﬁrði heldur upp á 80 ára afmæli í dag. Hátíðardagskrá er skipulögð
fram eftir kvöldi í Edinborgarhúsinu. Kórinn hefur ferðast víða um heim.
Áttatíu ár eru liðin frá stofnun Sunnukórsins á Ísafirði í dag, hann var
stofnaður 25. janúar 1934. Í tilefni
dagsins er slegið upp kórahátíð í Edinborgarhúsinu á Ísafirði. „Við munum
syngja lög undir stjórn fjögurra síðustu stjórnenda kórsins. Við erum
búin að æfa með þeim af kappi síðustu
vikur og ætlum að sýna afraksturinn í
dag,“ segir Svavar Þór Guðmundsson,
formaður kórsins.
Hátíðardagskráin í dag verður vegleg. „Einn kórmeðlimur mun, ásamt
mér, syngja lög Franks Sinatra við
undirleik lúðrasveitar. Svo verðum
við með þríréttaða máltíð, þetta verður flott veisla,“ segir Svavar. Gestir
verða að mæta spariklæddir. „Konur

eiga helst að mæta í kjólum – þeir
þurfa ekki að vera síðir en það er
ekki verra. Karlmenn eiga að mæta
í jakkafötum, með skyrtu og bindi.
Þetta verður fínni blær en á hefðbundnu flöskuballi,“ útskýrir formaðurinn.
Fleira verður gert í tilefni af stórafmæli kórsins. „Í framhaldi af árlegum tónleikum í vor ætlum við að setja
upp sýningu í Safnahúsinu hérna
á Ísafirði. Þar verður saga kórsins
kynnt í máli og myndum. Sýningin
mun standa yfir í mánuð,“ segir Svavar. Auk þess hafa kórfélagar í hyggju
að setja upp enn stærri sýningu. „Við
ætlum mögulega að setja upp Litlu
ljúfu messuna eftir Rossini, sem

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar eiginmanns míns, föður,
tengdaföður, afa og langafa,

Eiginmaður minn, fósturfaðir og bróðir,

ÓLA GUNNARSSONAR

Drekavöllum 26, Hafnarfirði,

Skógum, Kópaskeri.

Daví
Da
víðð
ví
ú fa
út
fara
rarsrsrstj
stjtjóórii

Þórunn Guðrún Pálsdóttir
Hugrún Óladóttir
Guðmundur Bárðarson
Gunnar Páll Ólason
Anna Lára Jónsdóttir
Jón Kristján Ólason
Þorbjörg Dóra Gunnarsdóttir
Lovísa Óladóttir
Kári Halldórsson
Kristveig Óladóttir
Dagbjartur Gunnar Halldórsson
Hildur Óladóttir
Sigþór Heimisson
Halla Óladóttir
Friðrik Már Jónsson
Gunnlaug Óladóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Jóha
Jó
hann
nnna Erla
Er a
guðf
gu
ðfræ
ræððing
ðinggurr
úttfa
fara
raarþ
rþjóónustta
Óli Péétuur
Óli
úttfararstjtjór
órii

kjartanatli@365.is

ÞORBJÖRN KARLSSON
andaðist á Sólvangi 26. des. 2013. Útför
hefur farið fram í kyrrþey. Þökkum auðsýnda
samúð og vinarhug. Hugheilar þakkir til
starfsfólks Drafnarhúss fyrir alúð og umhyggju í hans garð.
Jensína Janusdóttir
Jón Þorgeir Guðbjörnsson
Jóhanna G. Guðbjörnsdóttir
Ársæll A. Ottósson
Sigurður Óli Ólason
Ásta Skúladóttir
Janus Ólason
Kristján Karlsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Hjartans þakkir fyrir hlýhug og
samúðarkveðjur við andlát og útför
eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Faðir okkar, tengdafaðir,
afi, langafi og langalangafi,

AUÐAR GUÐMUNDSDÓTTUR

JÓN R. KJARTANSSON

Skólabraut 5, Seltjarnarnesi.
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var skrifuð fyrir kór, harmóníum og
píanó. Í henni eru fjórir einsöngskaflar, l fyrir allar raddir. Við stefnum á
að setja þessa sýningu upp í haust og
að henni lokinni verður afmælisdagskránni lokið,“ segir Svavar.
Kórinn hefur ferðast víða um heim.
Fyrsta utanlandsferð hans var vorið
1973. Þá ferðuðust 47 kórfélagar og
makar þeirra til Noregs með skipinu Gullfossi. Sungið var víða í Noregi og komið við í Færeyjum á heimleiðinni. Árið 1988 fór kórinn til
Ungverjalands og söng þar í landi
og er það eitt lengsta ferðalag hans,
ásamt ferð til Kanada á slóðir VesturÍslendinga fyrir um fimmtán árum.
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Sérstakar þakkir til starfsfólks
Droplaugarstaða fyrir góða umönnun.
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Kristinn B. Sigurðsson
Gylfi Kristinsson
Jónína Vala Kristinsdóttir
Hilmar Kristinsson
Margrét Hauksdóttir
Snorri Kristinsson
Kristjana Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

verslunarmaður,

sem lést mánudaginn 13. janúar sl., verður
jarðsunginn frá Fossvogskirkju mánudaginn 27. janúar kl. 13.
Sigrún R. Jónsdóttir
Ólafur Emilsson
Kjartan Jónsson
Þrúður Jónsdóttir
Þorsteinn Guðmundsson
Guðný Jónsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.
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Þúsund útskrifaðir af Háskólabrú
Hjálmar Árnason, framkvæmdastjóri Keilis, segir útskriftina vera sigurstund.
Þúsundasti neminn af Háskólabrú Keilis útskrifaðist
í gær í Andrews Theater. Rúmlega hundrað nemendur
útskrifuðust og varð einn þeirra sá þúsundasti til þess
að ljúka þessu námi á þeim sex árum sem Háskólabrúin hefur verið starfrækt. „Þeir sem útskrifast hjá okkur
eru einhverjir sem hafa hætt í framhaldsskóla af hinum
ýmsu ástæðum. Hjá okkur fær fólk annað tækifæri til
þess að ljúka námi sínu. Mikil umræða hefur verið um
brottfall í skólakerfinu að undanförnu og við erum afar
stolt að hjálpa fólki að finna sig aftur í námi,“ útskýrir Hjálmar Árnason framkvæmdastjóri Keilis. „Fjarnámsnemendur skipa þennan hóp fyrst og fremst, fólk
af öllu landinu sem getur nýtt sér frábæra fjarnámstækni okkar,“ útskýrir Hjálmar. Hann var skólameistari
í framhaldsskóla í rúman áratug en segir útskriftir af
Háskólabrú vera einstakar, tilfinningarnar séu sterkar á
útskriftarhátíðunum. „Það er alltaf hátíðlegt að útskrifta,
hvar sem það er. En þegar fólk útskrifast af Háskólabrú
er það að vinna stóran sigur í lífinu – þetta er sannkölluð
sigurstund,“ útskýrir Hjálmar.
-kak

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og vinarhug vegna fráfalls móður
okkar og tengdamóður,

INGIBJARGAR V. GUÐMUNDSDÓTTUR
húsfreyju á Spóastöðum.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á
Hjúkrunarheimilinu Ási þar sem hún naut
einstaklega góðrar umönnunar og hlýju
síðustu æviárin.
Steinunn Þórarinsdóttir
Sigríður Þórarinsdóttir
Þorfinnur Þórarinsson
Guðríður Sólveig Þórarinsdóttir
Bjarney Guðrún Þórarinsdóttir
Ragnhildur Þórarinsdóttir
og fjölskyldur.

Garðar Hannesson
Gísli Hjálmar Ólafsson
Áslaug Jóhannesdóttir
Úlfar Harðarson
Helgi Sæmundsson
Pálmar Þorgeirsson

VIÐ ATHÖFNINA Rúmlega eitt hundrað nemendur útskrifuðust að

þessu sinni.
Hugheilar þakkir til allra þeirra sem
auðsýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,
Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát okkar ástkæru eiginkonu, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Bróðir minn,

JÓN HELGI BJARNASON
lést 16. desember í Reykjavík. Jarðarförin
hefur farið fram í kyrrþey.

KRISTÍNAR ÞORBJARGAR
GÍSLADÓTTUR
Auðunn Ófeigur Helgason
Gísli Auðunsson
Helgi Rúnar Auðunsson
Valgerður Ósk Auðunsdóttir
Auður Ósk Auðunsdóttir
Hjördís Auðunsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Jóhann Bjarnason

SOFFÍU GUÐMUNDSDÓTTUR
Þorsteinsgötu 7, Borgarnesi.
Anna María Soffíudóttir
Indriði Þorkelsson
Jórunn Guðsteinsdóttir
Guðrún Berta Guðsteinsdóttir
Arnfinnur Hallvarðsson
Svanhvít Rós Guðsteinsdóttir
Guðmundur Viðar Guðsteinsson
Svava Björg Svavarsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Sigurbjörg Pálsdóttir
Guðmundur Gunnarsson
Sverrir Guðjónsson
Lýður Geir Guðmundsson

Okkar elskulegi

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð,
vináttu og hlýhug vegna andláts og
jarðarfarar elskulegs eiginmanns, föður,
tengdaföður, afa og langafa,

JÓN TRAUSTI DANÍELSSON

HJARTAR EINARSSONAR

er látinn. Útför hefur farið fram. Jarðsett
var í Akureyrarkirkjugarði. Þökkum samúð
og vinarhug.
Erla Björnsdóttir
Anna Lind Traustadóttir
Ólafur Þór Kristjánsson
Gunnar Björn Ólafsson

Guðmundur Þór Vilhjálmsson
Jóhanna Gunnarsdóttir

Neðri-Hundadal, Dalasýslu.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

SIGURLÍNA VILHJÁLMSDÓTTIR
(Lína)
Kambaseli 30, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítala í Kópavogi
sunnudaginn 19. janúar. Útförin fer fram frá Seljakirkju
föstudaginn 31. janúar kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknardeild
Landspítala í Kópavogi eða Karitas heimahlynningu.
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

GUÐRÚN SIGRÍÐUR
ÞORSTEINSDÓTTIR

Sveinn Árnason
Sigrún Alda Sveinsdóttir
Róbert Petersen
Sigurður Bjarni Sveinsson Valgerður Ósk Sigurjónsdóttir
Rebekka Rut Petersen, Aron Freyr Petersen,
Sveinn Sölvi Petersen, Íris Elva Sigurðardóttir og Rakel María
Sigurðardóttir.

lést á Hjúkrunarheimilinu Lundi, Hellu,
mánudaginn 20. janúar. Útför hennar fer
fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn 28. janúar kl. 13.30.

Sendum starfsfólki Silfurtúns í Búðardal
þakkir fyrir hlýju og góða umönnun.
Lilja Sveinsdóttir
Sigríður Hjartardóttir
Sigursteinn Hjartarson
Kristín Lára Hjartardóttir
Signý Harpa Hjartardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Helgi Reynisson
María Guðmundsdóttir
Jóhann Hreggviðsson
Axel Gíslason

Þakka samúð og hlýhug vegna fráfalls

LÝÐS INGIMARS MAGNÚSSONAR
Guð blessi ykkur öll.
Ragnheiður Runólfsdóttir

Hafsteinn Auðunn Hafsteinsson Guðlaug Ágústa Þorkelsdóttir
Erla Guðrún Hafsteinsdóttir
Garðar Jóhannsson
Hörður Þór Hafsteinsson
Guðrún Brandsdóttir
Haukur Hafsteinsson
Ágústa Pálsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Okkar ástkæri faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

VIGGÓ VALDIMARSSON
frá Sveinseyri,
Hlaðhömrum 2, Mosfellsbæ,

Þökkum hjartanlega auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

BRYNDÍSAR JÓHANNSDÓTTUR
frá Skriðufelli,
Ásenda 3.
Þórunn Kristinsdóttir
Garðar Jóhann Guðmundarson
Þórdís Kristinsdóttir
Ásgeir Magnússon
Gunnar Kristinsson
Claudia Picenoni
Jóhann Kristinsson
Sólveig Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

STEFÁN HALLGRÍMSSON
rafeindavirki,
Kringlumýri 2, Akureyri,

Ásdís Viggósdóttir
Baldvin Viggósson
Viggó Hansson
Ingibjörg Hansdóttir
Ragnar Már Skúlason
Klara Dögg Baldvinsdóttir
Arnar Franz Baldvinsson
Kristófer Arnar Ragnarsson

Steinar Guðmundsson
Kristín Snorradóttir
Steinar Helgi Sveinsson

Sunna Jaroensuk
Sverrir Þór Kristjánsson
Halla Pálsdóttir

UNNUR HALLDÓRSDÓTTIR
frá Kambi í Reykhólasveit,

sem andaðist á dvalarheimilinu Barmahlíð,
Reykhólum, 17. janúar síðastliðinn, verður jarðsungin frá
Reykhólakirkju laugardaginn 1. febrúar kl. 14.00. Blóm og
kransar afþökkuð en þeim sem vilja minnast hennar er bent á
dvalarheimilið Barmahlíð, 0153-15-310241, kt. 670483-0379.

Guðmundur Bílddal
Guðbjörg, Jóhanna, Sumarliði, Sigrún Dúna,
Halldór og Björgvin Karlsbörn,
Kristín Haralds og fjölskyldur.

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför okkar ástkæru eiginkonu,
móður, tengdamóður og ömmu,

Elskuleg móðir okkar,
amma, langamma og langalangamma,

MÖRTU ÞÓRÐARDÓTTUR

JÓHANNA JÚLÍA SIGURÐARDÓTTIR

kaupkonu í versluninni Valrós, Akureyri.

lést á heimili sínu þriðjudaginn 21. janúar.
Útförin verður auglýst síðar.
Guðmundur Stefánsson
Guðrún Hörn Stefánsdóttir
Tómas Bergmann
Hallgrímur Stefánsson

Hjartkær móðir okkar,

lést á Landspítalanum sunnudaginn 19. janúar. Útför hans
fer fram frá Lágafellskirkju þriðjudaginn 28. janúar kl. 13.00.

Sérstakar þakkir færum við Friðbirni R. Sigurðssyni lækni og
öðru starfsfólki á 11G á LSH og hjúkrunarfólki á Lyfjadeild FSA.
Kristján Viðar Skarphéðinsson
Jóhanna Kristjánsdóttir
Þórdís Björg Kristjánsdóttir
Gunnar Sv. Friðriksson
Kristín Kristjánsdóttir
Högni Róbert Þórðarson
og barnabörn.

frá Skuld í Vestmannaeyjum,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 21. janúar. Hún verður
jarðsungin föstudaginn 31. janúar frá Digraneskirkju kl. 13.00.
Ingunn Guðmundsdóttir
Ævar Guðmundsson
Jón Guðmundsson
Reynir Reynisson
barnabörn og aðrir ástvinir.

Gunnar Steinn Karlsson
Ingibjörg Bjarnadóttir
Erla Guðmundsdóttir
Ásta Júlía Theodórsdóttir
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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

1IMVML£XXEV

Eftir Frode Øverli

Hæ... þetta er
Ívar... ég kem ekki í
vinnuna í dag... mér
líður ekki vel... Líður
þér
ekki vel?

VXQQXGDJVNY·OG

Mér er illt Eða þreyttur og latur
í höfðinu! eins og ég kalla það! Ég
held að þú sért að plata
mig, Ívar! Og þú veist hvað
kemur fyrir þá sem reyna
að gabba mig!

Þeir sitja í hádegishléinu...
smjatta á kanilsnúðunum sínum... búast ekki við
neinum vandræðum! Svo allt
í einu eru þeir með
munnvatn í eyranu!

Ég kem!
Góður
strákur!

/0
6-/)6777)/.
NY·OGKLWWXPYL±3ªWXU.ULVWM¢Q
*X±PXQGVVRQ§YLQW¾UDPDQQ
VQM´EUHWWDNDSSDRJNYLNP\QGD
JHU±DUPDQQ

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Vá! Bréf frá
leynilegum
aðdáanda!
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BARNALÁN

QQXU¿¢WWDU·±LQDI
¿HVVXPPDJQD±D
VSHQQXWU\OOLPH±.HYLQ
%DFRQ®D±DOKOXWYHUNL

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jiminn eini!
Hvað gerðist,
Hannes?

Á! Á! Á!

Ég datt af
hjólinu mínu.

Og ég hrasaði á hjólabrettinu
mínu, rakst í tré og svo keyrði
strákur á hjólaskautum á mig.

Þegar ég á í hlut er spurningin
ekki „Hvað gerðist?“ heldur
„Hvað gerðist
ekki?“

/0
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6SHQQX¿§WWLUXP/XFDV
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SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
„Hæfileikar eru ódýrari en borðsalt. Það sem skilur hæfileikaríkan einstakling frá þeim sem nýtur velgengni er mikil
erfiðisvinna.“
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Stephen King
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Þór Valtýsson (2.006) tefldi í anda
gömlu meistaranna í fimmtu
umferð Skákþings Reykjavíkur gegn
Birki Karli Sigurðssyni (1.742).
Hvítur á leik

KROSSGÁTA
LÁRÉTT 2. eldhúsáhald, 6. í röð,
8. neðan, 9. borða, 11. forfaðir, 12.
gimsteinn, 14. kunningi, 16. gat, 17.
óhróður, 18. hestaskítur, 20. tvíhljóði,
21. nabbi.
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14
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3

LÓÐRÉTT 1. skældi, 3. tveir eins, 4.
auð blaðrönd í bók, 5. kjáni, 7. súlur,
10. herma, 13. beita, 15. innyfli, 16.
munda, 19. tveir eins.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. ausa, 6. rs, 8. upp, 9. éta,
11. ái, 12. tópas, 14. lagsi, 16. op, 17.
níð, 18. tað, 20. au, 21. arða.

2

1

LÓÐRÉTT: 1. grét, 3. uu, 4. spássía,
5. api, 7. stólpar, 10. apa, 13. agn, 15.
iður, 16. ota, 19. ðð.

9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQL
RJVNHPPWLOHJLU¿§WWLU
I\ULU\QJVWX¢KRUIHQGXUQD
DOODGDJD¢.UDNNDVW·±LQQL

)¢±X¿ªU¢VNULIW__VWRGLV

Gunnar Björnsson

26. Rxh5!! gxh5 26. Hf6! Rg7 27.
Dh6 Rf5 28. H1xf5! og svartur
gafst upp enda óverjandi mát. Bragi
Þorfinnsson og Björgvin Jónsson eru
efstir með fullt hús á Nóa Síríus-móti
GM Hellis og Skákdeildar Breiðabliks
eftir þrjár umferðir.
www.skak.is Skákdagurinn á morgun.
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Kom heim til að syngja í Hörpu
Ljóðaflokkurinn Songs of Travel eftir Ralph
Vaughan Williams við ljóð Robert Louis Stevenson, ásamt vel þekktum íslenskum lögum á borð
við Bikarinn og Sverri konung eru á söngskrá
Aðalsteins Más Ólafssonar í Kaldalóni í Hörpu á
morgun klukkan 16.
Aðalsteinn er barítón sem nú er við söngnám í
Berlín og kemur heim sérstaklega fyrir þessa
tónleika. Áður nam hann söng hér á landi,
meðal annars hjá Kristjáni Jóhannssyni.
Hann er líka byggingaverkfræðingur
að mennt en helgar sig nú söngnum.
Tónleikarnir eru í röðinni Eflum
ungar raddir. Þeir hefjast klukkan
16 og aðgangur er ókeypis.
- gun

Vilt þú taka þátt í
Barnamenningarhátíð
í Reykjavík 2014?
Barnamenningarhátíð verður haldin í fjórða sinn í Reykjavík dagana 29. apríl til
4. maí 2014. Markmið hátíðarinnar er að eﬂa menningarstarf barna og
ungmenna í borginni. Viðburðirnir eru skapaðir og framkvæmdir af börnum og
öðru hugmyndaríku fólki og er hátíðin kærkominn vettvangur fyrir menningu
barna, menningu með börnum og menningu fyrir börn.
Frestur til að sækja um kostnaðarþátttöku vegna viðburða á hátíðinni er til og með
21. febrúar. Frestur til að skrá viðburð á Barnamenningarhátíð er til og með 1. apríl.
Sótt er um á vef hátíðarinnar www.barnamenningarhatid.is. Nánari upplýsingar
í síma 590-1500.

Nálgast Mozart sem vin
Domenico Codispoti spilar á minningartónleikum um Mozart á Kjarvalsstöðum.
Ítalski píanistinn Domenico Codispoti spilar á minningartónleikum í
tilefni af afmæli Wolfgangs Amadeusar Mozart á Kjarvalsstöðum
á mánudaginn klukkan 18, ásamt
strengjakvartett.
„Ég reyni að nálgast verk Mozarts eins og hann sé vinur minn,“
segir Domenico. „Oft er sagt að
aðeins börn og gamalmenni geti
spilað lög eftir Mozart og ég er
hvorugt,“ segir hann. „Ég er mitt
á milli.“
Domenico segist reyna að draga
fram það vinalega í tónlist Mozarts í sinni túlkun, sem hann vill
meina að sé eins konar millivegur á milli þungans sem einkenndi
síðustu tónverk Mozarts og léttleikans í tónlistinni sem Mozart
samdi snemma á ferlinum. „Þannig upplifi ég tónlist hans um þessar mundir, sem vinalega,“ segir
Domenico.
Spilaðir verða tveir píanókonsertar eftir Mozart á tónleikunum, kv-414 og 415. „Mozart samdi
þessa konserta snemma á ferlinum
og þeir einkennast af léttleika og
galsa,“ segir Domenico. „Undantekningin á því eru miðjukaflarnir.“
Þetta er sjöunda eða áttunda

Barnamenningarhátíð
í Reykjavík 2014

hem
hjem
angerlarsimaffik
heim
heima
koti

heimsókn Domenico til Íslands.
„Ég vonast til að sjá norðurljósin í þetta skiptið, en ég veit ekki
hvort heppnin verður með mér,“
segir hann.
Eftir Íslandsheimsóknina flýgur Domenico heim til Rómar.
„ Þaða n held ég rakleiðis í
heimabæinn minn til að hitta systur mína. Hún var að eignast barn
og verður í vikuheimsókn á Ítalíu,
en hún býr í Burkina Faso. Þið

MYND/GETTYIMAGES

losnið samt ekki við mig svo auðveldlega,“ segir Domenico. „Ég
kem aftur til Íslands í lok júlí til
að spila á Reykholtshátíðinni. Það
verður í fyrsta sinn sem ég kem
yfir sumartímann.“
Með Domenico á Kjarvalsstöðum spila Laufey Sigurðardóttir,
Sigurlaug Eðvaldsdóttir, Þórunn
Ósk Marinósdóttir og Bryndís
Halla Gylfadóttir á strengjahljóðfæri.
ugla@frettabladid.is

Léttúðugur Brahms
TÓNLIST ★★★★★
Sinfóníuhljómsveit Íslands
flutti verk eftir Brahms,
Schubert og Enescu.
Eldborg í Hörpu fimmtudaginn 23. janúar.
EINLEIKARI: VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON.
STJÓRNANDI: CRISTIAN MANDEAL.

Barnamenningarhátíð er skipulögð af Höfuðborgarstofu sem heldur utan um almenna
skipulagningu og samhæﬁngu viðburða, stendur að útgáfu dagskrár og kynningu á hátíðinni.

29. apríl–4. maí

DOMENICO CODISPOTI Snillingurinn hefur komið margoft til Íslands.

F yrsti píanókonsertinn eftir
Brahms hljómaði á margan hátt
vel í meðförum Víkings Heiðars
Ólafssonar píanóleikara á Sinfóníutónleikum á fimmtudagskvöldið.
Víkingur er fær og öruggur, og það
var fátt um feilnótur í spilamennskunni. Kraftur var líka í flutningnum, leikurinn var mjög líflegur.
En Brahms er meira en réttar nótur og fjörlegar nótnarunur. Einkennandi fyrir langan upphafskaflann í konsertinum er tign
og glæsileiki. Tónlistin er þrungin
vímu og ljóðrænu sem er svo hrífandi ef henni er almennilega miðlað til áheyrenda. Þennan neista
hafði Arthur Rubinstein og Emil
Gilels, svo ég nefni einhver nöfn. Í
leik þeirra er festa og agi, en samt
rómantík, sem gerir að verkum að
tónlistin flæðir áreynslulaust. Fegurðin er himnesk.
Gallinn við túlkun Víkings var

að hún var dálítið tilgerðarleg.
Hún var býsna frjálsleg í hraða,
sumt var óþarflega hægt, annað
var svo hratt að Víkingur var kominn á undan hljómsveitinni á tímabili. Þetta gaf tónlistinni léttúðugt
yfirbragð sem fór henni ekki vel.
Hinir kaflarnir voru betri, nr. 2
var fallega mótaður og innilegur,
sá þriðji skemmtilega ofsafenginn.
Tæknilega séð var hann gríðarlega
flottur. Hann var þó í hraðasta lagi.
Brahms skrifaði sjálfur að hann
ætti að vera „allegro non troppo“.
Það þýðir „hratt, en ekki um of“.
Hér fékk maður á tilfinninguna að
Víkingur væri fyrst og fremst að
sýna áheyrendum hvað hann gæti
spilað hratt. Fyrir bragðið fór tónlistin sjálf, þ.e. inntak hennar og
innblástur, að sumu leyti fyrir bí.
A nnað á efnisskránni var
áhrifameira. Sjötta sinfónía Schuberts var sérlega vel leikin undir
nákvæmri, en afslappaðri hljómsveitarstjórn hins rúmenska Cristian Mandeal. Strengjaleikararnir
voru afar samtaka og blásararnir
með allt sitt á hreinu. Yfirbragðið var hresst og ákveðið, tónlistin
flæddi áfram, hvergi var dauður
punktur.
Magnaðast af öllu á dagskránni
var þó lokaverkið, rúmensk rapsódía nr. 1 eftir Enescu. Þetta er

eins konar syrpa af rúmenskum
þjóðlögum, og er hljómsveitarvefurinn þéttofinn, sem þýðir að
það er auðvelt að gera mistök. En
ég gat ekki heyrt neinar feilnótur.
Mandeal hélt ólíkum röddum ótrúlega vel saman, hljómsveitin spilaði af aðdáunarverðri einbeitingu
og snerpu. Enda var henni ákaft
fagnað eftir flutninginn.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Tæknilega góð, en samt
á margan hátt ósannfærandi túlkun
Víkings Heiðars Ólafssonar á fyrsta
píanókonsert Brahms. Schubert og
Enescu voru miklu betri.

RAGNHEIÐUR

Ný ópera eftir
Gunnar Þórðarson
og Friðrik Erlingsson
MIÐASALA HAFIN
á harpa.is

Norræna húsið
25. janúar - 23. febrúar
Sýningaropnun 25. janúar kl. 16:00
Listamannaspjall á sunnudag
26. janúar kl. 13:30
með Hanne Matthiesen
og Marianne Laimer

HEIMA - Norræn bókverk
Norræna húsið, Sturlugötu 5
101 Reykjavík, s. 5517030
Sýningar opnar þri.-sun. frá kl. 12-17
www.nordice.is

Frumsýning 1. mars
2. sýning 8. mars
3. sýning 15. mars
Takmarkaður sýningafjöldi
Miðasölusími 528 5050
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HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR? 25. JANÚAR
14.00 Hildur Bjarnadóttir myndlistarmaður verður með sýningarspjall um
verk sitt Flóru illgresis í forkirkju Hallgrímskirkju laugardaginn 25. janúar kl.
14.00. Gunnar J. Árnason listfræðingur
mun spjalla við Hildi um verkið.
16.00 Hópur listamanna frá Danmörku,
Finnlandi, Færeyjum, Grænlandi, Íslandi,
Noregi og Svíþjóð sýnir bókverk í
Norræna hússinu frá 25. janúar til 23.
febrúar 2014. Verkin eru unnin út frá
hugleiðingum um heimili og heimkynni:
um stað eða það tilvistarástand sem
felst í hugtakinu „heima“. Listamennirnir nálgast þema sýningarinnar á fjöl-

SUNNUDAGUR

Félagsvist
14.00 Félagsvist í Breiðfirðingabúð sunnudaginn 26. janúar kl.
14. Allir velkomnir.

Sýningar

26. JANÚAR

10.00 Sýningunni Mynd af heild
- Kjarval bankanna lýkur sunnudaginn 26. janúar á Kjarvalsstöðum. Á sýningunni eru verk
eftir Kjarval í eigu Landsbanka,
Íslandsbanka og Arion banka.
12.00 Dvalið hjá djúpu vatni,
sýningu á verkum Rúnu Sigrúnar Guðjónsdóttur í Hafnarborg,
lýkur nú um helgina. Síðasti
sýningardagur er sunnudagur
26. janúar. Mikil aðsókn hefur
verið að sýningunni sem hlotið
hefur góða dóma og verið
ákaflega vel tekið af sýningargestum.
14.00 Verið velkomin á opnun
sýningarinnar Óradrög í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi
sunnudaginn 26. janúar kl. 14.
Bjarni Ólafur Magnússon sýnir
teikningar unnar með viðarkolum og litkrít.
14.00 Sýning opnuð í Gerðubergi á myndskreytingum í
íslenskum barnabókum sem
gefnar voru út á árinu 2013.
Þetta er í tólfta skiptið sem
sýningin er haldin með þessum
hætti og er hún orðin fastur
liður í starfsemi menningarmiðstöðvarinnar.

Kvikmyndir
15.00 Klassisk rússnesk
kvikmynd frá Sovéttímanum,
Tsjapaév, sem gerð var 1934
eftir sögu D. Fúrmanovs er
sýnd í MÍR-salnum, Hverfisgötu
105, og fjallar hún um einn af
æðstu foringjum Rauða hersins
á dögum borgarastríðsins í
Rússlandi á árunum 1918-1921.
Enskur texti. Aðgangur ókeypis.

Dansleikir
20.00 Dansað verður í félagsheimili eldri borgara í Stangarhyl 4 í Reykjavík. Aðgangseyrir
er 1.500 kr fyrir félagsmenn en
1.800 fyrir gesti.

Leikrit
13.00 Horn á höfði var frumsýnt í Grindavík 2010 og hlaut
frábærar viðtökur. Gagnrýnendur lofuðu sýninguna og þegar
Íslensku leiklistarverðlaunin
voru veitt 2010 var Horn á
höfði valin besta barnasýning
leikársins. Sýningin fer fram í
Tjarnarbíói.

Tónlist
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur
og kynnir lög af hljómplötum á
Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg
8. sunnudaginn 26. janúar kl.
17.00.
20.00 Söngkonur stríðsáranna tónleikar Kristjönu Skúladóttur,
í Salnum Kópavogi.

Samkoma
19.00 Spilað verður bridds í
Breiðfirðingabúð sunnudaginn
26. janúar kl. 19. Allir velkomnir.
20.00 Fyrsta Tómasarmessan
í Breiðholtskirkju í Mjódd á
þessu ári. Framkvæmdaaðilar að þessu messuhaldi eru
Breiðholtskirkja, Kristilega
skólahreyfingin, Samband
íslenskra kristniboðsfélaga,
Félag guðfræðinema og hópur
presta og djákna.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

breyttan máta, bæði hvað varðar efni og
innihald, en öll sækja verkin form sitt á
einhvern hátt til bókarinnar.
16.00 Á sýningunni Betur sjá augu er að
finna ljósmyndaverk eftir 34 konur sem
eiga það sameiginlegt að hafa unnið
við ljósmyndun hér á landi, flestar sem
atvinnuljósmyndarar en einstaka sem
áhugaljósmyndarar. Sýningin er samstarfsverkefni Þjóðminjasafns Íslands og
Ljósmyndasafns Reykjavíkur og er samtímis á báðum stöðum.

Tónlist

á Rósenberg í kvöld. Þeir hefjast kl. 21.00
22.00 Hinn magnaði tónlistarmaður
Ledfoot, áður þekktur sem Tim Scott
McConnell, mætir til landsins um helgina
og ákvað að fagna því með því að halda
tónleika á Bar 11. Ledfoot hefur verið
mikið í fréttum að undanförnu eftir að
Bruce Springsteen gaf út plötuna High
Hopes en Ledfoot samdi einmitt titillag
plötunnar. Tónleikar Ledfoot hefjast
klukkan 22.00 og aðgangur er ókeypis.
23.00 Pálmi Hjaltason skemmtir á ObLa-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. laugardaginn 25. janúar kl. 23.00. Frítt inn!

21.00 Mæðgurnar Ellen Kristjándóttir og
dætur hennar ætla að vera með tónleika
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Refsilaust Ísland 2014
BAKÞANKAR RÁÐHERRA heilbrigðismála sagði við
TILNEFND TIL
2 ÓSKARSVERÐLAUNA
- MERYL STREEP OG
JULIA ROBERTS

BYGGT Á SAMNEFNDU
PULITZER OG TONY
VERÐLAUNALEIKRITI

Fanneyjar Birnu
Jónsdóttur

FRÁ því löggjöfin um ávana- og fíkniefni varð til árið 1974 – fyrir 40 árum –
hefur lögreglumálum tengdum fíkniefnum stöðugt fjölgað, fjöldi handtekinna
manna margfaldast og magn haldlagðra
fíkniefna verður æ meira. Þeim sem
afplána fangelsisrefsingar hér á landi
vegna slíkra brota hefur fjölgað
mjög mikið. Árið 1981 var 21 einstaklingur í fangelsi vegna fíkniefnabrota, 112 árið 2006 og 89
árið 2009. Síðastnefnda árið voru
slíkir fangar tæplega þriðjungur
allra fanga í íslenskum fangelsum.

EIN BESTA MYND ÁRSINS



JACK RYAN
JACK RYAN LÚXUS
AUGUST: OSAGE COUNTY
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 2D
SKÝJAÐ
Ý MEÐ KJÖTBOLLUM 2 3D
47 RONIN 3D
BELIEVE
SECRET LIFE OF WALTER MITTY
SECRET...WALTERMITTY LÚXUS
THE HOBBIT 3DD 48R
THE HOBBIT 3DD 48R LÚXUS
RISAEÐLURNAR2D ÍSL. TAL

*LAUGARDAGUR **SUNNUDAGUR



VENUS Í FELDI KL. 4* - 6**
/ EYJAFJALLAJÖKULL KL. 6* - 8**
ÉG UM MIG ... KL.8* - 10**
/ 38VITNI
KL. 10.10*
EINNÁBÁTI KL. 10* - 4**
/ AÐEINS ÞÚ
KL. 8* - 10**
SAMÞYKKTUR TIL ÆTTLEIÐINGAR
KL. 6*- 3.50**
KONURNAR Á ... KL. 5.50**
/ MÁLVERKIÐ
KL. 4**-8**

KL. 8 - 10.20
KL. 10.30
KL. 5.20
KL.1(TILBOÐ)3.20 - 5.40
KL.1(TILBOÐ) 3.20
KL. 8 - 10.30
KL. 3.30
KL.1(TILBOÐ) 3 - 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8
KL. 5.40 - 9
KL. 1 - 4.30
KL. 1 (TILBOÐ)

Harmageddon í gær að hann væri til í að
skoða afglæpavæðingu fíkniefna ef fram
koma nægilega góð rök.

HVERT fíkniefnabrot og
hver refsing kostar háar
fjárhæðir. Hverju slíku
máli fylgir vinna lögreglumanna, jafnvel tollvarða,
síðan lögmanna, ákærenda
og dómara og að lokum
fangelsisyfirvalda. Í langflestum tilfellum eru það
síðan ekki einu sinni þeir
sem bera ábyrgð á inn-

AUGUST OSAGE COUNTY
KL. 3 (TILBOÐ)5.25
) - 8 - 10.35
THE BOOK THIEF
KL. 6 - 9
SKÝJAÐ
Ý MEÐ KJÖTBOLLUM...
Ö
2 2D KL. 3.40 (TILBOÐ)

NÁNAR Á MIÐI.IS

AUGUST: OSAGE COUNTY
KL. 8 - 10:15
SKÝJAÐ
Ý MEÐ KJÖTBOLLUM...
Ö
2 2D KL. 2 / 3D KL. 4
47 RONIN KL. 10:15
/ BOOK THIEF KL. 5:45 - 8
SECRET ... WALTER MITTY KL. 5:45 / THE HOBBIT 3D KL. 2

ZZZODXJDUDVELRLV

STJÓRNVÖLD hafa sett metnaðarfull markmið, skemmst er að minnast
„Fíkniefnalauss Íslands árið 2000“, og
lagst í herferðir sem hafa það að markmiði að sporna við vandanum. Neyslan
heldur þó áfram að vera vandamál sem
ekki sér fyrir endann á, jafnvel þótt
menn hafi gert sér vonir um annað.
RÁÐHERRA kallar eftir nægilega
góðum rökum fyrir afglæpavæðingunni.
Rökin eru alls staðar. Það sem ráðherra
ætti frekar að skoða er hver rökin fyrir
þeirri þungu refsistefnu sem við framfylgjum eru. Miðað við reynsluna, hinn
takmarkaða árangur og gríðarlega tilkostnað er erfitt að sjá hver þau eru, ef
nokkur.
Í GREINARGERÐ með hegningarlögum segir: „Refsingu ber ekki að beita,
nema nauðsyn krefji, og ætla megi, að
hún nái tilgangi sínum.“ Refsingar fyrir
fíkniefnaneyslu ná ekki tilgangi sínum.
Samt er þeim beitt. Það ættu að vera
nægilega góð rök.

5%
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flutningi, sölu og njóta þannig hagnaðar af fíkniefnasölunni sem dregnir eru
fyrir dóm, heldur „minnimáttar“ mennirnir, neytendur – þeir sem verða undir í
samfélaginu vegna vandans.

ÞAU HUNGRAR Í ÆVINTÝRI
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Vinsælastur í Bandaríkjunum án
þess að hafa hugmynd um það
Tim Scott McConnell, betur þekktur sem Ledfoot kemur fram á tónleikum í
kvöld. Hann samdi titillagið á nýjustu plötu Bruce Springsteen, High Hopes.
„Ég hafði ekki hugmynd um þetta
fyrr en ég las þetta í blaðinu,“
segir bandaríski tónlistarmaðurinn Tim Scott McConnell, sem er
líklega betur þekktur undir listamannsnafninu Ledfoot.
Hann samdi titillagið á nýjustu
plötu Bruce Springsteen, High
Hopes, en platan er í fyrsta sæti
á topp 200 Billboard-listanum í
Bandaríkjunum. Einnig er platan
og lagið í fyrsta sæti á fleiri vinsældalistum víðar um heim.
Hann segist þekkja Bruce takmarkað.
„Ég hitti hann eftir eina tónleika
og við spjölluðum saman heillengi
en við þekkjumst ekki mikið,“
útskýrir Tim.

Hann leikur svokallaðan „gothic blues“, sem er dökkur blús og
semur hann einnig textana.
„Ég er hérna aðallega til að
heimsækja vin minn hann Smutty
Smiff, við höfum spilað saman í
um þrjátíu ár,“ segir Tim.
Hann kom hingað til lands frá
Noregi þar sem hann lék á tónleikum en formlegt tónleikaferðalag
kappans hefst ekki fyrr en í mars.
„Það getur alveg verið að ég komi
aftur hingað í mars.“
Ledfoot kemur fram á Bar 11
í kvöld og hefjast tónleikarnir
klukkan 23.00. Með honum leika
þeir Smutty Smiff og Erik Qvick
og er frítt inn á tónleikana.
- glp

Andaðu
með nefinu

TIM SCOTT MCCONNELL, ÖSSUR
HAFÞÓRSSON, SMUTTY SMIFF

Málmhaus í útrás
Kvikmyndin keppir til verðlauna á kvikmyndahátíðum.

RAGNAR BRAGASON, LEIKSTJÓRI

„Nú er að byrja þessi vorannartraffík í þessum kvikmyndahátíðum, sem eru helst á haustin og
á vorin,“ segir Ragnar Bragason,
leikstjóri kvikmyndarinnar Málmhauss.
Myndin keppir til verðlauna á
kvikmyndahátíðum í Gautaborg
og í Santa Barbara í næsta mánuði.
„Hátíðin í Gautaborg fókuserar
mest á myndar frá Skandinavíu
en Santa Barbara er meira alþjóðleg hátíð og þar verða margar af
stærstu stjörnunum í kvikmyndaheiminum,“ útskýrir Ragnar. Þess
má til gamans geta að í Gautaborg
keppa bæði Málmhaus og Hross í

oss til verðlauna en einungis átta
myndir eiga möguleika á verðlaununum þar og sýnir það styrk
íslenskra kvikmynda. Baltasar
Kormákur fær heiðursverðlaun á
hátíðinni í Gautaborg. Um er að
ræða nýja viðurkenningu á hátíðinni og er hann fyrstur til að hljóta
þau verðlaun.
Málmhaus mun einnig verða
sýnd á kvikmyndahátíðum í Glasgow í febrúar, Istanbúl í mars og
í Kaupmannahöfn í apríl. Myndin
fer í dreifingu á árinu og fer líklega í sýningar í kvikmyndahúsum
sem víðast í kjölfarið.
- glp
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OPIÐ HÚS Á SUNNUDAGINN KL. 15.00-15.30
6XQQXGDJLQQMDQ~DUPLOOLNO

Tilboð óskast.
9HUè

Loft innan fárra mínútna
Ilmur af mentól og eukalyptus

.ULVWtQ
6|OXIXOOWU~L

NULVWLQ#UHPD[LV

Björt, opin og glæsileg 3ja til 4ra herbergja íbúð (117 fm íbúð) á 1. hæð við Norðurbrú
í Garðabæ í hinu vinsæla Sjálandshverﬁ. Þetta er vönduð eign á þessum vinsæla stað í Garðabæ.
Bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni. Lyfta er í húsinu og hurðaopnarar á dyrum inn að
bílageymslu. Stutt í skóla, alla þjónustu og verslanir. Yndislegar gönguleiðir við sjávarmálið.
5(0$; /LQG N\QQLU 9DQGDè RJ YHO VWDèVHWW HLQEêOLVK~V i HLQQL K è 0LNLO ORIWK è EMDUW RJ IDOOHJW K~V
YDQGDèDULQQUpWWLQJDUJUDQtWERUèSO|WXUVWyUOyèWLPEXUYHU|QGRJDIJLUWXUJDUèXU
Náttúrusteinn
á gólﬁ. Eignin er vel innréttuð með hvítri og stílhreinni eldhúsinnréttingu frá HTH
)RUVWRIDHUIOtVDO|JèRJEM|UWPLNLOORIWK
með
innbyggðri uppþvottavél og eyju.èVWyUIDWDVNiSXU
Eldhústæki frá AEG. Lýsing er frá Lumex. Parket á gólﬁ.
*HVWDVDOHUQLHUU~PJRWWIOtVDODJWPHèJUDQtWERUèSO|WX6WRIDERUèVWRIDRJVyOVWRIDtHLQXUêPLPLNLOORIWK
Hjónaherbergi:
fjórfaldur skápur en möguleiki er á að bæta við tvöföldum skáp. Parket á gólﬁ. è
ÒWJHQJL ~U VyOVWRIX
i WLPEXUYHU|QG
HU PM|J
U~PJRWW
IDOOHJ LQQUpWWLQJ
PHè JUDQtWERUèSO|WX PLNLè
Baðherbergi:
ﬂísalagt
í hólf og golf(OGK~V
með góðri
hvítri
baðinnréttingu
með halógenlýsingu.
VNiSDSOiVVVWyUH\MDRJU~PJyèXUERUèNUyNXU
Upphengt
salerni, baðkar og handklæðaofn. Þvottahús er inni í íbúðinni.
+MyQDKHUEHUJLJHJQKHLOWSDUNHWiJyOILRJJyèLUVNiSDU%DUQDKHUEHUJLQHUXìUM~PHèSDUNHWLiJyOILVNiSDUt
WYHLPXUiVDPWVNiSXPiJDQJLI\ULUIUDPDQEDUQDKHUEHUJL)DWDKHUEHUJLVHPHUJXIXEDèiWHLNQLQJX7XWWXJX

Um er að ræða nýtt hús og því er sameign mjög snyrtileg. Góð geymsla fylgir eigninni.
IHUPHWUDEDèKHUEHUJLKRUQEDèNDUVWyUVWXUWDWY UKDQGODXJDURJWY ULQQUpWWLQJDUiVDPWJOHUYHJJVHPJHIXU
Laus
til afhendingar við kaupsamning. Tilboð óskast. Allar nánari upplýsingar hjá
PLNODELUWXëYRWWDK~VHUIOtVDODJW~WJHQJL~WtJDUè
Hannesi
Steindórssyni í síma 699 5008 og Kristínu Skjaldardóttir 824 4031 hjá RemaxLind.
%tOVN~UIPEtOVN~UIOtVDODJèXUPHèLQQUpWWLQJXPLOOLORIWLRJJH\PVOX

+DQQHV
6|OXIXOOWU~L

KDQQHV#UHPD[LV

ëyUXQQ*tVODGyWWLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

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

Otrivin Menthol ukonserveret, nefúði, lausn. Innihaldslýsing: Xýlómetazólínhýdróklóríð 1
mg/ml. Ábendingar: Bólgur og aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Skammtar
og lyfjagjöf: Fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára: 1 úði í hvora nös 3 sinnum á sólarhring
eftir þörfum, lengst í 10 sólarhringa og ekki úða oftar en að hámarki 3 úða í hvora nös á
sólarhring. Snýttu þér. Fjarlægðu glæru plasthettuna. Skorðaðu úðaflöskuna milli fingranna. Úðað er með því að þrýsta kraganum niður að flöskunni. Hallaðu höfðinu örlítið fram.
Stúturinn á úðaflöskunni er settur upp í nösina. Úðað er einu sinni, um leið og andað er að
sér inn um nefið. Farðu eins að í hina nösina. Ekki má nota lyfið ef þú ert með ofnæmi fyrir
einhverju innihaldsefnanna, ef þú hefur gengist undir aðgerð í gegnum nefið eða munninn
eða ert með þrönghornsgláku. Ráðfærðu þig við lækni áður en lyfið er notað ef þú ert: Þunguð, með barn á brjósti, næmur fyrir adrenvirkum efnum, ert með skjaldvakaóhóf, sykursýki,
háþrýsting, æðakölkun, slagæðargúlp, blóðtappa í hjarta, óreglulegan eða hraðan púls, erfiðleika við þvaglát, æxli í nýrnahettum, þunglyndi og ert á lyfjameðferð við því. Geymið þar
sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota
lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Markaðsleyfishafi:Novartis Healthcare. Umboð á
Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

52 | SPORT |

25. janúar 2014 LAUGARDAGUR

SPORT
Danir og Frakkar í úrslitum

Strákarnir okkar fengu tíu milljónir

HANDBOLTI Heimamenn í Danmörku

ÍÞRÓTTIR Átta íslenskir íþróttamenn
fá 2,4 milljónir úr Afrekssjóði Íþróttaog Ólympíusambands Íslands til að
spila úr við iðkun íþróttar sinnar á
árinu 2014. Styrkveitingar að þessu
sinni námu 96 milljónum króna sem
er hækkun um 15 milljónir milli ára.
Aníta Hinriksdóttir, Hrafnhildur
Lúthersdóttir og Helgi Sveinsson
bætast í hóp þeirra fimm sem voru
á styrk í fyrra. Styrkurinn nemur 2,4
milljónum króna á mann og rennur
til viðkomandi sérsambanda sem sjá
svo um að veita íþróttafólkinu fé í
tengslum við verkefni þess.
Öll 26 sérsambönd innan ÍSÍ

tryggðu sér í gær sæti í úrslitaleik Evrópumeistaramótsins með sigri á Króötum í
spennandi undanúrslitaleik í Herning, 29-27.
Danir, sem eru ríkjandi Evrópumeistarar, mæta
Frökkum í úrslitaleiknum á sunnudag klukkan
16.30.
Króatar létu Danir hafa fyrir hlutunum í leiknum en
heimamenn reyndust sterkari á síðasta stundarfjórðungnum. Niklas Landin varði nokkur mikilvæg skot og Danir
gerðu nóg í sókninni til að tryggja sér sigurinn.
Frakkar höfðu betur gegn Spánverjum í hinum undanúrslitaleiknum, 30-27. Frakkar voru betri í leiknum en náðu
ekki að hrista heimsmeistarna af sér fyrr en á lokamínútunum.
- esá
Króatía og Spánn munu því leika um bronsið á EM.

fengu veitt úr sjóðnum að þessu
sinni. Handknattleikssambandið
fékk hæsta framlagið eða 16 milljónir króna. Þar af eru 10 milljónir
eyrnamerktar karlalandsliði Íslands.
- ktd

Íþróttafólkið á A-styrk
Auðunn Jónsson, kraftlyftingar
Aníta Hinriksdóttir, frjálsíþróttir
Ásdís Hjálmsdóttir, frjálsíþróttir
Ásgeir Sigurgeirsson, skotíþróttir
Eygló Ósk Gústafsdóttir, sund
Helgi Sveinsson, íþróttir fatlaðra
Hrafnhildur Lúthersdóttir, sund
Jón Margeir Sverrisson, íþr. fatlaðra

FÆR STYRK Aníta fær úr fjármagni að

spila til fjölda verkefna á árinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Allir lögðu gríðarlega mikið á sig
Aron Kristjánsson er hæstánægður með ﬁmmta sætið á EM í Danmörku, ekki síst vegna alls þess sem gekk á í aðdraganda mótsins.
„Breiddin er að aukast í landsliðinu,“ sagði landsliðsþjálfarinn eftir að Ísland tryggði sér ﬁmmta sætið með sigri á Pólverjum, 28-27.
HANDBOLTI Ísland tryggði sér fimmta sætið

á EM í Danmörku með frábærum sigri á Póllandi í gær, 28-27. Strákarnir komust yfir
í fyrsta sinn í leiknum þegar Rúnar Kárason skoraði sigurmark Íslands 20 sekúndum fyrir leikslok. Aron Rafn Eðvarðsson
kórónaði svo frábæra frammistöðu í síðari
hálfleik með því að verja lokaskot Pólverja
í leiknum.
Margir af yngri leikmönnum landsliðsins
fengu tækifæri í gær og nýttu það vel. Sigrinum var því vel fagnað í leikslok.
„Strákarnir stóðu sig frábærlega og þessi
sigur var punkturinn yfir i-ið,“ sagði Aron
í samtali við Fréttablaðið í gær. „Það var
ánægjulegt að klára mótið með sigri á afar
sterku liði Pólverja, ekki síst þar sem við
vorum án margra lykilmanna. Þessir yngri
og reynsluminni kláruðu þennan leik fyrir
okkur,“ bætir Aron við.
Aron Pálmarsson var ekki með í gær
vegna þeirra meiðsla sem hafa hrjáð hann
allt mótið en auk hans hafði Arnór Atlason
helst úr lestinni.
Þar að auki voru lykilmenn að glíma við
meiðsli skömmu fyrir mót og voru enn tæpir
eftir komuna til Danmerkur. „Við vorum
undir mikilli pressu þegar við komum til
Álaborgar. En það var alltaf markmið okkar
að halda einbeitingunni og undirbjuggum
við okkur mjög vel. Þeir leikmenn sem gátu
æft gerðu það af fullum krafti og þeir sem
voru í endurhæfingu voru í henni nánast
allan sólarhringinn. Allir lögðu því afar
mikið á sig.“
Framtíð handboltans var í húfi
Aron segir að sérstök áhersla hafi verið lögð
á að undirbúa liðið fyrir riðlakeppnina. „Við
lögðum allt í að koma okkur upp úr riðlinum því þar var framtíð íslensks handbolta í
húfi. Við undirbjuggum okkur ótrúlega vel
fyrir Noregsleikinn og spiluðum frábærlega
í þeim leik.“
Strákarnir fóru áfram í milliriðlakeppnina með eitt stig og unnu svo sína tvo fyrstu
leiki þar. Eftir því sem leið á mótið reyndi á
breidd íslenska liðsins og Aron var ánægður
með hana.
„Bjarki Már [Gunnarsson] kom virkilega sterkur inn í vörnina og Gunnar Steinn

Árangur Íslands á
stórmótum í handbolta
2. sæti ÓL 2008
3. sæti EM 2010
4. sæti ÓL 1992

Em 2002

5. sæti HM 1997 ÓL 2012

EM 2014

6. sæti HM 1961 ÓL 1984 HM 1986 HM 2011
7. sæti HM 2003 EM 2006
8. sæti ÓL 1988 HM 1993 HM 2007
9. sæti HM 1964 ÓL 2004
10. sæti HM 1958 HM 1990 EM 2012
11. sæti HM 1970 EM 2000 HM 2001 EM 2008
12. sæti ÓL 1972 HM 2013
13. sæti HM 1979 EM 2004
14. sæti HM 1995 HM 1974
15. sæti HM 2005

[Jónsson] kom inn í liðið eins og maður með
margra ára landsliðsreynslu að baki. Það
var virkilega ánægjulegt,“ segir Aron.
Aukin samkeppni um stöður
„Ég tel að við höfum náð töluvert miklu úr
breiddinni og þeim strákum sem við sýndum
traust. Það er ekki hægt að ætlast til þess að
menn sem spila í smærri deildum og liðum en
þeim allra bestu geti komið fullmótaðir inn
í landsliðið og unnið bestu þjóðir heims. En
við lögðum áherslu á að undirbúa okkur alltaf mjög vel og það skilaði sínu,“ segir þjálfarinn og bætir við að liðið eigi enn nokkra
leikmenn inni. „Það er þó jákvætt við aukna
breidd að hún eykur samkeppnina um sæti í
landsliðinu og auðvitað er það ósk þjálfarans
að fá einu sinni mót þar sem allir eru heilir.“
Landsliðin koma saman í aðeins stuttan tíma ár hvert og því leggur þjálfarinn
áherslu á að leikmenn leggi mikið á sig hjá
sínum félagsliðum.
„Það er mikilvægt að þeir sýni metnað og
vilja til að ná enn lengra. Þetta mót sýndi
að við getum ýmislegt og það ætti að hvetja
menn til þess að vinna vel í sínum málum,
svo við getum tryggt okkur inn á HM og gert
góða hluti þar.“
eirikur@frettabladid.is

SKORAÐI SIGURMARKIÐ Rúnar Kárason skoraði sex mörk í gær, þar af markið sem tryggði Íslandi

fimmta sætið með sigri á Pólverjum í Herning í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Rúnar átti fastasta skotið
Rúnar Kárason tryggði Íslandi 28-27 sigur á Pólverjum í leiknum um fimmta sætið á EM í handbolta í Danmörku í gær. Rúnar var einnig sá leikmaður sem átti fastasta skotið sem endaði í
marknetinu í leiknum.
Eitt skota Rúnars sem endaði í markinu mældist á 102 kílómetra hraða en það var markið þegar
hann minnkaði muninn í 9-12. Þetta var einmitt fyrsta mark Rúnars í leiknum en hann skoraði
fjögur af sex marka sinna í seinni hálfleiknum.
Sigurmark Rúnars, sem kom 20 sekúndum fyrir leikslok, mældist á 97 kílómetra hraða og var
þriðja fastasta skotið í leiknum. Ásgeir Örn Hallgrímsson náði einnig einu skoti á 97 kílómetra
hraða og fastasta skot Snorra Steins Guðjónssonar mældist á 96 kílómetra hraða.
- óój

ÚRSLIT

Hleypur á tartani í reiðhöllinni á Króknum

EM 2014 Í DANMÖRKU

Jóhann Björn Sigurbjörnsson náði besta tíma Íslendings í ﬁmm ár í 60 metra hlaupi um síðustu helgi.
FRJÁLSAR „Það kom mér á óvart að

LEIKUR UM 5. SÆTI
ÍSLAND - PÓLLAND

28-27 (13-16)

Mörk Íslands (skot): Snorri Steinn Guðjónsson
8/4 (10/4), Rúnar Kárason 6 (9), Gunnar Steinn
Jónsson 5 (6), Stefán Rafn Sigurmannsson 3 (3),
Kári Kristján Kristjánsson 2 (3), Ásgeir Örn Hallgrímsson 2 (4), Arnór Þór Gunnarsson 1 (2), Þórir
Ólafsson 1 (3), Ólafur Guðmundsson (2), Guðjón
Valur Sigurðsson (3/1).
Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 13 (27/2, 48%),
Björgvin Páll Gústavsson 3 (16/1, 19%).
Hraðaupphlaup: 4

Utan vallar: 6 mínútur.

Mörk Póllands (skot): Kuchczynski 5/3 (7/3),
Syprzak 4 (5), Wisniewski 4 (6), Lijewski 4 (6), M.
Jurecki 3 (4), Bielecki 3 (5), Jaszka 3 (6), Szyba 1
(2), Krajewski (1), Jurkiewicz (1), B. Jurecki (1).
Varin skot: Slawomir Szmal 15/1 (36/4, 42%),
Piotr Wyszomirski 2 (9/1, 22%).
Hraðaupphlaup: 3

Utan vallar: 6 mínútur.

UNDANÚRSLIT
FRAKKLAND - SPÁNN

30-27 (12-14)

DANMÖRK - KRÓATÍA

29-27 (13-15)

LEIKUR UM 3. SÆTI
SPÁNN - KRÓATÍA

SUN. KL. 14.00

ÚRSLITALEIKUR
DANMÖRK - FRAKKLAND SUN. KL. 16.30

vinna en tíminn kom ekki á óvart.
Ég átti von á því að fara undir sjö
sekúndur. Mér fannst ég eiga það
inni,“ segir Jóhann Björn Sigurbjörnsson úr Ungmennasambandi
Skagafjarðar. Spretthlauparinn,
sem verður nítján ára í næsta mánuði, kom, sá og sigraði í 60 metra
hlaupinu á Reykjavíkurleikunum um síðustu helgi. Tíminn var
6,96 sekúndur sem er sá besti sem
Íslendingur hefur náð í greininni
frá 2009.
„Ég var í hálskirtlatöku í jólafríinu og frá æfingum í tvær vikur.
En það er nú bara þannig að þegar
maður er frá í stuttan tíma þá
kemur maður ferskur til baka. Það
hafði því ekki mikil áhrif,“ segir
Jóhann Björn sem kemur greinilega vel undan vetri.
Jóhann Björn og félagar á Sauðárkróki æfa í reiðhöllinni þar í bæ
og segir sá fótfrái aðstæðurnar
fyrsta flokks.

„Það er auðvitað miklu betra en
að æfa úti í frostinu,“ segir Jóhann
Björn en UMSS er með renninga
með tartan undirlagi sem þeir
leggja á gólfið. Svo brunar frjálsíþróttafólkið af Króknum einu
sinni í viku í Varmahlíð og æfir
með sveitungum sínum.
„Þetta eru sex renningar þannig
að ég get hlaupið sextíu metrana.“
Jóhann æfir undir leiðsögn Sigurðar Arnars Björnssonar og ber
honum vel söguna.
„Hann er búinn að gera mjög
mikið fyrir mig og á mikinn þátt í
því hvar ég er í dag,“ segir Jóhann.
Athygli vakti að Jóhann Björn
kom í mark á undan Kolbeini Heði
Gunnarssyni, jafnaldra sínum og
Íslandsmeistara í 100 metra hlaupi
í fyrra, sem æfir og keppir með
Ungmennafélagi Akureyrar.
„Ég hef unnið hann einu sinni
áður,“ segir Jóhann. Hann bendir
á að Kolbeinn sé sterkastur í lengri
spretthlaupunum, 200 og 400 metr-

unum, en það séu greinar sem
hann sjálfur eigi eftir að fínstilla.
Jóhann Björn verður ekki á
meðal keppenda á Stórmóti ÍR
um helgina vegna eymsla í hné en
mætir svo sterkur til leiks á Meistaramótið innanhúss um aðra helgi.
„Þá langar mig að bæta mig enn
þá meira,“ segir Jóhann Björn sem
vinnur í því að bæta sig í ræsingunni. Þar sé hann of hægur.
„Mig vantar meiri kraft og þarf
að fínpússa það.“
Jóhann Björn var nýkominn
úr skólanum þegar blaðamaður
heyrði í honum hljóðið í vikunni.
Æfing var á dagskránni seinni
partinn en áður en að því kom
þurfti að skella sér í bændahlutverkið.
„Ég er á leiðinni í fjárhúsin og
hesthúsin fyrir pabba af því hann
er veikur. Mamma og pabbi eru
hobbíbændur með um tuttugu
hesta og kindur,“ sagði Sauðkrækingurinn eldhress.
- ktd

FLJÓTUR Jóhann Björn á góðum spretti
í Laugardalshöllinni fyrr í mánuðinum.
MYND/GUNNLAUGUR JÚLÍUSSON

FRUMSÝNING Í DAG
FRÁ KL. 12–16

360° MYNDAVÉLATÆKNI MYNDAR
Ö RYG G I S H J Ú P U M Þ I G O G Þ Í N A
Nýr og glæsilegur Nissan Note tekur forystu sem öruggasti bíllinn í sínum ﬂokki.
ﬂokki Myndavélar á
öllum hliðum fylgjast með hreyﬁngum allt í kringum bílinn og aðvara ökumann þegar nauðsyn krefur.
Safety Shield myndavélabúnaður er staðalbúnaður í Nissan Note Acenta PLUS.
• BLINDHORNAVIÐVÖRUN lætur vita með ljósi í hliðarspegli og viðvörunarhljóði
ef ökutæki er hættulega nærri hliðum bílsins þegar skipta á um akrein.

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri. / Núllvextir BL gilda ekki með öðrum tilboðum.

• VEGLÍNUVIÐVÖRUN fylgist með veglínu vegarins og lætur
ökumann vita með viðvörunarhljóði ef bíllinn er á leið út af veginum.
• BAKKVIÐVÖRUN fylgist með hreyﬁngum fyrir aftan bílinn
þegar bakkað er og gerir ökumanni viðvart.

ENNEMM / SÍA / NM61040

Sjá nánar www.nissan.is

Nissan Note

– Verð frá: 2.890.000 kr.

Eyðsla aðeins 4,7 l/100 km*
Nissan Note Acenta 1,2, bensín, beinskiptur. Verð: 2.890.000 kr.
Innborgun 60% / Gamli bíllinn þinn og eða reiðufé: 1.734.000 kr.

NÚLLVEXTIR BL: 1.156.000 kr. til 36 mánaða.

Vaxtalaus afborgun:

32.111 kr. á mán.

Nánari upplýsingar um Núllvexti BL á www.bl.is

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

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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Stöð 2 kl. 19.45
Ísland Got Talent

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur

Glæsilegur íslenskur sjónvarpsþáttur þar sem leitað
er að hæﬁleikaríkustu einstaklingum
landsins. Kynnir keppninnar er sjónvarpsmaðurinn góðkunni Auðunn
Blöndal. Dómarar eru: einn ástsælasti tónlistarmaður okkar, Bubbi
Morthens, sjónvarpskonan vinsæla
og söngkonan Þórunn Antonía
Magnúsdóttir, knattspyrnumaðurinn
og söngvarinn Jón Jónsson og
fyrrverandi menntamálaráðherra landsins, Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir.

Á Sprengisandi er leitað svara við
spurningum sem brenna á þjóðinni.
Þáttur sem vitnað er í.
Stjórnmálamenn, sérfræðingar og spekingar eru tíðir gestir
á Sprengisandi. Sigurjón M. Egilsson ræðir
mál sem skipta okkur
öll máli.

Grammy Awards 2014

EM í handbolta

Barcelona–Malaga

STÖÐ 3 KL. 01.20 Bein útsending frá
Grammy-verðlaunahátíðinni. Meðal tilnefndra eru Jay-Z, Justin Timberlake,
Kendrick Lamar, Macklemore og Ryan
Lewis, og Pharrell Williams. Kynnir
hátíðarinnar er LL Cool J.

SJÓNVARPIÐ KL. 16.30 Bein útsending frá úrslitaleik Evrópumótsins í handknattleik í Danmörku.

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.50 Bein útsending frá leik Barcelona og Malaga í
spænsku úrvalsdeildinni.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

Barnatími Stöðvar 2
Strumparnir
Villingarnir
UKI
Doddi litli og Eyrnastór
Waybuloo
Algjör Sveppi
Könnuðurinn Dóra
Kalli litli kanína og vinir
Brunabílarnir
Ben 10
Ofurhundurinn Krypto
Grallararnir
Tom and Jerry
Tasmanía
Victorious
Spaugstofan
Nágrannar
The Big Bang Theory
Masterchef USA
The Face
Heilsugengið
Á fullu gazi
Eitthvað annað
60 mínútur
Veður
Fréttir
Sportpakkinn
Sjálfstætt fólk (19:30)
Ísland Got Talent
Breathless (4:6)
The Tunnel (9:10)
The Following (1:15)
Banshee (3:10)
60 mínútur
Daily Show. Global Edition
Nashville
Hostages
True Detective
The Untold History of The
United States
04.15 American Horror Story. Asylum
05.00 Mad Men
05.50 Fréttir
07.00
07.01
07.25
07.50
07.55
08.05
08.25
08.30
08.55
09.20
09.45
10.10
10.30
10.50
11.00
11.20
12.00
12.25
14.10
14.35
15.20
16.05
16.35
17.05
17.35
18.23
18.30
18.55
19.10
19.45
20.30
21.15
22.05
22.50
23.40
00.25
00.50
01.35
02.25
03.15

07.50 Bolton - Cardiff
09.30 Bournemouth - Liverpool
11.10 Stevenage - Everton
12.50 Sheffield United - Fulham (B)

15.55
16.35
17.05
17.50
18.35
19.00
19.25
19.35
19.55
20.15
20.35
21.00
21.20
21.40
22.25
23.10
23.50
00.35
00.55
01.20
04.50
05.10
05.30
05.55

H8R
Þriðjudagskvöld með Frikka Dór
The Amazing Race
Offspring
The Cleveland Show
Bob‘s Burgers
Mad
American Dad
The Cleveland Show (21:21)
Unsupervised (2:13)
Brickleberry (2:10)
Dads (11:22)
Mindy Project (20:24)
Do No Harm (8:13)
The Glades (5:13)
The Vampire Diaries
Men of a Certain Age
Bob‘s Burgers
American Dad
Grammy Awards 2014
The Cleveland Show
Unsupervised
Brickleberry
Dads

10.50 Handunnið. Line Dyrholm

(Handmade by. Line Dyrholm)
11.00 Sunnudagsmorgunn Gísli Mar-

teinn Baldursson fær til sín gesti og
ræðir við þá um málefni líðandi stundar. Stjórn útsendingar. Jón Egill Bergþórsson.
12.10 Þrekmótaröðin 2013
12.30 Helgi syngur Hauk
13.40 Músíktilraunir 2013 Upptaka

frá lokakvöldi Músíktilrauna í vor.
14.45 Börn fá líka gigt
15.10 Sumarævintýri Húna
15.35 Minnisverð máltíð – Ritt Bjerre-

gaard
15.45 Fisk í dag
16.00 Táknmálsfréttir
16.10 EM stofa

ur. Bein útsending frá úrslitaleik Evrópumótsins í handknattleik í Danmörku.
07.00 Skógardýrið Húgó 07.23 Elías 07.34
Ævintýraferðin 07.47 UKI 07.52 Tommi og Jenni
08.00 Dóra könnuður 08.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 08.46 Doddi litli og Eyrnastór 09.00
Áfram Diego, áfram! 09.24 Svampur Sveinsson
09.46 Hvellur keppnisbíll 09.56 Rasmus
Klumpur og félagar 10.00 Lukku láki 10.22
Ofurhundurinn Krypto 10.43 Latibær 10.55
Sumardalsmyllan 11.00 Skógardýrið Húgó 11.23
Elías 11.34 Ævintýraferðin 11.47 UKI 11.52
Tommi og Jenni 12.00 Dóra könnuður 12.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.46 Doddi litli
og Eyrnastór 13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24
Svampur Sveinsson 13.46 Hvellur keppnisbíll
13.56 Rasmus Klumpur og félagar 14.00 Lukku
láki 14.22 Ofurhundurinn Krypto 14.43 Latibær
14.55 Sumardalsmyllan 15.00 Skógardýrið Húgó
15.23 Elías 15.34 Ævintýraferðin 15.47 UKI
15.52 Tommi og Jenni 16.00 Dóra könnuður
16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 16.46 Doddi
litli og Eyrnastór 17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson 17.46 Hvellur keppnisbíll 17.56 Rasmus Klumpur og félagar 18.00
Lukku láki 18.22 Ofurhundurinn Krypto 18.43
Latibær 18.55 Sumardalsmyllan 19.00 Alpha og
Omega 20.25 Sögur fyrir svefninn

18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Landinn Frétta- og þjóðlífsþáttur

í umsjón fréttamanna um allt land. Ritstjóri er Gísli Einarsson og um dagskrárgerð sér Karl Sigtryggsson.
20.10 Strigi og flauel
21.10 Erfingjarnir (4:10) (Arvingerne)
22.10 Kynlífsfræðingarnir (11:12)

(Masters of Sex)
23.05 Sunnudagsmorgunn
00.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
11.20 Dr. Phil
12.50 Once Upon a Time

15.20 Chelsea - Stoke (B)

13.40 7th Heaven

17.45 Rayo Vallecano - Atletico Madrid (B)

14.30 The Bachelor
16.00 Family Guy

21.55 Sheffield United - Fulham

17.55 Strákarnir

16.25 Happy Endings

23.35 Chelsea - Stoke

18.25 Seinfeld

16.50 Parks & Recreation

01.15 Barcelona - Malaga

18.50 Modern Family

17.15 Parenthood

19.15 Friends

18.05 Friday Night Lights

19.35 Two and a Half Men

18.50 Hawaii Five-0

20.00 Viltu vinna milljón?

19.40 Judging Amy (24:24)

11.00 Season Highlights 2012/2013

20.45 Krøniken (12:22)

11.55 PL Classic Matches. Chelsea -

21.45 Ørnen (12:24)

Arsenal, 1997

22.40 Meistarinn (15:15)

12.25 Crystal Palace - Stoke

20.25 Top Gear (2:6) Bílaþátturinn sem
verður bara betri með árunum. Tilraunir
þeirra félaga taka sífelldum breytingum
og verða bara frumlegri og skemmtilegri.

23.35 Ally McBeal

14.05 Messan

00.20 Without a Trace

21.15 Law & Order. Special Victims
Unit (22:23)

15.30 Willum Þór Þórsson .

01.05 Viltu vinna milljón?

22.00 The Walking Dead (4:16)

16.00 Chelsea - WBA

01.45 Krøniken

17.40 Chelsea - Barcelona - 08.03.05

02.43 Ørnen

18.10 Chelsea - Man. Utd.

03.41 Tónlistarmyndbönd

22.50 Elementary (3:22) Sherlock
Holmes og Dr. Watson leysa flókin sakamál í New York borg nútímans. Síðustu
þáttaröð lauk með því að í ljós kom að
unnusta Sherlocks, Irine Adler, reyndist
vera Moriarty prófessor.

19.50 Chelsea - Man. City
21.35 Season Highlights 2008/2009

23.40 Scandal

22.30 Premier League World
23.05 West Ham - Newcastle

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

10.40 Fisk í dag

16.30 EM í handbolta - Úrslitaleik-

19.50 Barcelona - Malaga (B)

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

07.00 Morgunstundin okkar

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Eldhús Meistaranna
15.00 Vafrað um Vesturland 15.30 Stormað
um Hafnarfjörð 16.00 Hrafnaþing 17.00
Stjórnarráðið 17.30 Skuggaráðuneytið 18.00
Árni Páll 18.30 Tölvur,tækni og kennsla.
19.00 Fasteignaflóran 19.30 Á ferð og flugi
20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30
Fiskikóngurinn 22.00 Hrafnaþing 23.00 ABC
Barnahjálp 23.30 Eldað með Holta

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

11.30 I Don‘t Know How She Does It

00.30 The Walking Dead

13.00 Happy Gilmore

01.20 The Bridge

14.35 Snow White and the Huntsman

02.10 Beauty and the Beast

16.45 I Don‘t Know How She Does It

03.00 Pepsi MAX tónlist

18.15 Happy Gilmore
19.50 Snow White and the Huntsman
22.00 Lincoln
00.30 Beyond A Reasonable Doubt
02.15 Fast Five
04.25 Lincoln

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

07.45 PGA Tour 2014 11.45 Inside The PGA Tour
2014 12.10 PGA Tour 2014 16.10 PGA Tour 2014
- Highlights 17.05 Golfing World 2014 18.00 PGA
Tour 2014 23.30 Golfing World 2014

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

MISSTIR ÞÚ AF
FYRSTA ÞÆTTINUM?
TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT Í DAG OG HORFÐU UM HELGINA!
Fyrsti þáttur endursýndur laugardag kl. 15.20 og sunnudag kl. 22.50. Aðgengilegur í SkjáFrelsi.

ENGIN BINDING, OPNUM STRAX
SKJARINN.IS | 595 6000
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Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
Ég horﬁ ekki á helvítis ástarvellu. Breskir glæpaþættir eru
það eina sem ég nenni. Ef morðið
er verulega andstyggilegt þá situr
maður náttúrulega og ímyndar sér að
þetta sé einhver í ríkisstjórninni. Velferðarráðherra til
dæmis. Ég veit
ekkert hver er
velferðarráðherra, mér er
alveg sama.“

Gerard Butler
„Ég var söngvari í rokkhljómsveit þegar ég var að læra lögfræði.
Við vorum engir atvinnumenn, við
höfðum bara gaman af þessu.
Við spiluðum um alla Edinborg
og Glasgow, einnig komum
við fram á nokkrum tónlistarhátíðum.“
Leikarinn Gerard Butler leikur
eitt aðalhlutverkanna í rómantísku gamanmyndinni Playing
For Keeps sem sýnd er í kvöld
klukkan 20.10 á Stöð 2.

FM 957 kl. 16.00
Íslenski listinn

1

Criminal Minds

„Ég horﬁ á þá
í algjörri neyð.
Þeir eru svo staðlaðir að maður
gæti gubbað.“

2

Broadchurch

„Hafa það
umfram aðra
glæpaþætti að þeir
sýna áhrif morða
á miklu stærri hóp
fólks en það allra
nánasta.“

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2

15.15 Junior Masterchef Australia

07.00 Morgunstundin okkar

07.01 Strumparnir

16.00 American Idol

10.15 Stundin okkar

07.25 Villingarnir

17.25 American Idol

10.45 Útsvar (Sandgerði - Mosfellsbær)

07.50 Algjör Sveppi

18.10 American Dad

11.50 Landinn

08.10 Svampur Sveinsson

18.35 The Cleveland Show

12.10 Handunnið. Kristine Mands-

19.00 Jamie and Jimmy‘ Food Fight Club
19.45 Raising Hope (20:22) G

berg (Handmade by. Kristine Mandsberg)

20.10 Don‘t Trust the B*** in Apt 23 (14:19)

12.20 Fisk í dag

20.30 Cougar town 4 (4:15)

12.30 Reykjavíkurleikarnir (Lyftingar)

20.55 Dark Blue (7:10)

11.25 Big Time Rush

14.00 Róið til sigurs

21.40 Chronicle

11.50 Bold and the Beautiful

15.30 Reykjavíkurleikarnir (Júdó)

23.00 Long Weekend

13.35 Hello Ladies

17.20 Táknmálsfréttir

00.30 Unsupervised

14.05 Veep

00.50 Brickleberry

14.35 Spurningabomban

01.15 Dads

15.25 Kolla

01.35 Mindy Project

10.20 Skógardýrið Húgó
10.40 Kalli kanína og félagar
11.00 Young Justice

20

DRIO borðstofuborð
120/245x98cm
Verð 116.000 kr.
Áður 145.000 kr.

„Enn einn
þátturinn sem
maður horﬁr á í
neyð af því að það
er ekkert í sjónvarpinu.“

STÖÐ 3

08.35 Algjör Sveppi
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Ripper Street

18.54 Lottó

17.20 Íslenski listinn

03.25 Raising Hope

19.00 Fréttir

03.50 Don‘t Trust the B*** in Apt 23

19.25 Íþróttir

04.10 Cougar town 4

19.40 Hraðfréttir

04.35 Dark Blue

19.50 Shrek 2 (Shrek 2)
21.25 Hin fjögur fræknu. Silfurbrim-

18.30 Fréttir
18.55 Modern Family
19.15 Two and a Half Men
19.40 Lottó
19.45 Spaugstofan S
20.10 Playing For Keeps v
21.55 Dredd
23.25 Ironclad
01.25 Basketball Diaries
03.05 The Box
05.00 Your Highness

09.25 Arsenal - Coventry
11.05 World‘s Strongest Man 2013
12.05 FA Cup - Preview Show 2014

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur Sveinsson
07.46 Hvellur keppnisbíll 07.56 Rasmus Klumpur og
félagar 08.00 Ævintýri Tinna 08.22 Ofurhundurinn Krypto
08.43 Latibær 08.55 Sumardalsmyllan 09.00 Skógardýrið
Húgó 09.23 Elías 09.34 Ævintýraferðin 09.47 UKI 09.52
Tommi og Jenni 10.00 Dóra könnuður 10.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 10.46 Doddi litli og Eyrnastór 11.00
Áfram Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveinsson 11.46
Hvellur keppnisbíll 11.56 Rasmus Klumpur og félagar
12.00 Ævintýri Tinna 12.22 Ofurhundurinn Krypto 12.43
Latibær 12.55 Sumardalsmyllan 13.00 Skógardýrið
Húgó 13.23 Elías 13.34 Ævintýraferðin 13.47 UKI 13.52
Tommi og Jenni 14.00 Dóra könnuður 14.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 14.46 Doddi litli og Eyrnastór 15.00
Áfram Diego, áfram! 15.24 Svampur Sveinsson 15.46
Hvellur keppnisbíll 15.56 Rasmus Klumpur og félagar
16.00 Ævintýri Tinna 16.22 Ofurhundurinn Krypto 16.43
Latibær 16.55 Sumardalsmyllan 17.00 Skógardýrið Húgó
17.23 Elías 17.34 Ævintýraferðin 17.47 UKI 17.52 Tommi
og Jenni 18.00 Dóra könnuður 18.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 18.46 Doddi litli og Eyrnastór 19.00 Artúr 3
20.40 Sögur fyrir svefninn

12.35 Bournemouth - Liverpool Bein

21.10 Bournemouth - Liverpool
22.50 Jean Pascal vs. Lucien Bute
00.50 Bolton - Cardiff

TIMBER hátalari
Bluetooth - USB
Verð 23.600 kr.
Áður 29.500 kr.

20

11.30 Messan
12.55 WBA - Everton
14.35 Match Pack
15.05 Ensku mörkin - úrvalsdeildin
16.00 Liverpool - Aston Villa
17.40 Eiður Smári Guðjohnsen
18.20 Man. Utd. - Chelsea
20.00 Chelsea - Wigan - 09.05.10

06.30
17.30
18.00
18.50
19.15
19.35
20.00
20.50
21.45
22.15
22.40
23.35
00.20
01.20
02.20
03.10
04.00
04.27

Tónlistarmyndbönd
Strákarnir
Seinfeld
Modern Family
Friends
Two and a Half Men (23:24)
The Practice (1:13)
Footballer‘s Wives (4:8)
Hlemmavídeó (8:12)
Entourage (8:12)
Wipeout - Ísland
Besta svarið (8:8)
Krøniken
Ørnen
The Practice
Footballer‘s Wives
Hlemmavídeó
Entourage

01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
10.45 Dr. Phil
13.00 Top Chef
13.50 Got to Dance
14.40 Svali&Svavar
15.20 The Biggest Loser - Ísland

18.20 Franklin & Bash
19.10 7th Heaven
20.00 Once Upon a Time (3:22) Lífið

í Story Brook er aldrei hversdagslegt þar
sem allar helstu ævintýrapersónu veraldar lifa saman í allt öðru en sátt og samlyndi. Í Hvergilandi er leitað logandi ljósi
að sjálfum Pétri Pan.
20.50 The Bachelor - LOKAÞÁTTUR

(13:13) Þættir sem alltaf njóta vinsælda
meðal áhorfenda SkjásEins. Sean Lowe
er fyrrverandi ruðningsleikmaður frá
Texas og hefur verið valinn piparsveinninn í ár.
22.20 Trophy Wife (3:22) Gamanþætt-

ir sem fjalla um partístelpuna Kate sem
verður ástfangin og er á milli steins og
sleggju í félagsskap fyrrverandi eiginkvenna og dómharðra barna.
22.45 Blue Blood

20.25 Arsenal - Chelsea

23.35 Hawaii Five-0

22.20 Swansea - Tottenham

00.25 Friday Night Lights

00.00 Premier League World
00.30 Season Highlights 2007/2008

TRIO innskotsborð
Verð 34.650 kr.
Áður 49.500 kr.

von Trier leikstýrir Kirsten Dunst og
Alexander Skarsgård í hlutverkum brúðhjóna sem fagna deginum í skugga fjölskyldudeilna.

17.30 90210

17.20 Stevenage - Everton Bein út19.30 Real Madrid - Granada

22.55 Melankólía (Melancholia) Lars

16.45 Judging Amy

14.50 Bolton - Cardiff Bein útsending

sending

ari sækir fram (Fantastic Four. Rise
of the Silver Surfer) Hin fjögur fræknu
héldu að þau væru einu ofurhetjurnar í heiminum, en komast að því að að
svo er ekki.

16.20 Sean Saves the World

útsending

CALIPSO
kertastjaki
Verð 6.950 kr.

18.10 Skólaklíkur

16.35 ET Weekend

18.23 Veður

ALIUM loftljós
ALIUM
A
Verð 2.730 kr.
Áður 3.900 kr.
Nokkrir litir

17.57 Grettir

01.55 Do No Harm

18.15 Leyndarmál vísindanna

afsl.

17.55 Verðlaunafé

02.40 Jamie and Jimmy‘ Food Fight Club

18.50 Íþróttir

50

17.30 Vasaljós

16.00 Sjálfstætt fólk

17.50 Sjáðu

BAYAM sófi frá Habitat
Verð157.500 kr.
Áður 225.000 kr.

Íslenski listinn færir
þér 20 vinsælustu lög
landsins, lög líkleg til
vinsælda, lög sem
voru á toppnum
fyrir 10 árum og
ﬂeira skemmtilegt. Þórunn
Antonía stýrir
Íslenska listanum.

17.00 ABC Barnahjálp 17.30 Eldað með Holta 18.00
Hrafnaþing 19.00 ABC Barnahjálp 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 Fasteignaflóran 23.30
Á ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

01.10 CSI. New York
10.40
12.25
14.25
16.15
18.00
20.00
21.50
23.55
01.20
02.45

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

Fever Pitch
We Bought a Zoo
To Rome With Love
Fever Pitch
We Bought a Zoo
To Rome With Love
Life Of Pi
30 Minutes or Less
Flypaper
Life Of Pi

02.00 The Mob Doctor
02.50 Excused
03.15 Pepsi MAX tónlist

07.45 PGA Tour 2014 11.45 Inside The PGA Tour
2014 12.10 PGA Tour 2014 16.10 PGA Tour 2014
- Highlights 17.05 Golfing World 2014 18.00 PGA
Tour 2014 23.00 Golfing World 2014

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

2/-čč 11č Óäxä¯č-Ê//1,
-20%

-20%
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MÆÐGNATÓNLEIKAR
Ellen Kristjánsdóttir og Eyþór Gunnarsson, úr Mezzoforte, halda tónleika
á Rosenberg um helgina. Ásamt
þeim koma fram dætur þeirra hjóna,
Sigríður, Elísabet og Elín, sem einnig
skipa hljómsveitina Sísý Ey. Tónleikarnir heita Mæðgnatónleikar, og því
ljóst að Eyþór verður í aukahlutverki,
en systurnar þrjár hafa greinilega erft
tónlistarhæfileikana frá foreldrunum.
Þetta er í annað sinn sem
mæðgurnar koma
allar fram saman
á Rosenberg, en á
fyrstu tónleikunum
var fullt út úr dyrum.

KIRA KIRA HÉLT
TÓNLEIKA Í TILEFNI
HEIMKOMUNNAR
Tónlistarmaðurinn Kristín Björk Kristjánsdóttir, Kira Kira, hélt í gær tónleika
í menningarhúsinu Mengi í tilefni af
því að vera komin heim úr fimm ára
„útlegð“ á erlendri grundu. Kristín er
nú að skrifa handrit að tveimur nýjum
kvikmyndum en hennar þriðja breiðskífa, Feathermagnetik, kom nýverið
út hjá Morr Music .
Hún vinnur nú að útgáfu fjórðu breiðskífu sinnar sem
hefur fengið
vinnuheitið
The Remedy
Project.

„Ég tróð tveimur
risapítsasneiðum í mig
og það var það besta í
heimi.“
LEIKKONAN OG TILVONANDI MÓÐIRIN DREW
BARRYMORE UM ÞAÐ ÞEGAR
HÚN FÉKK SÉR PÍTSU EFTIR
GOLDEN GLOBE-VERÐLAUNAHÁTÍÐINA.

- ósk

-eh

SILJA MAGG MYNDAR
HEIMSFRÆGA FYRIRSÆTU
Silja Magg ljósmyndari tók forsíðumyndina á nýjasta tímariti
spænska tímaritsins Grazia. Myndin
er af frönsku fyrirsætunni Juliu Restion Roitfeld. Móðir hennar, Carine
Roitfeld, er fyrrverandi ritstjóri Vogue
Paris, en Julia hefur verið andlit
tískurisa á borð við Tom Ford og hinn
heimsfrægi ljósmyndari
Mario Testino tók af
henni myndir fyrir
auglýsingaherferð
Lancome. Auk þessa
starfar hún sem
ráðgjafi tískuhúsa á borð við
Zac Posen og
Miu Miu. - ósk

Þetta
verður
skemmtilegt hjónasamstarf á
milli okkar,
sem er afar
viðeigandi,
því að
leikrit
Auðar Övu
fjallar um
hjónabandið.
Charlotte Bøving,
leikkona og
leikstjóri

CHARLOTTE
BØVING Leikur

Lene Gammelgaard í myndinni
Everest.

Benedikt hleypur í
skarðið fyrir Charlotte
Benedikt Erlingsson tekur við leikstjórn á Svanir skilja ekki því leikstjórinn,
Charlotte Bøving, fékk hlutverk í kvikmynd Baltasars Kormáks, Everest.
„Til þess að ég komist út til að
leika í kvikmyndinni Everest
leggur eiginmaður minn mér lið
og stekkur inn í leikstjórnina í
minn stað á Svanir skilja ekki í
Þjóðleikhúsinu,“ segir Charlotte
Bøving.
„Benedikt Erlingsson, maðurinn minn, kemur mér til aðstoðar og heldur utan um allra síðustu æfingarnar á æfingaferlinu.
Hann verður eins konar aðstoðarleikstjóri í þessari sýningu,“
segir Charlotte. Þessar óvenjulegu aðstæður komu upp vegna
þess að Charlotte bauðst hlutverk í stórmyndinni Everest eftir
Baltasar Kormák. „Tökur hefjast
áður en æfingum lýkur á verkinu
Svanir skilja ekki.“
Charlotte kemur samt sem áður

ekki til með að
s le pp a a lve g
hendi nni af
verkinu. „Þetta
er
frábært
verk eftir Auði
Övu Ólafsdóttur,“ segir hún.
Charlotte ætlar
BENEDIKT
að fylgjast vel
ERLINGSSON
með gangi mála
á Skype, og sjá til þess að eiginmaðurinn haldi rétt á spöðunum
síðustu tvær vikurnar í æfingaferlinu.
„Þetta verður skemmtilegt
hjónasamstarf á milli okkar, sem
er afar viðeigandi, því að leikrit Auðar Övu fjallar um hjónabandið,“ segir Charlotte. Æfingar
eru komnar vel af stað, og Char-

lotte segir að prufuáhorfendur
hafi hlegið mikið á æfingu í gær.
„Benedikt mætti á æfingu í gær
til þess að undirbúa sig.“
Þau hjónin eru bæði leikarar
og leikstjórar. Þetta er alls ekki í
fyrsta sinn sem Benedikt og Charlotte vinna saman, en Charlotte lék
í kvikmyndinni Hross í oss, sem
Benedikt leikstýrði.
Í Everest leikur Charlotte
danska konu sem heitir Lene
Gammelgaard. „Hún var fyrsta
skandinavíska konan sem komst
upp á Everest.“ Leikritið Svanir
skilja ekki verður frumsýnt 28.
febrúar í Þjóðleikhúsinu. „Ég verð
í tökum í sjö vikur í Róm, London
og í Ölpunum, en ég flýg heim til
að vera viðstödd frumsýninguna á
Svanir skilja ekki.“

Náði þremur bókum á topp 15
Fótboltabækur Gunnars Helgasonar eru ákaﬂega vinsælar meðal landsmanna.
„Mér finnst þetta alveg fáránlegt. Ég hafði aldrei pælt í því að
þetta gæti gerst. Ég var svo fókuseraður á nýjustu bókina, Rangstæður í Reykjavík, að ég bjóst
ekki við þessu,“ segir leikarinn,
leikstjórinn og rithöfundurinn
Gunnar Helgason. Hann á þrjár
bækur á glænýjum metsölulista
Eymundsson yfir topp fimmtán
barnabækur á Íslandi. Í tólfta sæti
er Aukaspyrna á Akureyri, Víti í
Vestmannaeyjum er í því sjöunda
og í fjórða sæti er Rangstæður í
Reykjavík. Bækurnar þrjár eru
sería af knattspyrnubókum sem
Gunnar skrifaði en hann skrifar
nú síðustu bókina í seríunni – Gula
spjaldið í Gautaborg.
„Hún gerist á Gothia Cup í Svíþjóð, stærsta fótboltamóti fyrir

börn og unglinga í Evrópu. Ég fór
þangað síðasta sumar til að viða
að mér efni og bókin kemur út í
haust,“ segir Gunnar.
„Ég held að nýir lesendur sem
hafa fengið Rangstæður í Reykjavík í jólagjöf hafi viljað lesa fyrri
bækurnar. Fyrsta bókin, Víti í
Vestmannaeyjum, seldist í tæplega tvö þúsund eintökum, næsta
bók seldist í tæplega þrjú þúsund
eintökum en Rangstæður í Reykjavík í um það bil sex þúsund einstökum. Stökkið í sölu er rosalegt,“
segir Gunnar um velgengni eldri
bókanna á metsölulistanum. Gunnar er einnig með handrit að sjónvarpsþáttum í vinnslu sem byggðir eru á Víti í Vestmannaeyjum en
framleiðslufyrirtækið Sagafilm
mun framleiða þá.
- lkg

HISSA Á VELGENGNINNI Gunnar á
þrjár bækur á glænýjum metsölulista
Eymundsson.
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Þorleifur Örn
Arnarsson
STARF: Leikstjóri
ALDUR: 35
FORELDRAR: Arnar Jónsson og
Þórhildur Þorleifsdóttir
MAKI: Anna Rún Tryggvadóttir
BÖRN: Illugi og Flóki
Þorleifur Örn hefur hlotið glimrandi dóma
fyrir uppsetningu sína á verkinu Rómeó og
Júlíu, og hefur sýningin meðal annars verið
tilnefnd sem besta sýning í Þýskalandi,
Austurríki og Sviss á stærsta vettvangi
leiklistarumræðu í Þýskalandi, vefnum
nachtkritik.de. Þorleifur Örn hefur gert það
gott í leikhúsi í Þýskalandi nú í nokkur ár,
auk þess sem hann setti á svið eigin leikgerð og Símonar Birgissonar á Englum alheimsins í Þjóðleikhúsinu.
Þorleifur er afskaplega blíðlyndur og
glaðlyndur. Hann er viðkvæmur og mikill
skapmaður og þá fljótur að fuðra upp, en
er svo jafn fljótur niður aftur og þá fús
til að sjá að sér. Hann hefur ótrúlegan
hæfileika til að laða að sér fólk, enda alltaf
svo elskulegur, og hefur
lifandi áhuga á öllu fólki
– það hefur sannarlega
reynst honum ómetanlegt sem leikstjóra.

Þórhildur Þorleifsdóttir,
móðir
Hann Þorleifur er bróðir minn og einn
besti vinur. Mjög náinn samstarfsmaður
í listinni og veitir engan
fjölskylduafslátt. Hann
er gjafmildur, grobbinn,
hugaður og hugljúfur.
Skapandi, sprúðlandi,
yfirþyrmandi og
yndislegur. Fallegur,
góður, sterkur og
krefjandi.

Sólveig
Arnarsdóttir,
systir
Þorleifur er fylginn sér, ákveðinn og mikill vinnuþjarkur. Hann þorir að
synda á móti straumnum. Hann er tilbúinn
að færa miklar fórnir
fyrir velgengnina og
lifir óvenjulegu lífi
enda aldrei einfalt að
gangast listagyðjunni
á hönd.

Símon Birgisson,
vinur og
samstarfsfélagi

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

...góðar
óð
ð ffréttir
étti ffyrir
i umhverfið

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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Meiri Vísir.
4 aklsdæfjasd fkjaæsdfklj asdælfkasdæ

