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vor þar sem fjölskyldan er að
flytja til Berlínar. 28

MEIRIHLUTINN
VILL DAG 4

BARÁTTA VIÐ
KERFIÐ Í SORG
Ástríður Pálsdóttir kennir vanrækslu starfsfólks Landspítalans um andlát
eiginmanns síns og hefur kært málið til lögreglu. Hún segir að kerﬁsbundið
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FIMM Í FRÉTTUM MAKRÍLL OG HORNSPYRNUMARK

Þar sem Seðlabankanum láðist að
afla samþykkis þáverandi viðskiptaráðherra verður ákæru sérstaks
saksóknara um brot gegn gjaldeyrishöftum ekki haldið til streitu.

VERÐI EKKI HJÁ
LÖGREGLUNNI 6
Formaður dómstólaráðs segir ekki ganga
að setja lögreglu og dómstóla aftur á
sama stað líkt og stungið er upp á.

ÍSLAND HENTAR EKKI 8
Forstjóri Össurar segir Ísland ekki henta alþjóðlegum fyrirtækjum.

OPNAR Á ÞJÓÐARATKVÆÐAGREIÐSLU 10
Hugsanlegt er að efnt verði til þjóðaratkvæðagreiðslu um Evrópusambandsmálið, segir fjármálaráðherra.

Elisabeth Aspaker, sjávarútvegsráðherra Noregs, sagði
að fullreynt væri að ná samkomulagi við Ísland í makríldeilunni. Össur Skarphéðinsson sagði ummæli ráðherrans
ósvíﬁn.

Ásgeir Trausti tónlistarmaður spilaði á South By
Southwest-hátíðinni í Austin
Texas og rétt slapp við alvarlegt slys. Tveir létust og 21
slasaðist þegar bíl var ekið
inn í hóp fólks á hátíðinni.

Garry Kasparov fyrrverandi heimsmeistari í skák,
var staddur hér á landi og
heimsótti meðal annars leiði
Bobbys Fischer skákmeistara.
Hann var staddur hér á landi
til að kynna framboð sitt til forseta alþjóðaskáksambandsins.

Jórunn Pála Jónasdóttir
lánasjóðsfulltrúi Stúdentaráðs, stendur í ströngu við
að semja á milli LÍN og
Stúdentaráðs um betri kjör
fyrir námsmenn. Námsframvindukröfur munu að öllum líkindum hækka
úr 18 einingum í 22 einingar í haust.

➜ Fanndís Friðriksdóttir fótboltakona tryggði íslenska landsliðinu sæti í bronsleiknum á Algarve-

mótinu í Portúgal með 1-0 sigri á Kína. Fanndís skoraði sigurmarkið beint úr hornspyrnu í uppbótartíma.

SKOÐUN 18➜20
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FLJÓTANDI UTANRÍKISPÓLITÍK 18

Kvóti í makríl
verður gefinn út
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til 150 þúsund
tonn.
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VIÐ ERUM ÖLL FRÁBÆR 48
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Knattspyrnufélag Vesturbæjar fékk í gær þátttökuleyﬁ í
1. deild karla í fótbolta.

skrifa undir samkomulag Evrópusambandsins, Noregs og Færeyja um makrílveiðar á meðan
slíkur samningur felur í sér veiðar umfram vísindalega ráðgjöf
Alþjóðahafrannsóknaráðsins
(ICES).
Þetta
er
afstaða Sigurðar
Inga Jóhannssonar sjávarútSIGURÐUR INGI
vegsráðherra en
JÓHANNSSON
Fréttablaðið náði
tali af honum stuttu eftir að ríkisstjórnarfundi lauk í gær, þar sem
makríldeilan var tekin fyrir sérstaklega.
„Ég sé það ekki fyrir mér á
þessu ári þar sem menn eru að

stefna að ofveiði. Eins og staðan er
núna á þessu fyrsta ári þá tel ég
það alveg útilokað vegna ofveiði,“
segir Sigurður Ingi.
Eins og komið hefur fram hjá
Maríu Damanaki, sjávarútvegsstjóra ESB, stendur Íslendingum
til boða að ganga inn í samkomulagið, enda var hluta af heildarkvótanum ekki öllum skipt upp á
milli landanna sem standa að samkomulaginu.
Spurður hvort hann sem sjávarútvegsráðherra muni nokkurn
tíma gefa grænt ljós samningi sem
byggist á öðrum forsendum en vísindaráðgjöf ICES svarar Sigurður
Ingi afdráttarlaust: „Nei, það er
það sem við höfum lagt áherslu á
allan tímann og Evrópusambandið
var með okkur í því þangað til á
lokametrunum.“

Sigurður Ingi sagði í þingræðu
á fimmtudag að staða Íslands
væri alls ekki veik, þrátt fyrir
samning strandríkjanna þriggja.
Aðrir segja samningsstöðu Íslands
afleita. „Við höfum staðið á því
grundvallarsjónarmiði að menn
eigi að ganga um auðlindina af
ábyrgð og sjálfbærni. Það hafa
samningsaðilarnir ekki gert. Ef
við hefðum verið aðilar að slíku
samkomulagi þá hefðum við veikt
stöðu okkar til lengri tíma. Það er
því skoðun mín að staða okkar sé
sterkari, og það að vera aðili að
samkomulagi sem þessu er verra
en að standa utan við það. Það eru
viss tækifæri í því að standa utan
við, þó við leggjum auðvitað mikla
áherslu á að ná samningum,“ segir
Sigurður Ingi.
svavar@frettabladid.is

Landeigendur frestuðu gjaldheimtu sem til stóð að hefja á Geysissvæðinu:

Ekki tilbúnir að byrja að rukka
GEYSIR Landeigendafélagið við

Geysi frestaði gjaldtöku sem til stóð
að hefja við Geysissvæðið í gær.
„Gjaldtökunni var frestað. Við
erum í undirbúningsfasa og það
var enginn rukkaður í gær,“ segir
Garðar Eiríksson.
„Gjaldtakan byrjar um leið og við
höfum náð að klára okkar undirbúning. Við erum að þjálfa starfsfólkið
og þegar við erum tilbúin munum
við byrja að rukka inn. Það gæti
alveg eins verið í dag eða á morgun,“ segir Garðar.
Hann segir að andmæli við
gjaldheimtuna hafi ekki spilað
inn í ákvörðun um að henni skyldi
frestað. „Ég hef ekki heyrt mikið

af þessum svokölluðu andmælum,“
segir Garðar.
Starfsmenn á Geysissvæðinu
prófuðu í gær búnað sem á að nota
við innheimtuna og afhentu gestum
í því skyni aðgangsmiða sem voru
skannaðir.
Í gær sendi lögmaður ríkissjóðs
lögmanni landeigenda bréf þar sem
sagði að ríkissjóður harmaði áform
Landeigendafélagsins um að hefja
gjaldtöku á svæðinu áður en búið er
að skera úr um lögmæti hennar.
Þá hefur ríkissjóður ákveðið að
skjóta ákvörðun sýslumannsins á
Selfossi, sem hefur hafnað kröfu
um lögbann við innheimtu gjaldsins, til dómstóla.
- js

GEYSIR Í HAUKADAL Það eru ekki allir
á eitt sáttir með áform landeigenda um
að innheimta gjald að Geysissvæðinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA.

VELKOMIN
Í VEISLUNA
Í Kringlunni færðu allt sem þarf
til að halda glæsilega fermingarveislu.
Fötin, gjafirnar, veitingarnar og skreytingarnar.

JANÚAR

Opið laugardaga kl. 10-18, opið sunnudaga kl. 13-18.
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20%

manneskjur voru um borð
í malasísku flugvélinni
sem hvarf síðasta
laugardag.

kosningabærra
manna á
Íslandi hafa
skrifað
undir
áskorun á
Alþingi að
slíta ekki
aðildaviðræðum við
ESB.

12

60%

239

bílaflota slökkviliða
er eldri en 25 ára
og flokkast því sem
fornbílar.

Gunnar Nelson
hefur unnið
12 bardaga
hjá UFC.
Hann er
enn ósigraður.

10%

11%

kvenna og stúlkna eru með
legslímuflakk eða endómetríósu. Síðasta fimmtudag var
hvatningarganga Samtaka
um endómetríósu.

sjúkraflugs hjá
Mýflugi voru utan tímamarka
á árunum 2012 og 2013.

Meirihlutinn vill að Dagur B.
verði borgarstjóri í Reykjavík
VILJA KVÓTA Landssamband smá-

bátasjómanna vill makrílkvóta.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Smábátasjómenn vilja makríl:

Kvótinn verði
140 þúsund tonn
SJÁVARÚTVEGUR Landssamband

smábátaeiganda telur að Sigurður
Ingi Jóhannsson sjávarútvegsráðherra eigi að ákveða þegar í stað
að heildarafli Íslendinga í makríl
verði 140 þúsund tonn. Smábátaeigendur segjast hafa mikilla
hagsmuna að gæta varðandi makrílveiðar. Í fyrra hafi 100 bátar
stundað handfæraveiðar á makríl
og veiddu þeir um 4.700 tonn af
makríl. Í ár vilja smábátaeigendur að 12 prósent af 140 þúsund
tonna kvóta verði eyrnamerkt
þeim.
- jme

Stoðtækjafyrirtækið Össur:

Styrkir ekki
Pistorius áfram
DÓMSMÁL Stoðtækjafyrirtækið

Össur hf. ákvað að endurnýja
ekki samning sinn við spretthlauparann Oscar Pistorius, sem
ákærður var fyrir morðið á kærustu sinni, Reevu Steenkamp.
Þetta kemur fram á vef fréttaveitunnar Bloomberg.
Aðrir stuðningsaðilar sem hafa
hætt stuðningi við Pistorius eru
Nike Inc. og Luxottica Group
SpA‘s Oakley.
Kynningarefni með Pistorius,
sem áður var áberandi innan
veggja Össurar á Íslandi, hefur
verið fjarlægt.
- jme

Rúmlega helmingur borgarbúa vill að oddviti Samfylkingarinnar í borginni verði næsti borgarstjóri Reykjavíkur
samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Tæpur fimmtungur vill oddvita Sjálfstæðisflokksins.
KÖNNUN Meirihluti borgarbúa

vill að Dagur B. Eggertsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík, verði borgarstjóri að loknum kosningum. Hann ber höfuð
og herðar yfir aðra oddvita, samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2.
Alls vilja 52,6 prósent borgarbúa að Dagur, sem nú gegnir
embætti forseta borgarráðs,
verði næsti borgarstjóri Reykjavíkur. Stuðningur við Dag er
meira en tvöfalt meiri en kjörfylgi Samfylkingarinnar, en um
23 prósent borgarbúa myndu
kjósa flokk Dags yrði gengið til
kosninga nú.
Nær allir stuðningsmenn Samfylkingarinnar, 92,9 prósent,
vilja Dag sem borgarstjóra. Þá
vilja 59,7 prósent stuðningsmanna Bjartrar framtíðar Dag í
borgarstjórastólinn, eins og 38,1
prósent stuðningsmanna Pírata
og 34,6 prósent kjósenda Vinstri
grænna.
Halldór Halldórsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, nýtur
næstmests stuðnings til að gegna
embætti borgarstjóra eftir kosningar. Alls segjast 19,6 prósent
vilja að hann fylli skarð Jóns
Gnarr, sem hefur ákveðið að gefa
ekki kost á sér í kosningunum.
Stuðningur við Halldór er örlítið minni en stuðningur við Sjálfstæðisflokkinn, sem mælist 23,1
prósent í könnuninni, og afar lítill meðal stuðningsmanna annarra flokka.
Þriðji oddvitinn sem fær
stuðning meira en fimm prósenta
kjósenda er Björn Blöndal, oddviti Bjartrar framtíðar, arftaka
Besta flokks Jóns Gnarr borgar-
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Skráning og fyrirspurnir í síma 534-0110.

HVER VILT ÞÚ AÐ VERÐI BORGARSTJÓRI EFTIR KOSNINGARNAR?
3,5% vikmörk

52,6%

Dagur B. Eggertsson

57,6%
48,4%
2,7%

19,6%

Halldór Halldórsson

14,7%
23,6%
1,8%

7,6%

Björn Blöndal

8,2%
7,1%

Allir
Konur
Karlar

1,5% 4,6%

Sóley Tómasdóttir

4,9%
4,4%
1,2% 3,2%

Halldór Auðar Svansson

3,8%
2,7%
0,8% 1,5%

Óskar Bergsson

0,5%
2,2%
0,6% 0,7%

Þorleifur Gunnarsson

1,1%
0,4%

Heimild: Könnun Fréttablaðsins og
Stöðvar 2 þann 12. mars 2014.

➜ Aðferðafræðin
Hringt var í 1.241 manns þar til náðist í 805 manns samkvæmt lagskiptu úrtaki miðvikudaginn 12. mars. Svarhlutfallið var 65 prósent. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir kyni, og
hlutfallslega eftir aldri. Spurt var: Hver vilt þú að verði borgarstjóri eftir kosningarnar? Alls tóku 50,8 prósent þeirra
sem náðist í afstöðu til spurningarinnar.

stjóra. Um 7,6 prósent vilja að
Björn verði borgarstjóri eftir
kosningar.
Athygli vekur að aðeins 33,8
prósent kjósenda Bjartrar framtíðar vilja að Björn verði borgarstjóri, en 59,7 prósent vilja heldur Dag B. Eggertsson.
Aðrir oddvitar eru með minni
stuðning til að gegna embætti

borgarstjóra. Um 4,6 prósent
vilja að Sóley Tómasdóttir, oddviti Vinstri grænna, taki við
embættinu, og 3,2 prósent vilja
Halldór Auðar Svansson, oddvita
Pírata. Þá vilja 1,5 prósent Óskar
Bergsson, oddvita Framsóknarflokksins, og 0,7 prósent Þorleif
Gunnarsson, oddvita Dögunar.
Hátt hlutfall þátttakenda í

könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2, um 40 prósent, sagðist ekki
hafa gert upp við sig hvað það
ætlaði að kjósa. Dagur nýtur
langmests stuðnings meðal þessa
hóps. Um 62,7 prósent óákveðinna vilja að hann verði borgarstjóri en 13,3 prósent vilja heldur
Halldór Halldórsson.
brjann@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi

10
m/s
4°

9

m/s

Alicante 19°
Aþena 17°
Basel
20°
Berlín
9°
Billund 8°
Frankfurt 11°

12
m/s
0°

5°

10
m/s
5°

7
m/s

13
m/s

0°

2°

6°

12
m/s

8

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

13°
7°
7°
20°
15°
19°

0°
3°

4°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

12°
24°
6°
15°
20°
5°

Á MORGUN
10-18 m/s,
hvassast
syðst.

5°

m/s

0°

3°

12
m/s

-4°

7°
15
m/s

m/s

8°

4°

MÁNUDAGUR
5-10 m/s.

-3°

7

HITABREYTINGAR verða miklar næsta sólarhringinn með heldur hlýnandi veðri í
dag um allt land en kólnar snögglega annað kvöld og frystir fyrir norðan. Úrkomulaust
að mestu og frost um nánast allt land á mánudag.

-6°

-1°

-2°

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is,
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

www.nissan.is

NÝR NISSAN QASHQAI

ENNEMM / SÍA / NM61040

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri / Aukabúnaður á mynd: Toppgrindarbúnaður og 19 tommu álfelgur

TÆKNILEGI SPORTJEPPINN

VELKOMIN
Komdu og taktu í nýja Nissan QASHQAI tækniundrið í dag. Bíllinn er svo smekkfullur af nýrri tækni og búnaði að þér
verður ﬂjótt ljóst að hann ætti í raun að kosta mun meira. Þú getur líka komið til að ræða við okkur yﬁr góðum espressó frá
Te & Kafﬁ eða bara vegna þess að nýr Nissan QASHQAI er góð ástæða til að gera eitthvað skemmtilegt.

Verð: 4.890.000 kr.

Verð: 5.290.000 kr.

NISSAN QASHQAI ACENTA

NISSAN QASHQAI ACENTA

Framhjóladriﬁnn, dísil, sjálfskiptur
Eyðsla 4,6 l /100 km*

Fjórhjóladriﬁnn, dísil, beinskiptur
Eyðsla 4,9 l /100 km*

Bílaármögnun
Landsbankans

Fulltrúar bílafjármögnunar
Landsbankans verða á staðnum.

OPIÐ Í DAG KL. 12–16
VIÐ ERUM EINNIG MEÐ SÝNINGU OG REYNSLUAKSTUR
HJÁ EFTIRTÖLDUM UMBOÐSMÖNNUM Í DAG KL.
KL 12–16
12 16
GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

Nánari upplýsingar um verð og staðalbúnað er að ﬁnna á www.nissan.is

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Arna Mekkín
Ragnarsdóttir
hefur haﬁð störf hjá
Sjúkraþjálfuninni AFL, Borgartúni 6
Tímapantanir í síma 511 4111

www.aﬂid.is

Takist ekki samningar fyrir mánudag var síðasti kennsludagurinn í gær:

Reynt til þrautar um helgina
SKÓLAMÁL Stíf fundarhöld voru í
gær í kjaradeilu framhaldsskólakennara og ríkisins. Takist ekki að
semja um helgina hefst verkfall
kennara á mánudaginn.
„Við höldum áfram á morgun,“
segir Gunnar Björnsson, formaður samninganefndar ríkisins. Hann segir enga sérstaka
bjartsýni hafa ríkt á fundunum í
gær, en öllum dyrum sé þó haldið
opnum.
Mikil óvissa var meðal nemenda í framhaldsskólum í gær og

lagðist hugsanlegt verkfall misjafnlega í þá nemendur, sem rætt var
við í fréttum Stöðvar 2 í gærkvöld.
„Ef verkfallið verður stutt verður þetta kannski í lagi, en það má
ekki verða of langt,“ sagði Baldvin
Snær Finnsson, nemandi á fyrsta
ári við Menntaskólann við Hamrahlíð.
- gbv
ÓVISSA Í MH Nemendur framhaldsskólanna eru farnir að hafa áhyggjur af
komandi verkfalli.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÖGREGLUSTÖÐIN HVERFISGÖTU

Hingað vill formaður dómstólaráðs
ekki flytja Héraðsdóm Reykjavíkur
eins og formaður
borgarráðs hefur
stungið upp á.

Andaðu
með nefinu

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ótækt að dómstóll sé
á reit hjá lögreglunni
Formaður dómstólaráðs segir ekki ganga að setja lögreglu og dómstóla aftur á
sama stað. Dómstólaráð og formaður Dómarafélags Íslands mótmæla að ekki skuli
hafa verið haft samráð um mögulegan flutning starfsemi Héraðsdóms Reykjavíkur.
SKIPULAG Hvorki Dómarafélag

Loft innan fárra mínútna
Ilmur af mentól og eukalyptus

Íslands né dómstólaráð hafa fengið að vera með í ráðum eða fengið afrit af bréfaskriftum borgarstjóra og innanríkisráðherra um
mögulegan flutning Héraðsdóms
Reykjavíkur af Lækjartorgi, að
sögn Skúla Magnússonar, formanns Dómarafélagsins.
Vitnað var á Vísi í fyrradag í
skrif Dags B. Eggertssonar á
Facebook þar sem hann sagði að
innanríkisráðherra hefði tekið
vel í óskina um viðræður um að
flytja Héraðsdóm af Lækjartorgi.
„Borgarráð skipaði viðræðuteymi
í morgun,“ skrifaði Dagur.
Í viðtali við Vísi sagði hann
að lögreglustöðvarreiturinn við
Hlemm væri tilvalin staðsetning.
Þar væri stórt plan þar sem hægt
væri að koma upp byggingum.
Símon Sigvaldason, formaður
dómstólaráðs sem fjallaði meðal
annars um málið á fundi sínum
í gær, segir það algerlega ótækt
að flytja starfsemi dómhússins
á lögreglureitinn. „Árið 1992

varð frægur aðskilnaður. Þá var
dómsvald og framkvæmdavald
aðskilið. Dómsvaldið var tekið
af sýslumönnum til að það yrði
sýnilega sjálfstætt. Dómsvaldið
á að vera óháð og ótengt framkvæmdarvaldinu og þess vegna
gengur aldrei að setja lögreglu
og dómstóla aftur á sama stað,“
segir Símon og bætir við að dómstólaráð mótmæli harðlega þeim
vinnubrögðum að ekkert samráð
skuli hafa verið haft við það og
Héraðsdóm Reykjavíkur um undirbúning að flutningnum.
Ráðið segir að finna verði starfseminni stað í hjarta höfuðborgarinnar þar sem nú þegar sé að
finna helstu stofnanir ríkisins og
Reykjavíkurborgar.
Skúli Magnússon segir að svo
virðist sem flytja eigi Héraðsdóm
hreppaflutningum. „Þetta virðist
alfarið vera mál borgarinnar og
innanríkisráðherra hvar stærsti
dómstóll landsins eigi að vera.
Það er ekki metnaður fyrir því
að Héraðsdómur fái stað sem ber

SKÚLI
MAGNÚSSON

SÍMON SIGVALDASON

vitni um virðingu og reisn dómkerfisins þegar rætt er um hann
verði á bak við lögreglustöðina,“
segir Skúli.
Formaður borgarráðs hefur
lýst því yfir að dómhúsið smiti
engri gleði á Lækjartorg. Möguleiki væri að koma þar fyrir
verslunum og veitingahúsi.
„Þetta er partur af því sem
ég myndi kalla kaffihúsavæðingu miðbæjarins. Það er tímabært að menn fari að spyrja sig
að því um hvað miðborg eigi að
snúast,“ segir formaður Dómarafélags Íslands.
ibs@frettabladid.is

Ríkisstjórnin hefur samþykkt að setja Sundabraut á nýja samgönguáætlun:

Sundabraut í einkaframkvæmd
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.

UMHVERFISMÁL Sundabraut er á
ný komin inn á samgönguáætlun. Drög að samgönguáætlun til
næstu fjögurra ára voru samþykkt í ríkisstjórn í gær og verður
áætlunin lögð fyrir Alþingi innan
skamms sem þingsályktunartillaga.
Samkvæmt samgönguáætluninni á að huga að mögulegri fjármögnun Sundabrautar með þátttöku einkaaðila. Stefnt er að því
að hefja samstarf einkaaðila og
ríkisins vegna fjármögnunar
hennar á næstu fjórum árum.

Hanna Birna Kristjánsdóttir
innanríkisráðherra hefur sagt að
Sundabraut uppfylli þau skilyrði
sem hún setji varðandi einkaframkvæmdir, það er að vegfarendur hafi kost á annarri leið
samhliða einkaframkvæmdinni.
Meðal stærstu framlaga á
næsta ári til vegaverkefna má
nefna þriggja milljarða króna
framlag til Norðfjarðarganga,
um 800 milljóna króna framlag
til breikkunar á Hellisheiðarvegi
og framkvæmdir við Arnarnesveg
fyrir um 500 milljónir króna. -jme

SUNDABRAUT Hanna Birna Kristjáns-

dóttir innanríkisráðherra ætlar að
kanna möguleika á því að fjármagna
nýja Sundabraut með samstarfi einkaaðila og ríkisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Danskir
dagar
6. - 16. mars
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HVER ER NIELS JACOBSEN?
Hinn danski stjórnarformaður Össurar hf., Niels Jacobsen, er
vel þekktur úr viðskiptalífinu í Danmörku og víðar. Hann er
fæddur árið 1957 og býr í Danmörku.
Jacobsen hefur setið í stjórn Össurar frá árinu 2005 og
verið formaður stjórnarinnar frá árinu 2006.
Jacobsen er þar að auki forstjóri Williamt Demant
Holding A/S sem er fjárfestingafélag á heilbrigðissviði
og situr í stjórnum fjölda annarra félaga á borð við
leikfangaframleiðandann LEGO þar sem hann er
stjórnarformaður, sem og iðnsamsteypunnar A.P.
Møller-Mærsk A/S og samskiptafyrirtækisins
Sennheiser Communications A/S.

Eldhús- og skolvaskar
I
Á MÚRBÚÐARVERÐ
B l 604 48
Bol-604
48x43x18c
43 18cm
Þykkt stáls 0,8mm

7.490
0
(fleiri stærðir til)

Bol-834 80x48x18cm þykkt 0,8mm

CR Plast skolvaskur
55x34x21cm með botnventli og vatnslás

11.990

7.89
7.890

Mikið úrval af
blöndunartækjum.

Gua 539-1 með
ð veggstáll
plötu, grind fylgir, 1mm stál
Cisaa blöndunartæki
Gua-543-1
3 1 vegghengdur,
h
dur
1mm stál, einnig fáanlegur
í borð kr. 17.990

16.990

4.9
4
990

Botnventill og
vatnslásar fylgja
öllum vöskum

19.900
Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Ísland hentar illa
alþjóðafyrirtækjum
Stjórnarformaður Össurar segir ekki hægt að reka alþjóðlegt fyrirtæki með krónuna í gjaldeyrishöftum. Varð fyrir vonbrigðum með fyrirhuguð slit á viðræðum
við ESB. Skilaboðin úr efnahagslífinu eru í hina áttina, segir fjármálaráðherra.
VIÐSKIPTI „Það er ekki hægt að reka

alþjóðlegt fyrirtæki með mynt sem
er nokkurn veginn ekki til,“ sagði
Niels Jacobsen stjórnarformaður
Össurar hf. í samtali við Fréttablaðið. Össur hélt aðalfund í gær
þar sem Jacobsen hélt ræðu og fór
ekki fögrum orðum um íslenskt viðskipta- og lagaumhverfi.
Jacobsen sagði gjaldeyrishöftin
valda Össuri mestum vandræðum,
en félagið hefði talið vegferðina inn
í ESB góða leið til að komast undan
þeim. Hann sagðist mjög sorgmæddur að heyra að ríkisstjórnin
ætlaði núna að slíta aðildarviðræðunum, án þess að vera með nokkurt plan um hvernig aflétta ætti
höftunum. „Sem alþjóðlegt fyrirtæki er ómögulegt að vera í rekstri
með viðvarandi gjaldeyrishöftum
og sérstaklega þar sem við störfum
með undanþágum sem hægt er að
afnema hvenær sem er. Fyrir fyrirtæki sem starfa á heimsmarkaði er
aðgangur að alþjóðlegum gjaldeyri
og fyrirsjáanleiki í viðskipta- og
lagaumhverfinu mjög mikilvægur.“
Jón Sigurðsson forstjóri bætir við
að þrátt fyrir að höftunum yrði aflétt
ættu viðskipti sér aðeins stað í krónum á Íslandi. „Krónan er ekki mynt
sem er hægt að eiga viðskipti með
neins staðar annars staðar, jafnvel
þótt höftunum yrði aflétt,“ segir Jón.

ÁHYGGJUR
AF STÖÐUNNI

Forsvarsmenn
Össurar eru
ekki ánægðir
með íslenskt
viðskipta- og
lagaumhverfi.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Jacobsen segir Ísland verða af
talsverðum tekjum af því að Össur
sé með öll sín fjármál í gegnum
erlend dótturfélög. „Við gætum
verið að fá lán frá íslenskum bönkum og tekið frekari þátt í íslenskum efnahag. Í dag rekum við höfuðstöðvarnar og erum með verulegan
starfsmannafjölda hér en það er
eina framlagið sem við getum skilað til landsins eins og staðan er í
dag,“ segir Jacobsen og bætir við:
„Þetta gengur ekki til lengri tíma.
Á þessari stundu er Ísland ekki
góður staður til að reka alþjóðlegt
fyrirtæki. Þetta er meiriháttar
áhyggjuefni og ég vona að það verði

komið fram með lausn fljótlega.“
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir aðspurður um
ummæli Jacobsens að vísbendingar sem stjórnvöld fái innan úr
efnahagslífinu séu í hina áttina.
„Fjárfesting er að vaxa, atvinnuleysi er að minnka, hér er meiri
hagvöxtur en annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu. Það er
hins vegar alveg rétt að á meðan
hér eru gjaldeyrishöft þá eru þau
svona eins og skuggi yfir efnahagslífinu. Þess vegna er svo mikilvægt að það náist áfangi á næstu
misserum til þess að aflétta þeim,“
sagði Bjarni.
fanney@frettabladid.is

Bekanntmachung
für Deutsche zur Wahl zum
Europäischen Parlament
Am 25. Mai 2014 findet die Wahl der
Abgeordneten des Europäischen Parlaments
aus der Bundesrepublik Deutschland stat t.
Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben und im Bundesgebiet
keine Wohnung mehr innehaben, können bei
Vorliegen der sonstigen wahlrechtlichen
Voraussetzungen an der Wahl teilnehmen.
Für ihre Wahlteilnahme ist u. a.
Voraussetzung, dass sie
1.1 am Wahltag seit mindestens drei
Monaten in den übrigen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union eine Wohnung innehaben
oder sich mindestens seit dieser Zeit dor t
gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein unmit telbar vorausgehender
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland angerechnet)
oder
1.2 entweder nach Vollendung ihres 14.
Lebensjahres mindestens drei Monate
ununterbrochen in der Bundesrepublik
Deutschland1) eine Wohnung innegehabt oder
sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben
und dieser Aufenthalt nicht länger als 25
Jahre zurück liegt, oder aus anderen Gründen
persönlich und unmit telbar Ver trautheit mit
den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland erworben haben und
von ihnen betrof fen sind;
2. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind.

HAUSANSCHRIF T:
Laufásvegur 31, 101 Reykjavik
POSTANSCHRIF T:
Pósthólf 4 00, 121 Reykjavík

Diese Eintragung erfolgt nur auf Antrag.
Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen;
er soll bald nach dieser Bekanntmachung
abgesandt werden.
Einem Antrag, der erst am 5. Mai 2014 oder
später bei der zuständigen Gemeindebehörde
eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden
(§ 17 Abs. 1 der Europawahlordnung).
Antragsvordrucke (Formblät ter) sowie
informierende Merkblät ter sind online auf der
Seite des Bundeswahlleiters
(w w w.bundeswahlleiter.de) erhältlich.
Sie können auch bei
- den diplomatischen und berufskonsularischen Ver tretungen der Bundesrepublik
Deutschland,
• dem Bundeswahlleiter, Statistisches
Bundesamt, Zweigstelle Bonn,
Post fach 17 0 3 77, 5 3029 BONN, GERMANY,
• den Kreis- und Stadt wahlleitern in der
Bundesrepublik Deutschland
angeforder t werden.
Weitere Auskünf te er teilen die Botschaf ten
und berufskonsularischen Ver tretungen der
Bundesrepublik Deutschland.
1) Zu berücksichtigen ist auch eine frühere Wohnung oder ein
früherer Aufenthalt in dem in Ar tikel 3 des Einigungsver trages
genannten Gebiet (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuzüglich des Gebietes
des früheren Berlin (Ost)).

INTERNE T:
w w w.reykjavik.diplo.de
E-Mail:
info@reykjavik.diplo.de
TEL: + 35 4 5 30 11 00
FA X: + 35 4 5 30 11 01

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 9 bis 12 Uhr
Geschäftszeiten:
Mo – Do 8 bis 16.30 Uhr,
Fr 8 – 13.30 Uhr

BANKASTJÓRN SEÐLABANKANS Aserta-málið er í uppnámi vegna reglna sem

aldrei voru samþykktar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Aserta-málið er í uppnámi vegna handvammar SÍ:

Seðlabankinn setti
reglur án samþykkis
Grundvöllur stórs
hluta ákæru sérstaks saksóknara á hendur fjórmenningunum í
Aserta-málinu er hruninn. Fjögur
ár hafa farið í rannsókn málsins.
Þess hluta ákærunnar þar sem
krafist er refsingar fyrir brot á
gjaldeyrishöftum verður ekki
haldið til streitu samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.
Ástæðan er sú að sérstakur saksóknari getur ekki krafist refsingar á grundvelli reglna um
gjaldeyrismál sem voru settar af
Seðlabankanum þann 15. desember 2008. Reglurnar voru í gildi
þegar meint brot fjórmenninganna
áttu sér stað frá 25. mars 2009 allt
til 31. október sama ár.
Ekki er hægt að refsa fyrir brot
á reglunum vegna þess að samþykki þáverandi viðskipta- og
efnahagsráðherra fyrir reglunum skorti, en bráðabirgðaákvæði
í þágildandi lögum um gjaldeyrismál gerði ráð fyrir að slíkt samþykki þyrfti að vera fyrir hendi.
„Ég kannast ekki við að SeðlaDÓMSMÁL

bankinn hafi nokkurn tímann
aflað samþykkis fyrir þessum
reglum,“ segir fyrrverandi efnahags- og viðskiptaráðherra, Björgvin G. Sigurðsson.
Árið 2008 aflaði Seðlabankinn
samþykkis ráðherra fyrir breytingum á þágildandi reglum sínum,
en í stað þess að breyta reglunum
setti hann nýjar reglur, án þess
að hafa aflað sérstaks samþykkis
ráðherrans fyrir því, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins.
Það var ekki fyrr en á mánudaginn síðastliðinn sem í ljós hafi
komið að samþykkið skorti, löngu
eftir að málið hafði verið þingfest.
Í ljósi þessa er ekki hægt að
krefjast refsingar yfir fjórmenningunum fyrir brot á reglunum.
Málinu var vísað frá Héraðsdómi Reykjaness í gær vegna
óskýrleika ákærunnar, sem tengist reglum Seðlabankans ekki með
beinum hætti.
Sérstakur saksóknari metur nú
hvert framhald málsins verður.
- js
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Tilboð: 1.690.000 kr.

Tilboð: 7.490.000 kr.

Citroën C3 Seduction YEA15

Mitsubishi Pajero Instyle 4x4 REJ72

Skráður maí 2012, 1,6Di dísil, beinsk.
Ekinn 61.000 km.
Ásett verð: 1.930.000 kr.

Skráður maí 2011, 3,2TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 65.000 km.
Ásett verð: 7.990.000 kr.

Tilboð: 1.490.000 kr.
Nissan X-Trail Elegance KN151
Skráður maí 2006, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 127.000 km.
Ásett verð: 1.690.000 kr.

Tilboð: 1.690.000 kr.
Huyndai i20 Classic LVB51
Skráður ágúst 2011, 1,4i bensín, beinsk.
Ekinn 42.000 km.
Ásett verð: 1.940.000 kr.

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ
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Tilboð: 4.190.000 kr.

Tilboð: 1.290.000 kr.

Ford Kuga Titanium S AWD TKV42

Audi A6 UZ308
Skráður febr. 2004, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 137.000 km.
Ásett verð: 1.490.000 kr.

Skráður apríl 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 71.000 km.
ð
Ásett verð: 4.660.000 kr.
Í ábyrg

FINNDU

BÍLINN

ÞINN
Verð: 1.890.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.
Toyota Auris MXJ73
Skráður júní 2010, 1,3i bensín, beinsk.
Ekinn 70.000 km.
Ásett verð: 2.190.000 kr.

Skoðaðu flfeie ri
dæmi hér!

TÖKUM

ORG IS
NOTADIR.BRIMBORG.IS

TEGUNDIR
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ALLAR

Ýmsar fjármögnunarleiðir í boði. Spyrðu ráðgjafa.

BÍLA UPPÍ
SÝNDU OKKUR BÍLINN

ÞINN OG VIÐ GERUM

ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF.

ENGIN SKULDBINDING
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Tilboð: 2.590.000 kr.

Tilboð: 3.490.000 kr.
Ford Focus Titanium OLF07

Ford Escape Limited AWD LDB02

Skráður sept. 2009, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 78.000 km.
Ásett verð: 2.790.000 kr.

Skráður mars 2013, 2,0TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 36.000 km.
ð
Í ábyrg
Ásett verð: 3.750.000 kr.

Skráður júní 2011, 2,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 66.000 km.
Ásett verð: 3.950.000 kr.
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Tilboð: 1.490.000 kr.
Hyundai i30 Classic TOH76
Skráður júní 2008, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 95.000 km.
Ásett verð: 1.690.000 kr.

FYLGST
FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK

Notaðir bílar - Brimborg
N

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

Tilboð: 3.550.000 kr.

Toyota Avensis EXE YTV91

Verð: 9.980.000 kr.

Tilboð: 1.950.000 kr.

Volvo XC90 Momentum D5 AWD UUV86

Kia Sorrento EX

Skráður des. 2012, 2,4TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 40.000 km.

Skráður nóv. 2005, 2,5TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 138.000 km.
Ásett verð: 2.140.000 kr.

ð
Í ábyrg

NL348

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
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Tilboð: 990.000 kr.
Nissan Primera Acenta PS217
Skráður okt. 2005, 1,8i bensín, sjálfsk.
Ekinn 111.000 km.
Ásett verð: 1.250.000 kr.
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Enn engar skýringar á hvarfi farþegaþotunnar:

9HUVOXQDUKÕVQÁËLWLOOHLJX

Vélinni var snúið við

/ÁNMDUJDWD

MALASÍA, AP Farþegaþotunni, sem

hvarf á flugi frá Kúala Lúmpúr til
Kína, var snúið við og flogið aftur
yfir Malasíu. Ljóst virðist að kunnáttumaður í flugi hafi snúið vélinni
við.
Þeir sem vinna að rannsókn málsins virtust orðnir nokkuð vissir um
þetta í gær.
Vélinni virðist hafa verið flogið
í áttina að Andaman-eyjum á Indlandshafi, en ekki er vitað til þess
að hún hafi lent neins staðar.
Þá hefur kenning bandarísks
námsmanns um örlög vélarinnar vakið athygli, en hann telur að
sprunga hafi komið á skrokk vélarinnar með þeim afleiðingum að

8P HU DË UÁËD  IHUPHWUD KÕVQÁËL ¼
MDUËKÁËRJVQØUDË/ÁNMDUJÑWXPHËWLOKH\UDQGL
KOXWGHLOGÈVDPHLJQ
+HLPLOW HU DË UHND ÙDU VP¼YÑUXYHUVOXQ VV
IDWDYHUVOXQ VNÎEÕË VNDUWJULSDYHUVOXQ VQ\UWL
YÑUXYHUVOXQRJJDOOHUÈ
+ÕVQÁËLËYHUËXUWLOVØQLVÙULËMXGDJLQQPDUV
NO
7LOERËXPXPOHLJXYHUË¼VDPWXSSOØVLQJXPXP
I\ULUKXJDËD QØWLQJX VNDO VNLOD È ÙMÎQXVWXYHU
5H\NMDYÈNXUERUJDU %RUJDUWÕQL  I\ULU
NOƬPPWXGDJLQQPDUV

1¼QDUL XSSOØVLQJDU ¼ YHI 5H\NMDYÈNXUERUJDU
ZZZUH\NMDYLNLVOHLJD

LEIT HALDIÐ ÁFRAM Leitin hefur

færst yfir á Indlandshaf.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

sjálfkrafa var slökkt á öllum tækjabúnaði öðrum en þeim sem knúði
vélina áfram. Áhöfn jafnt sem farþegar hefðu þá misst meðvitund á
skammri stund.
- gb / sjá síðu 30

ZZZUH\NMDYLNLVOHLJD

FYRSTU UMRÆÐU LOKIÐ Umdeild þingsályktunartillaga Gunnars Braga Sveinsson-

ar um að draga umsókn Íslands að Evrópusambandinu til baka er komin til umfjöllunar í utanríkismálanefnd Alþingis.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Við fjármögnum
nýja fjölskyldubílinn

Þjóðaratkvæði
er hugsanlegt

Þegar fjölskyldan stækkar getur nýrri, sparneytnari og öruggari bíll gert
gæfumuninn. Með faglegri ráðgjöf og góðri þjónustu hjálpum við þér að
fjármagna það sem upp á vantar til að þú getir uppfært fjölskyldubílinn.

Fjármálaráðherra segir koma til greina að efna til
þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB-mál. Meginmáli skipti
hvaða spurningar yrði spurt. Sumir þingmenn telja að
Bjarni hafi rétt fram sáttarhönd. Aðrir eru á öðru máli.

Við aðstoðum með ánægju.

>

sími 440 4400

>

www.ergo.is

>

ergo@ergo.is

& / / & . .  4 ¶ "  / .     
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STJÓRNMÁL Þingmenn túlka ræðu
Bjarna Benediktssonar, efnahagsog fjármálaráðherra, um þjóðaratkvæðagreiðslu á tvo vegu. Annars
vegar að Bjarni hafi verið að rétta
fram sáttarhönd, hins vegar að hann
og ríkisstjórnin séu á flótta undan tillögu Gunnars Braga Sveinssonar um
að draga aðildarumsókn Íslands að
ESB til baka. Í ræðu sinni á Alþingi
í fyrrakvöld sagði Bjarni að til álita
kæmi að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi ESB.
„Það er enginn sérstakur ásetningur ríkisstjórnarinnar að halda
málinu frá þjóðinni,“ sagði Bjarni.
Þó væri ekki sama hver spurningin
væri ef málið yrði borið undir þjóðina.
„Ég vil gera mjög skýran greinarmun á tvennu, annars vegar því að
bera það mál undir þjóðina sem hér
er til umræðu í þinginu, að draga
aðildarumsóknina til baka, og hins
vegar því að spyrja þjóðina hvort nú
sé ekki góður tími til að ljúka aðildarviðræðunum. Þetta eru tveir ólíkir hlutir,“ sagði Bjarni. Spurningin í
þjóðaratkvæðagreiðslu ætti að snúast um hvort þjóðin væri sammála
því að draga umsóknina til baka.
Bjarni sagðist alltaf hafa viljað að
þjóðin kæmi að málinu, en á grundvelli þess sem Alþingi ákvæði.
Katrín Jakobsdóttir, formaður
Vinstri grænna, telur að Bjarni
hafi verið að lýsa því yfir að hann

sé reiðubúinn að skoða ýmsar leiðir
í málinu, þar á meðal tillögu VG um
að gera hlé á viðræðunum og taka
þær ekki upp aftur nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.
„Ég lít svo á að sú krafa sem er
uppi um þjóðaratkvæðagreiðslu
sé lýðræðiskrafa. Krafan snýst
ekki um að Ísland gangi í ESB. Ég
túlka orð Bjarna á þann hátt að
aðkoma þjóðarinnar að þessu máli
sé tryggð,“ segir Katrín.
Guðmundur Steingrímsson, formaður Bjartrar framtíðar, segir að
að lögð verði áhersla á það í vinnu
utanríkismálanefndar að ná sáttum.
„Ég ætla að leyfa mér að túlka
ræðuna á þann hátt að Bjarni hafi
verið að rétta fram sáttarhönd. Það
er vel hægt að ná lýðræðislegri
lendingu,“ segir Guðmundur.
Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, horfir allt
öðrum augum á ræðuna.
„Ræðan gróf enn frekar undan
tillöguflutningi ríkisstjórnarinnar. Það talar enginn fyrir þessari tillögu Gunnars Braga eins og
hún er lögð fram. Allir ráðherrar
Sjálfstæðisflokksins voru þöglir í
umræðunni. Það blasir við að tillagan er munaðarlaus, það vill enginn
bera ábyrgð á henni. Tillagan ber
í sér svo mikla brigð á gefnum loforðum að hún ber dauðann í sér,“
segir Árni Páll.
johanna@frettabladid.is

ESB-tillögur til utanríkismálanefndar
Fyrstu umræðu um þingsályktunartillögu Gunnars Braga Sveinssonar um að
draga umsókn Íslands að Evrópusambandinu til baka lauk klukkan hálf fjögur
aðfaranótt föstudagsins. Tillagan fer nú til umfjöllunar í utanríkismálanefnd
Alþingis.
Tillaga Pírata um að halda ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu vegna málsins
og tillaga Vinstri grænna um að gera formlegt hlé á aðildarviðræðum voru
einnig afgreiddar án umræðu og sendar til utanríkismálanefndar.
Umræðan um þingsályktunartillögu Gunnars Braga var löng og ströng á
Alþingi. Alls ræddu þingmenn tillöguna í nær 24 klukkustundir.
77 þingræður voru haldnar og tóku þær nær sjö tíma. Mestur tíminn fór
í andsvör, athugasemdir og umræður um fundarstjórn forseta eða hátt 17
klukkustundir.
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Norsk kona á rétt á skaðabótum frá ríkinu sem tókst ekki að vernda hana fyrir fyrrverandi eiginmanni:

Flúði ofbeldi í sextán ár og skipti um nafn
ERLENT Norska ríkið var dæmt skaðaMEÐ RAUÐA BLÖÐRU Þessir þrír

menn í Ástralíu sýndu íbúum Sýrlands
stuðning sinn í verki.
ORDICPHOTOS/GETTY

Rauðar blöðrur við Hörpu:

Þrjú ár liðin frá
því átök hófust
SÝRLAND Í dag eru þrjú ár liðin
frá því að átökin í Sýrlandi hófust. Í tilefni af því ætlar fólk um
allan heim að koma saman og sýna
íbúum Sýrlands stuðning sinn í
verki.
Samtökin UN Women á Íslandi,
Íslandsdeild Amnesty International og ungmennaráð beggja félaga
hittast fyrir framan Hörpu kl. 14
í dag. Rauðum blöðrum verður
sleppt til himins um heim allan til
stuðnings Sýrlendingum. Hægt er
að sýna stuðning og taka þátt í herferðinni með því að deila myndum
og myndbandi á Facebook, Instagram og Twitter, með leitarorðinu
#withsyria.
- fb

Njósnir Bandaríkjastjórnar:

Zuckerberg las
yfir Obama
ERLENT Mark Zuckerberg, for-

stjóri Facebook, segist langþreyttur á persónunjósnum bandarískra
yfirvalda. Þetta
kemur fram í
pistli Zuckerbergs á Facebook.
Zuckerberg
segir Facebook
eyða mikilli
orku í að tryggja
MARK
öryggi notenda
ZUCKERBERG
sinna. Það skjóti
skökku við að þegar fyrirtækið
telji sig vera að vernda notendur fyrir glæpamönnum reynist
stærsta ógnin vera stjórnvöld.
Zuckerberg segist hafa hringt
í Barack Obama, forseta Bandaríkjanna, og lýst reiði sinni en án
árangurs. Langt sé í að stjórnvöld
leysi úr málunum.
- ssb

bótaskylt vegna þess að ekki tókst að
vernda konu sem sætti heimilisofbeldi
þar í landi svo árum skipti.
Konan hafði fengið úrskurðað nálgunarbann á fyrrverandi eiginmann sinn.
Maðurinn hafði áður verið dæmdur fyrir
ofbeldi gegn konunni og börnum þeirra
og ítrekað dæmdur fyrir brot á nálgunarbanni. Þetta kemur fram á vefsíðu
norska ríkisútvarpsins, NRK.
Konan var á flótta undan manninum
í sextán ár þrátt fyrir nálgunarbannið.
Maðurinn sendi henni og börnum hennar ítrekaðar líflátshótanir sem varð til

þess að hún flúði heimili sitt og skipti
um nafn. Þrátt fyrir ítrekaða flutninga
tókst ofbeldismanninum að hafa uppi á
fjölskyldunni.
Konan segir við NRK að heppni ein
hafi ráðið því að hún lifði ofbeldi af
hendi mannsins af.
Hæstiréttur Noregs byggði niðurstöðu sína á ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu og fullyrti að norska
ríkið hefði brugðist skyldum sínum.
Rúmlega 800 manns í Noregi, mest
konur og börn, eru á flótta undan heimilisofbeldi.

HEIMILISOFBELDI

Norsk kona flúði
eigimann ítrekað án
árangurs.
NORDICPHOTOS/GETTY

- ssb

Einfalt
að skila framtali
Skilafrestur er til 21. mars

PIERRE KARL PELADEAU Býður sig

fram í Quebec.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Auðkýfingur í framboð:

Sjálfstæði aftur
á dagskránni
KANADA, AP Kanadíski auðkýfing-

urinn Pierre Karl Peladeau hefur
ákveðið að bjóða sig fram með
aðskilnaðarsinnum í Quebec til
fylkiskosninga þar, sem haldnar
verða 7. apríl.
Tilkynning hans kom á óvart og
þykir líkleg til að blása nýju lífi í
umræður um aðskilnað Quebec frá
Kanada.
Pauline Marois, sem er forsætisráðherra í Quebec og leiðtogi
aðskilnaðarsinna, hafði reynt að
forðast að gera aðskilnaðarmálið
að kosningamáli, en hún leysti upp
þing í síðustu viku og boðaði til
kosninga.
- gb

Skilafrestur

Auðkenning

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

Unnt er að auðkenna sig með þrenns konar hætti,
þ.e. með rafrænum skilríkjum á debetkorti, rafrænum
skilríkjum í gsm síma og með veﬂykli RSK.

Unnt er að sækja um lengri frest á skattur.is
og getur hann lengstur orðið til 1. apríl.
Framtal barns skal fylgja framtali framfæranda.

Veﬂykla má fá senda í heimabanka eða
með bréfapósti.

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

Símaþjónusta í 442-1414
Í mars verður veitt aðstoð í síma 442-1414
alla virka daga frá kl. 9:30 til 15:30.
Dagana 21. mars, 31. mars og 1. apríl
verður þjónustan í boði til kl. 19:00.

skattur.is

LÖGREGLA LEITAR VITNA
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
leitar þeirra sem geta gefið upplýsingar
um mannaferðir í og við Kirkjuvelli
og Árvelli á Kjalarnesi aðfaranótt
sunnudagsins 9. mars. Rannsóknin snýr
að slæmri meðferð dýra.
Hægt er að hafa samband við lögreglu
í síma 444-1000 og í gegnum netfangið
sigurdur.petursson@lrh.is.

442 1000
rsk@rsk.is

Þjónustuver 9:30-15:30

Nánari upplýsingar á rsk.is
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HILMAR
VEIGAR
PÉTURSSON Fram-

Styrkir

kvæmdastjóri
tölvuleikjaframleiðands CCP.
MYND/CCP

úr Þróunarsjóði framhaldsfræðslu
Þróunarsjóður framhaldsfræðslu auglýsir eftir umsóknum um styrki vegna nýsköpunarog þróunarverkefna í framhaldsfræðslu, sbr. lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010.

Forgangssvið við úthlutun árið 2014 eru:
Samstarf fræðsluaðila og fyrirtækis/fyrirtækja að skipulagi
starfsþjálfunar og þróunar starfsnáms á vinnustöðum.
Áhersla á nýsköpun, þróun náms og tilraunakennslu fyrir verk- og
tæknimenntun í samstarﬁ við atvinnulíﬁð.
Hönnun á nýju námi fyrir hópa, þar sem skort hefur á framboð og
tækifæri til náms.

Viðmiðin sem Þróunarsjóðurinn gengur út frá við val á
verkefnum eru m.a. að þau:
Nái til þeirra sem falla undir ramma laganna um framhaldsfræðslu
Mæti sýnilegri þörf fyrir menntunarúrræði í framhaldsfræðslu
Inniberi nýjungar í kennsluháttum í framhaldsfræðslu
Inniberi samstarf
Umsóknarfrestur er til 9. apríl 2014
Eingöngu er tekið við umsóknum á rafrænu formi. Umsóknareyðublaðið,
lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 og nánari skilyrði má nálgast inn á vef
Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, www.frae.is

Bókfært tap CCP nam 2,4 milljörðum króna:

CCP fór í gagngert
uppgjör við fortíðina
VIÐSKIPTI Þrátt fyrir að tekjur

tölvuleikjaframleiðandans CCP
hafi aukist um 17 prósent nam
bókfært tap 21,3 milljónum Bandaríkjadala á síðasta ári, eða um 2,4
milljörðum króna. Þetta er í fyrsta
sinn frá árinu 2003 sem bókfært
tap hefur verið á rekstrinum.
Hilmar Veigar Pétursson framkvæmdastjóri segir þetta bókfærða
tap skýrast fyrst og fremst af þróunarkostnaði, sem hafi upphaflega verið eignfærður en í kjölfar
áherslubreytinga hjá fyrirtækinu
á síðasta ári hafi verið ákveðið að
afskrifa hluta hans.
„Þetta er fyrst og fremst þróunarkostnaður sem við höfðum eignfært yfir síðustu ár,“ segir Hilmar. „Við erum að gera upp fortíðina
og taka tillit til breyttra forsenda
og áherslubreytinga.“ Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins fór hluti
af þessum kostnaði í að þróa tölvuleikinn Dust 514, sem settur var á
markað fyrir Playstation 3 á síðasta ári, en sá leikur fékk blendn-

ari viðtökur en CCP hafði vonast
til. Aðspurður sagðist Hilmar hins
vegar ekkert vilja sundurgreina
nánar þetta bókfærða tap.
Á síðasta ári hafi EVE Online
fagnað tíu ára afmæli og áskrifendur leiksins fóru í fyrsta sinn yfir
500 þúsund. Stjórnendur fyrirtækisins hafi því metið það svo að þetta
væri rétti tíminn til að fara í djúpa
skoðun á rekstrinum.
„Við grófum svolítið djúpt eins
og sjá má á þessum tölum,“ segir
Hilmar. „En aðalatriðið er að við
erum mjög ánægðir með þennan
17 prósenta vöxt á tekjum. Ég er
sannfærðari en nokkru sinni fyrr
um að okkar bestu verk og stærstu
tækifæri eru fram undan.“
Tekjur CCP námu 76,7 milljónum
Bandaríkjadala á síðasta ári. Framlegðin nam 69,8 milljónum dala, og
hafði aukist um 15,5 prósent frá
2012. Þá skilaði CCP 19,8 milljónum dala í EBITDA, eða hagnað án
tillits til vaxta, skatta og afskrifta.
- gb

ÞAÐ GETA EKKI ALLIR
VERIÐ GORDJÖSS
Það er mikið í mig lagt

RANGE ROVER EVOQUE – VERÐ FRÁ 8.770.000 KR.
4x4 - TD4 2,2 dísil, 9 þrepa sjálfskipting. Eyðsla 6,5 l/100 km.*
Þú veist það um leið og þú sérð hann. Það er eitthvað einstakt við Range Rover Evoque. Hönnunin grípur þig
samstundis. Útlitið er loforð um ævintýri, þægindi og óbeislaða upplifun. Búnaðurinn er á heimsmælikvarða,
hvort sem um ræðir aksturseiginleika, fjöðrunarbúnað, drifkerfi eða afl.
Reynsluaktu Evoque og leyfðu honum að heilla þig. Hafðu samband í síma 525 8000 eða komdu í heimsókn.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

ENNEMM / SÍA / NM61 145

*Miðað við uppgefnar viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

www.landrover.is

Brúðkaups- og blómasýning
lAugArDag oG sUnNudAg - Frá 13:00 Til 17:00
gLæsIleGaR bRúðkAupSsKreYtIngAr og BrúðaRveNdIr Með ísLenSK
BlóM í aðaLhlUtVerKi, FjölDi SkEmmTiLegRa huGmYndA FyrIR
aLlsKyNs BrúðkaUp. sTórGlæsIleG tískUsýniNg, LukKuPotTaR oG
FjöldI áhUgaVErðrA kYnNinGA á vörUm OG þjónUstU TenGduM
BrúðkAupUm.
jógVan hAnsEn syNguR á LauGaRdaG

dAgsKrá á lAuGarDAg:
13:00 JógVan hAnSen oPnaR sýnIngUnA mEð LjúfUm TónUm.
14:00 sTórGlæsIleG tískUsýnIng BrúðarKjólAleIgUnnAr
tVö hJörTu Og hárGreIðsLusToFunNaR Hár og dEkuR

20%
afSlátTur

aF ölLum BlómAbÚnTum
oG pOtTapLönTum

fJölDi FaLleGrA ísLenSk rækTaðrA bLómA

á BlómAsýnIngUnNi
rósIr, GerBerUr, TulIpAnaR, LilJur o.Fl.

15:00 ÞóR bREiðFjörð SynGur lög og kYnnIr nýjA pLötU
ÞóR bREiðFjörð SynGuR á Lau oG sUN

^ ¶Í^ ÏlÏ2 Í^ _^^Ï?ÏlÏ>=9Ï<<99ÏlÏÌ^ Í^ 
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Málningarprufa

590 kr.
Blöndum alla liti.
Prófaðu draumalitinn
á lægra verði um helgina

Tilboð gilda í
öllum verslunum
Húsasmiðjunnar.

20%
afsláttur
Lady Vegg 10
Einstaklega slitsterk
hágæðamálning, fyrir
stofuna, svefnherbergið og
baðherbergið.

Veggmálning

Veggmálning

HarpaSjöfn

6.583 kr.

Sérhönnuð fyrir íslenskar
kar aðstæður
aðstæður.
Þekur vel, sem þýðir færri umferðir
og minna magn af málningu.

3 ltr.

7119970

Rúllusett

995 kr.
Sett með bakka,
„maxi“handfangi
og Anlon 25 sm rúllu.
7014822

3.995 kr.

10 lítrar

7122223

„Elite“
rúllusett

Veggmálning

9.995 kr.

25 cm rúlla, bakki
og handfang

Andlitsmálun
fyrir börnin
Skútuvogi

Sirkus Íslands
málar börnin
laugardag
og sunnudag
kl. 14-16.

ÓDÝRT
Impra
veggmálning
málning 10 ltr.
ltr
Mött veggmálning til notkunar
innanhúss. Gljástig 5, hvít.
7119964
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ÍSL
ÍSLENSK
AFSKORIN BLÓM
MIKILL FJÖLDI TEGUNDA
MI
íslenskar rósir, liljur, gladíólur,
ísle
krýsi, gerberur og túlípanar í
krý
öllum
ö
llu regnbogans litum!
MIKIÐ
ÚRVAL AF ÝMSUM PLÖNTUm
M
I
Á BLÓMASÝNINGUNNI.
B
Friðarlilja
F
rið
•Ástareldur • Erika • Flamingóblóm
K
Ka
Kaktusar • Drekatré • Páskalilja,
K
Ka
asinta • Muskari
Kaffibaunatré • Hyasinta
Br
tensía • Orkid
dea
Bridal Crown • Hortensía
Orkidea
K
Kr
argar
Kryddplöntur og margar
Taktu
fl
fleiri tegundir.
þ
átt
elja

í að v

BLÓM
ÁRSI
NS
Þrír h
ep

10.00 pnir fá
gjafa 0 kr.
bréf

Túlípanar
10 stk

999 kr
1.499 kr

Tilboð gilda í
öllum verslunum
Blómavals.

Páskaliljur
Tet a tet

299 kr
499 kr

Rósabúnt

Alparós

Orkidea

Hortensía

1.199 kr

1.599 kr

1.599 kr

1.599 kr

7 stk.

1.799 kr

1.990 kr

2.190 kr

Kafﬁ Garður
Skútuvogi
laugardag
Pylsa og Coke

299 kr.
Ís á

99 kr.

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
A
SÍÐAN 1956
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LAVROV OG KERRY Utanríkisráðherrar Rússlands og Bandaríkjanna í London í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

Kerry og Lavrov ræddust við um Úkraínu:

Ekkert mark verður
tekið á kosningum
ÚKRAÍNA Ekkert mark verður

Lögfræðiþjónusta Lögréttu veitir endurgjaldslausa ráðgjöf við gerð
skattframtala í samstarfi við KPMG og Arion banka.
Ráðgjöfin verður veitt laugardaginn 15. mars kl. 13 -17 í Háskólanum í Reykjavík,
Menntavegi 1 í Sólinni (aðalbyggingu) og eru allir velkomnir.

Hvað þarf að hafa meðferðis?
• Lykilorð og auðkennislykil til að komast inn í heimabanka
• Veflykil inn á rsk.is
• Verktakamiða síðasta árs (ef við á)

Landsnet býður til fundar um stöðu og
framtíðaruppbyggingu flutningskerfis raforku á Íslandi.
Einnig verður staða jarðstrengjamála rædd og kynnt
fyrirkomulag þeirra mála í Danmörku og Noregi.
Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica, 1. hæð,
20. mars 2014 kl. 9:00-11:30.
Morgunhressing frá 8:30 og á fundi.
Skráning á www.landsnet.is eða í síma 563 9430.

Allir velkomnir!

Rússar hafa sent fjölmennt herlið að austurlandamærum Úkraínu. Lavrov
utanríkisráðherra segir þó engin áform uppi um að ráðast inn í austanverða Úkraínu, en þar er mestur stuðningur meðal íbúa við nánari tengsl
við Rússland. Rússneska utanríkisráðuneytið sagði hins vegar í tilkynningu
í gær að átök sem urðu í fyrrinótt í borginni Donetsk sýndu að Úkraínustjórn hefði misst tökin á ástandinu og gæti ekki tryggt öryggi íbúanna.
Þetta hefur verið túlkað sem óbein hótun um innrás.

Dagskrá:
Áskoranir næstu ára

Stefna Noregs í jarðstrengjamálum

Geir A. Gunnlaugsson, stjórnarformaður Landsnets.
앫 Grundvöllur bættra lífskjara er aukin verðmætasköpun.
앫 Dreifing raforku um landið í ljósi umræðu um verndun
náttúrunnar.
앫 Hvaða breytingar þurfa að verða á rekstrarumhverfi
Landsnets til að auka hagkvæmni flutningskerfisins.

Tanja Midtsian, frá NVE (Orkustofnun Noregs).
앫 Loftlínur á hærri spennustigum.
앫 Skipulagsvald raforkumála á einni hendi.

Þyngri rekstur, ný kynslóð mannvirkja
Þórður Guðmundsson, forstjóri Landsnets.
앫 Óviðunandi rekstur raforkukerfisins – aðgengi að
öruggri raforku háð búsetu.
앫 Nútímalegri hönnun háspennumastra og tengivirkja.

Flutningskerfið þarf að styrkja í sátt við
samfélagið
Guðmundur I. Ásmundsson, aðstoðarforstjóri Landsnets.
앫 Forgangsröð framkvæmda – Sprengisandslína?
앫 Jarðstrengir – mismunandi útfærslur sem koma
til greina á Íslandi.

Stefna Danmerkur í jarðstrengjamálum
Jens Møller Birkebæk, frá Energinet.dk.
앫 Þéttbýlt land sem gengur hvað lengst í
heiminum í lagningu jarðstrengja.
앫 400 kV í loftinu í dag – gætu farið í jörð í
framtíðinni.

Ávarp
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og
viðskiptaráðherra.

Fyrirspurnir og umræður
Fundarstjóri:
Þorgeir J. Andrésson, skrifstofustjóri Landsnets.

Bein útsending á www.landsnet.is

ATHYGLI

Opinn kynningarfundur Landsnets

að segja skilið við Úkraínu og sameinast Rússlandi. Almennt virðist
talið að meirihluti íbúanna muni
samþykkja það, en um 60 prósent
íbúa skagans eru rússneskumælandi.
Leiðtogar Vesturlanda hafa
ítrekað hvatt Rússa til þess að
draga herlið sitt frá Krímskaga
og hætta að hvetja vopnaðar sveitir Krímverja til dáða.
Vesturlönd segja einnig að
þjóðaratkvæðagreiðslan á morgun standist hvorki úkraínsk lög
né alþjóðalög og geti aldrei orðið
grundvöllur að breytingum á stöðu
Krímskaga.
- gb

Rússneskt herlið við landamærin

Skilafrestur á skattframtali einstaklinga er til 21. mars.

Horft til framtíðar í uppbyggingu
raforkuflutningskerfisins

tekið á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð Krímskaga,
sem efnt verður til þar á skaganum á morgun.
Þetta fullyrti John Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, að
loknum fundi hans í London með
Sergei Lavrov, utanríkisráðherra
Rússlands.
Lavrov sagði viðræður þeirra
hafa verið gagnlegar, en ljóst væri
að Rússar og Bandaríkjamenn
hefðu ekki sama skilning á atburðunum í Úkraínu.
Íbúar á Krímskaga kjósa á
morgun um það hvort skaginn eigi

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun beinskipts ix35 í blönduðum akstri

5 䟏ra 䟏byrgð
䟅takmarkaður akstur

Hyundai Santa Fe

Sparneytinn l䟤xusjeppi
Hyundai Santa Fe d䟚sil, 197 hest䟢fl, sj䟏lfskiptur
Verð fr䟏: 7.450.000 kr.
LED fram- og afturlj䟟s / LCD mælaborð / regnskynjarar 䟏 fram䟤ðu
䟚slenskt leiðs䟢gukerfi / leður䟏klæði / bakkskynjarar / panorama glerþak
rafst䟧rð sæti með minni / aksturst䟢lva

OPIÐ 䟀 DAG, LAUGARDAG FR䞵 12-16
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Stjórnarformaður Össurar gagnrýnir ný stjórnvöld:

Áfram á
vondum stað

S

tjórnarformaður þekkingarfyrirtækisins Össurar hf.,
Niels Jacobsen, var harðorður í garð íslenzkra stjórnvalda í ræðu sinni á aðalfundi fyrirtækisins í gær. Þetta
er fjórði aðalfundurinn í röð þar sem Jacobsen gagnrýnir harðlega ráðstafanir ríkisstjórnar Íslands og það
viðskiptaumhverfi sem alþjóðlegum þekkingarfyrirtækjum er
búið.
Rauði þráðurinn í gagnrýni Jacobsens hefur annars vegar
verið að gjaldmiðillinn sé ónothæfur, hins vegar að lagasetning
sé „fljótfærnisleg, tíð og ófagleg“ og ríkur vilji til að búa til séríslenzkar lausnir, sem ekki hafa
verið reyndar annars staðar.
Vinstri stjórnin tók ekki mark
Ólafur Þ.
á
gagnrýni
þessa þekkta áhrifaStephensen
manns í evrópsku atvinnulífi,
ekki fremur en annarra sem
olafur@frettabladid.is
gagnrýndu það viðskipta- og
fjárfestingarumhverfi sem fyrirtækjum á Íslandi var búið í
hennar tíð. Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi forsætisráðherra,
talaði um „svartagallsraus“ og gaf ítrekað til kynna að fólkið sem
rekur fyrirtæki á Íslandi skildi bara alls ekki hvað það byggi í
rauninni við frábærar aðstæður og gengi vel hjá því.
Svo kom til valda ný ríkisstjórn, sem ætlaði að eyða pólitískri
óvissu, hverfa af braut fjandskapar við atvinnulífið og skapa
fyrirtækjum hagstætt rekstrarumhverfi. Af hverju ætli Niels
Jacobsen ítreki þá ádeilu sína? Getur það verið af því að þrátt
fyrir fallegu orðin hjá nýju ríkisstjórninni hafi ekkert breytzt?
Jacobsen bætti raunar heldur í gagnrýni sína í gær; sagði að
Ísland hefði sótt um aðild að Evrópusambandinu og það hefði
verið helzta von Össurar um að komast út úr erfiðum aðstæðum
óhagstæðs gjaldmiðils og ófyrirsjáanlegs lagaumhverfis. „Því
miður eru áhyggjur mínar enn gildar þar sem íslensk stjórnvöld
hafa í hyggju að binda enda á umsóknarferlið án þess að sagt hafi
verið frá neinni varaáætlun,“ sagði Jacobsen.
Með öðrum orðum væri ekkert plan um að aflétta gjaldeyrishöftunum sem hefðu verið í gildi í á sjötta ár, fyrirtækið byggi
hvorki við opið né fyrirsjáanlegt umhverfi og það sem væri
verra; ekkert benti til að það myndi breytast. „Þetta gengur ekki
til lengri tíma. Á þessari stundu er Ísland ekki góður staður til
að reka alþjóðlegt fyrirtæki. Þetta er meiriháttar áhyggjuefni
og ég vona að það verði komið fram með lausn fljótlega,“ sagði
stjórnarformaður Össurar.
Og hver eru viðbrögð stjórnvalda að þessu sinni – ríkisstjórnarinnar sem er svo mikill vinur atvinnulífsins? Þau eru ósköp
svipuð og hjá fyrri stjórn; þetta er allt einhver misskilningur.
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir í Fréttablaðinu í
dag að skilaboðin úr efnahagslífinu séu í hina áttina; hér gangi
allt svona líka ljómandi vel. Gjaldeyrishöftin séu reyndar vandamál og mikilvægt að ná áfanga í að aflétta þeim. Planið um haftalausan, stöðugan gjaldmiðil höfum við hins vegar ekki séð, enda
er það ekki til.
Þessi ríkisstjórn virðist álíka skeytingarlaus og sú síðasta um
rausið í atvinnulífinu. Talsverðar líkur virðast vera á að Ísland
verði áfram vondur staður fyrir framsæknustu vaxtarbrodda
atvinnulífsins og þeir endi með að skjóta rótum annars staðar.
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Ertu að leita að
innihaldsríku fríi?
MUNDO - ferðaskrifstofa þar sem
menntun, skemmtun, menning og þjálfun
fara saman, boðar til almenns kynningarfundar í Hannesarholti Grundarstíg 10,
miðvikudaginn 19. mars klukkan 17:00.
Allir velkomnir!

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Fljótandi utanríkispólitík

U

tanríkisráðherra kynnti
Alþingi í vikunni nýja
Evrópustefnu ríkisstjórnarinnar í snöggu andsvari við umræðu um þá tillögu
hans að slíta aðildarviðræðum við
Evrópusambandið. Þessi háttur á
kynningu málsins fyrir löggjafarþinginu segir allt sem segja þarf
um mat ráðherrans sjálfs á mikilvægi nýju stefnunnar.
Hún felur aðallega í sér áform
um að bregðast vel við ýmsum
athugasemdum sem fram hafa
komið á síðustu árum um framkvæmd samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið. Ætlunin er til að
mynda að hraða sjálfvirkri innleiðingu á reglum sameiginlega innri

markaðarins.
Allt sem sett
hefur verið á
blað um þetta
efni er til bóta
og ástæðulaust
að gera lítið úr
því. Ríkisstjórnin á þvert á móti
hrós skilið fyrir
góð áform um bætt vinnulag. Það
sem gerir málið broslegt er að
upptalning á framkvæmdaatriðum, sem sinna má betur, hljóti svo
hástemmda yfirskrift að hún teljist vera ný Evrópustefna.
Þó að þessi minnisatriði hafi
verið í umræðunni um tíma
er augljóst að þeim er breytt í

stefnuyfirlýsingu í einhverju fáti
og algerlega úr samhengi við allt
annað. Það dregur athyglina að
þeirri miklu breytingu sem orðið
hefur í utanríkismálum. Í stað áratuga stefnufestu koma yfirlýsingar
út og suður eftir því hvernig vindarnir blása frá einum tíma til annars.
Alþýðubandalagið og síðar VG
hafa átt aðild að fimm ríkisstjórnum án þess að losnað hafi um
þessa stefnufestu. Nú er utanríkispólitíkin hins vegar komin á
flot þannig að erfitt er um vik að
glöggva sig á markmiðum og leiðum. Og það hlýtur síðan að vera
enn erfiðara fyrir þá sem horfa til
landsins utan frá.

Býr engin hugsun að baki?

Á

síðasta kjörtímabili flutti
núverandi utanríkisráðherra ásamt fleiri samherjum sínum tillögu til þingsályktunar um fríverslun við Bandaríkin.
Í henni var sérstök áhersla lögð á
viðskipti með landbúnaðarafurðir. Málinu hefur ekki verið hreyft
eftir að tillögumennirnir komust
í ríkisstjórn.
Flutningsmenn skýrðu aldrei
út hvers vegna þeir voru hlynntir
frjálsum innflutningi á landbúnaðarvörum frá Bandaríkjunum
en andvígir kæmu þær frá Evrópu. Reyndar vissu allir að þeir
meintu ekkert með tillögunni og

treystu því að hún yrði ekki samþykkt.
Hún var aðeins hugsuð sem svar
við þeirri gagnrýni að andstaða
við frekara Evrópusamstarf fæli
í sér hættu á einangrun. Tillagan
var augljóslega sett fram í fáti til
að aka seglum undan mótvindi.
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þótti ekki ástæða til að
minnast á grundvallarþættina í
utanríkispólitík landsins eins og
aðildina að Atlantshafsbandalaginu og að innri markaði Evrópusambandsins. Þess í stað komu
óljósar setningar um leit að nýjum
bandamönnum. Af orðalaginu

mátti þó ráða að þar var átt við
Kína, Rússland og Indland. Þetta
var eftir forskrift forseta Íslands
sem lengi hefur barist fyrir því að
sveigja utanríkisstefnuna frá Evrópu og Ameríku til þessara landa.
Utanríkisráðherra komst fljótt
í vörn með þessa stefnu. Eftir það
hefur hann kappkostað að halda
því fram að ekki eigi að veikja
það samstarf sem staðið hefur
um langa hríð. Ástæðulaust er að
rengja það. En eftir stendur að ný
skref má aðeins stíga í aðrar áttir.
Það er erfitt að fá heila brú í þá
hugsun sem að baki býr. Kannski
er hún engin.

Líka einangraðir í norðrinu

R

íkisstjórnin fékk á sig
brotsjó þegar hún ætlaði
að láta Alþingi slíta aðildarviðræðunum við Evrópusambandið á dögunum. Ofan í þau
kaup komu svo aðgerðir Rússa til
að innlima Krímskagann. Þegar
þannig var komið þótti utanríkisráðherra rétt að beina athyglinni
frá áformum um nýja bandamenn.
Gömlum minnislista um bætta
framkvæmd samningsins um
Evrópska efnahagssvæðið var þá
í einhverju óðagoti breytt í nýja
Evrópustefnu.

Hún veitir aftur á móti engin
svör við þeim áskorunum sem við
blasa og kalla á stjórnarskrárbreytingar til að halda megi samstarfinu um Evrópska efnahagssvæðið áfram. Það á til dæmis við
um nýjar reglur um eftirlit með
fjármálastofnunum. Klípa ríkisstjórnarinnar er sú að um leið
og hún innleiðir þær falla veigamestu rökin, sem hún hefur notað
gegn aðild, um koll. Hvaða gildi
hefur ný stefna sem ekki geymir
leiðarvísi um lausn á málum sem
þegar eru komin á eindaga?

Stundum segir utanríkisráðherra að norðurslóðasamstarf
eigi að koma í stað nýrra skrefa í
Evrópusamvinnu. Nú hafa Færeyingar og Norðmenn skilið Ísland
eftir einangrað í makríldeilunni.
Einnig á þessum slóðum hefur
ríkisstjórninni mistekist að afla
bandamanna. Þá er fokið í flest
skjól.
Þegar utanríkisstefnan er orðin
reikul eins og rótlaust þangið er
kominn tími til að ræða markmiðin og leiðirnar í meiri alvöru en
gert hefur verið.
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Vandamálið sem
enginn talar um
Ljóst er að fjölga þarf SAMFÉLAG
➜ Niðurskurður
hjúkrunarrýmum fyrir
undanfarinna
ára á
aldraða um allt að 1.700 á
framlögum til heilnæstu 15 árum og nemur
kostnaður vegna þessa
brigðismála hefur
um 54 milljörðum króna.
komið illa niður á
Af þessum fjölda eru um
öldruðum. Þjónusta
1.100 á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru staðreyndhefur verið skert og
irnar sem stjórnmála- Karl Garðarsson lyfjakostnaður aukist.
menn forðast að ræða, þingmaður Framenda aldrei vinsælt að sóknarﬂokksins
ræða um málefni aldraðra, hóps sem gerir litlar
heilbrigðismála hefur komið illa
kröfur og er aldrei hávær. Slíkir
niður á öldruðum. Þjónusta hefur
hópar eru sjaldnast ofarlega í forverið skert og lyfjakostnaður aukgangsröðinni.
ist. Þessu verður að breyta. NauðMiklar breytingar verða á aldsynlegt er að styrkja heimaþjónurssamsetningu þjóðarinnar á
ustu og stoðþjónustu til muna.
næstu áratugum. Þannig er gert
Flestir eru sammála um nauðráð fyrir að þeim sem eru 67
syn þess að veita auknu fjárára eða eldri fjölgi um rúmlega
magni í heilbrigðiskerfið, sem
26.000 á næstu 15 árum, eða um
stendur frammi fyrir auknu álagi
71% frá því sem er í dag. Talið er
á næstu árum, þar sem þjónustað þeim sem eru 80 ára og eldri
an verður ekki síst að taka mið
af því að þjóðin er að eldast. Þá
fjölgi um tæplega 6.600, eða um
55%. Þessar miklu breytingar
hefur rekstur hjúkrunarheimila
kalla á aðrar og ólíkar áherslur í
verið erfiður og daggjöld of lág.
heilbrigðismálum, þar sem hugsa
Minni heimili hafa átt sérstakþarf fyrir þörfum þessa vaxandi
lega erfitt.
hóps.
Unnið er að úttekt á málefnum
Flestar fjölskyldur þekkja
aldraðra sem gerð verður opinþann vanda sem skapast þegar
ber í byrjun sumars. Málið þolir
þarf að koma öldruðum ættingjenga bið. Stjórnvöld verða að taka
um í hjúkrunarrými. Að meðalhöndum saman við sveitarfélög
tali voru um 250 manns á biðog einkaaðila um uppbyggingu
lista eftir slíkum rýmum á þriðja
hjúkrunarheimila. Við verðum að
ársfjórðungi síðasta árs, og var
gera þá lágmarkskröfu að þörfum
meðalbið hátt í fjórir mánuðir.
aldraðra sé sinnt með viðeigandi
Að óbreyttu mun þessi tími lengjhætti og að langir biðlistar eftir
ast til muna. Niðurskurður undþjónustu heyri sögunni til. Aldranfarinna ára á framlögum til
aðir eiga það skilið.
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Skrípaleiks-atkvæðagreiðsla á Krím
Þegar fólki er gert að velja UTANRÍKISMÁL þjóðaratkvæðagreiðslum
milli valkosta undir hótun– eins og við munum sjá
dæmi um í Skotlandi
um um valdbeitingu er það
seinna á þessu ári. En
ekki val.
Á morgun, sunnudag,
atkvæðagreiðslan á Krím
standa íbúar Krímskaga
á morgun verður allt
frammi fyrir ómögulegu
annað en frjáls og sannvali: að kjósa að verða
gjörn.
þegnar Rússlands, eða
Á síðustu tveimur áraað kjósa sjálfstæði – með Stuart Gill
tugum höfum við lagt
enga tryggingu fyrir því
okkur fram um að yfirsendiherra Bretað rússnesk stjórnvöld lands á Íslandi
vinna spennu og vantraust kaldastríðsáranna
muni virða fullveldi sjálfog viðurkenna hið öfluga
stæðs Krímskaga frekar
en þau hafa virt landamæri sjálfog jákvæða framlag Rússlands til
stæðrar Úkraínu.
alþjóðasamfélagsins – og til hagÞað er séð til þess að líkurnar
sældar okkar allra.
séu yfirgnæfandi á að niðurstaðEkki of seint
an verði Rússlandi í hag – eins
og þegar kastað er upp peningi,
Heilum vef alþjóðlegra sáttmála
og valkostirnir eru: Framhliðin:
og stofnana hefur verið komið
upp til að forðast að endurtaka
Rússland vinnur. Bakhliðin: Krím
hinar hatrömmu erjur fortíðartapar.
Atkvæðagreiðslan er – hver sem
innar og að stuðla að friðsamlegri
lausn ágreiningsmála. Stofnanir á
úrslit hennar verða – bæði ólögleg
í skilningi alþjóðalaga og skýlaust
borð við ÖSE og Evrópuráðið, sem
brot á stjórnarskrá Úkraínu. Um
Rússland er virkur meðlimur í,
það leikur enginn vafi. Atkvæðagegna því hlutverki að aðstoða ríki
greiðslan verður ólögmæt. Hvernvið að útkljá mál sem varða sjálfsig gætu kosningar sem haldnar eru
ákvörðunarrétt þjóða og vernd
í skugga þungvopnaðra rússneskra
minnihlutahópa.
hermanna, í héraði sem sætir herÖryggis- og samvinnustofnun
Evrópu – framvörður réttmætra
námi, verið nokkuð annað?
kosningahátta – hefur lýst því
Spurningar af þessu tagi á að
útkljá í frjálsum og sanngjörnum
yfir að atkvæðagreiðslan á Krím

➜ Atkvæðagreiðslan er –

hver sem úrslit hennar verða
– bæði ólögleg í skilningi
alþjóðalaga og skýlaust brot
á stjórnarskrá Úkraínu. Um
það leikur enginn vaﬁ.

sé ólögleg og stofnunin muni ekki
senda eftirlitsmenn til að fylgjast
með framkvæmd hennar.
Það er þó ekki orðið of seint
fyrir Rússland að notfæra sér
þessar stofnanir; að taka af alvöru
þátt í diplómatískum samningaumleitunum og sanngjarnri leit
að friðsamlegri lausn.
Við skorum enn á Pútín Rússlandsforseta að beita áhrifum
sínum í þágu hagsmuna Krímskaga, Úkraínu, Evrópu og Rússlands, og binda enda á þessa deilu.
Mjög mikilvægt fyrsta skref
að því marki væri að stjórnvöld
í Moskvu ákvæðu að viðurkenna
ekki niðurstöðuna úr skrípaleiksatkvæðagreiðslunni á sunnudag.
Það liggur fyrir, að hún mun ekki
hafa neitt lagalegt gildi. Hún mun
ekki hafa neitt siðferðilegt gildi.
Og alþjóðasamfélagið mun ekki
viðurkenna niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar. Hún ætti ekki að
fara fram.

Um goðsagnir í kjúklingarækt
Ritstjóri Fréttablaðsins LANDBÚNAÐUR mjög strangar smitvarnir
svo bakterían berist ekki
dregur upp dökka mynd af
íslenskri kjúklingarækt í
inn í kjúklingahús, því hún
leiðara 11. mars síðastliðfinnst mjög víða í umhverfinn. Þar fjallar hann um
inu. Þetta tókst íslenskum
allt það neikvæða sem kom
alifuglabændum og afurðfram í skýrslu frá Eftirlitsir úr mjög fáum hópum
stofnun EFTA (ESA) eftir
þarf núna að frysta vegna
fyrstu vettvangsathugun í
kampýlóbaktersmits (frystíslenskum alifuglasláturingin er skylda og fækkar
Jón Magnús
húsum og kjúklingabúum Jónsson
bakteríum um allt að 90%).
eftir að matvælalöggjöf bóndi á ReykjaTíðni kampýlobaktersmitEvrópusambandsins varð búinu
aðra hópa er einfaldlega
hluti af EES-samningum
með því lægsta sem þekkárið 2011. Engum orðum er eytt í
ist á byggðu bóli. Þá sjaldan sem
það jákvæða sem kjúklingabændsmits verður vart er kjötið fryst. Í
ur hafa áorkað á síðustu árum.
Evrópu er slíkur kjúklingur seldur
Íslenskir bændur eru vandvirkir
ferskur. Hér eru strangar reglur
um salmonellusmitaða kjúklingaog þykir miður að vera vændir um
óvandaða búskaparhætti.
hópa. Þeim er einfaldlega fargað.
Einstakur árangur
Íslendingar hafa náð einstökum
árangri í baráttunni við kampýlóbaktersýkingar bæði í fólki og í
alifuglum á síðustu 14 árum. Til
ársins 1996 var einungis frosinn
kjúklingur á markaði á Íslandi.
Það ár var hins vegar leyft að selja
ferskan kjúkling og neyslan jókst
um helming, frá 6 kg upp í 11 kg á
hvern íbúa á ári. Í kjölfarið fylgdi
kampýlóbakterfaraldur í fólki sem
náði hámarki árið 1999.
Árið 2000 sammæltust alifuglabændur og stjórnvöld um að grípa
til aðgerða. Allir voru sammála um
að til þess að mega selja ófrysta
kjúklinga yrði kjúklingahópurinn
að vera laus við kampýlóbakter.
Til þess að ráðast á vandann þarf

Heilnæmur matur–
heilbrigðir neytendur
Tíðni kampýlóbaktersmits í Íslendingum í dag er um þriðjungi lægri
en í nágrannalöndum okkar. Vegna
þess hversu góðum árangri við
höfum náð, leituðu Bretar fyrir
skemmstu til Matvælastofnunar
(MAST) og óskuðu eftir upplýsingum um hvernig Íslendingar hafa
nánast náð að vinna bug á kampýlóbaktersýkingum.
Mikill áhugi er hjá bændum um
að skila sem heilnæmustum fuglum til slátrunar. Þeir eru meðvitaðir um smitvarnir eftir margra
ára reynslu og gera sitt besta til
þess að halda sínum húsum sjúkdómafríum. Það er fyrst og fremst
bændum að þakka að heilnæmi í

➜ Íslenskir bændur eru

vandvirkir og þykir miður
að vera vændir um óvandaða búskaparhætti.

kjúklingarækt hér á landi er með
því besta sem þekkist. Frystikrafan á líka sinn þátt í að vernda neytendur. Erlendis hafa eftirlitsstofnanir ekki treyst sér til þess að setja
frystikröfuna sem skilyrði. Í Evrópu hefur hún verið talin of íþyngjandi fyrir greinina og markaðinn.
Sýklalyfjagjöf er óþörf
Í skýrslu ESA komu ýmsar athugasemdir fram um eftirlit sem Matvælastofnun hefur tekið til greina
og gert áætlun um úrbætur. Það
breytir hins vegar ekki þeirri
staðreynd að heilnæmi íslenskra
kjúklinga er gott með tilliti til
salmonellu og kampýlóbakters og
sá árangur sem hér hefur náðst í
smitvörnum á síðustu árum hlotið eftirtekt og aðdáun í nágrannalöndum okkar. Íslenskir kjúklingabændur hafa uppskorið eftir
erfiðið og árangurinn er meðal
annars sá að sýkingar í mönnum
eru afar fátíðar hér á landi eftir
neyslu kjúklingakjöts. Áður hefur
verið fjallað um notkun sýklalyfja í íslenskum landbúnaði sem
er með því minnsta í hinum vestræna heimi. Í innlendri kjúklingaframleiðslu er heilbrigði fuglanna
það gott að sýklalyfjagjöf er óþörf.
Hreinleiki og heilnæmi íslensks
kjúklingakjöts er engin goðsögn.
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Spurningin um aðild að Evrópusambandinu
er stærri og mikilvægari en svo að einstakir
stjórnmálaflokkar eða ríkisstjórnir eigi að
ráða svarinu.
Alþingi ber að sýna þjóðinni þá virðingu að
leggja framhald aðildarviðræðna Íslands og
Evrópusambandsins í dóm allra Íslendinga.
Þess vegna er hafin undirskriftasöfnun á
vefnum Þjóð.is þar sem skorað er á Alþingi
að leita þjóðarviljans.
Alþingismenn starfa í umboði okkar. Látum
þá vita hvað við viljum og skrifum undir.

www.þjóð.is
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Sigmundur Ernir Rúnarsson, skáld

Les ljóð í messu
Í dag ætla ég í spássitúr og sund með níu ára dóttur minni því
mamman er að vinna. Á morgun les ég ljóð í Seltjarnarneskirkju
í messunni klukkan 11 en síðdegið fer í búslóðarpökkun því
fjölskyldan er að flytja í miðbæinn eftir 18 ára búsetu í
Grafarvoginum.

Þórdís Filipsdóttir, þjálfari
og qigong-leiðbeinandi

Björn Þorláksson, blaðamaður

Steinunn Valdís Óskarsdóttir, sérfræðingur

Sérrí í eftirrétt

Sveitaferð með
börnunum

Sáning og matarboð

Í dag ætla ég út að skokka og
halda epískt matarboð í kvöld
þar sem borðað verður á gólfinu
og sérrí í eftirrétt. Á morgun
ætla ég svo að vinna í Sitstretch.
com forritinu.

Ég ætla að verja helginni með
börnunum mínum þremur því
ég er grasekkill núna. Kannski
skreppum við í Mývatnssveitina
og kíkjum í jarðböðin.

Með hækkandi sól fer maður
að stússast í sáningu kryddjurta og grænmetis. Auk þess
stendur til ferð í IKEA en
toppurinn verður matarboð í
kvöld.

SAMEINAST Á TÓNLEIKUM Hjónin Ellen Kristjánsdóttir og Eyþór Gunnarsson ætla að sameina alla fjölskylduna á Café Rósen-

SURRSWLNLV

berg í kvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Fjölskyldan sameinast
á sviðinu í fyrsta sinn
Tónelska fjölskyldan Eyþór Gunnarsson, Ellen Kristjánsdóttir, systurnar Sigríður,
Elín og Elísabet og Eyþór Ingi, yngsti bróðirinn, ætla að sameinast á sviði í fyrsta
sinn á Café Rósenberg í kvöld. Á boðstólum verður einhvers konar hrærigrautur
af þeirra eigin efni í bland við ábreiður.
Álfrún Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is
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ið mæðgurnar fengum þessa hugmynd
er við vorum að troða
saman upp á Rósenberg fyrir ekki svo
löngu, að það væri
gaman að sameina fjölskylduna
á sviðinu,“ segir Elín Eyþórsdóttir, tónlistarkonan sem
kemur úr ansi þekktri tónlistarfjölskyldu.
Elín skipar danssveitina Sísí
Ey ásamt systrum sínum Elísabetu og Sigríði og foreldrar
þeirra eru hjónin Ellen Kristjánsdóttir og Eyþór Gunnars-

son. Þrátt fyrir að starfa öll í
tónlist er sjaldgæft að þau komi
öll fram saman á tónleikum. Í
kvöld er komið að því og ætlar
Eyþór Ingi, yngsti bróðirinn,
einnig að vera með en þetta er
frumraun hans opinberlega á
sviði með fjölskyldunni.
„Hann er 16 ára og hefur einbeitt sér að raftónlist hingað
til. Hann er mjög fær og það er
aldrei að vita hvaða hljóðfæri
hann grípur í á sviðinu.“
Tónleikarnir fara fram á
Café Rósenberg í kvöld og er
þeirra eigið efni á dagskránni
í bland við ábreiður. Elín segir
fjölskylduna ekki hafa verið í
neinum ströngum æfingabúð-

FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...
Í BÍÓ PARADÍS OG FÁÐU
SMJÖRÞEFINN AF ÞVÍ SEM
ÞÝSK KVIKMYNDALIST
HEFUR UPP Á AÐ BJÓÐA. Nú
standa yfir þýskir kvikmyndadagar
þar sem á boðstólum eru sex nýjar
og nýlegar
myndir frá
Þýskalandi.
Myndirnar eru á
þýsku með
enskum
texta.

Hvað? Tónleikar
Hvar? Café Rósenberg
Hvenær? Klukkan 22
um fyrir tónleikana. „Við erum
búin að æfa svona eins og við
getum. Svo getur verið að við
tökum nokkrar órafmagnaðar
útgáfur af lögum okkar í Sísí
Ey.“ Það má því búast við miklu
stuði frá þessari tónelsku fjölskyldu í kvöld.
Annars er danssveitin Sísí Ey
byrjuð að taka upp nýja plötu og
segir Elín að næst á dagskrá hjá
sveitinni sé að gefa sér tíma til
að klára hana. „Ég veit ekkert
hvenær hún kemur út en hálfnað
verk þá hafið er.“

KLASSÍSKA
MEISTARAVERKIÐ LITLA
PRINSINN og hitaðu
upp fyrir leikritið sem
verður sett upp í Þjóðleikhúsinu í næsta
mánuði.

Á LAGIÐ
KINGS AND
CROSS með
tónlistarmanninum
Ásgeiri Trausta sem er
að sigra heiminn þessa
dagana en hann sló í
gegn á bransahátíðinni
South by Southwest í
Texas í vikunni.

Á VETRARÓLYMPÍUMÓT fatlaðra í Sotsjí
sem lýkur á morgun.

PIZZUTILBOÐ

54

398

STK.

CHICAGO TOWN
PIZZUR

PIPAR \ TBWA

•

SÍA

•

140187

THIN & CRISPY OG DEEP PAN
PIZZUR

F YRIR

398

STK.

598

STK.

898

STUFFED CRUST
PIZZUR

STK.

CHICAGO TOWN
PIZZUR

OG ALLT HITT TIL AÐ FULLKOMNA KVÖLDIÐ

198
Rockstar orkudrykkur
500 ml

498
Magnum White/Classic
3 stk.

578
Maxi pizza-olía
með hvítlauk

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA

598
Mars-/Snickers-ís
6 stk.

788
Ben & Jerry´s ís
500 ml

998
Coca Cola
12 dósir

Verð birt með fyrirvara um prentvillur og gildir á meðan birgðir endast. Í tilboðinu 5 fyrir 4 er ódýrasta pizzan frí.

Í Iceland færðu úrval af l júffengum pizzum.
Kauptu 5 pizzur að eigin vali en borgaðu fyrir 4.

REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI I | REYKJ

ALLAF EITTHVAÐ NÝTT OG ILMANDI

COPENHAGEN
RTI TILBOÐ KR. 1.912 STK.

KERTI TILBOÐ KR. 2.232

KOPARVASI
V
TILBOÐ KR.
3.592
5.592

Candle

20%
 
  

[o
   
  

  
  1.912 KR.
H Ú S G AG N A H Ö L L I N Ǧ

LUKT TILBOÐ KR. 9.592
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JAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI I | REYKJAVÍK

COSTA Øʬ
Ø¡ªĄǀ
ªĄƿȞțȠǠȝȜȠȤȠ ƿȣȟ
ïĄ´ǀ

ȞȟȤǀȤȤț
ƿȞȤȤǀȤȤț

MORRISON borðstofuborð.
B:100 L:200/358 H:73 cm.
cm
Gegnheil olíuborin eik.

MORRISSON
borðstofuborð er
stækkanlegt í 358 cm
með þremur stækk-unum sem fylgja.
Hægt er að
stækka í 512 cm.
ANDREW Borðstofustólar
Svart og hvítt leður.
TILBOÐSVERÐ: 15.990 KR.
Fullt verð 19.990

ȞȟȤǀȤȤț
ƿȞȤȤǀȤȤț

NÝTT
KYNNINGAR

VERÐ!

ȜȡǀȤȤț
ƿȜȤǀȤȤț

WOODY borðsttofustóll.
Margir litir. Hvíttaðar viðarlappir.

G ȜǦO P I Ð

VERTU MEÐ OKKUR Á

KOMDU Í HÖLLINA

EÐA HEIMSÓTTU OKKUR Á HUSGAGNAHOLLIN.IS

– fyrir lifandi heimili

ȜțǢȜȣȜȜǂȜȡE I T T

S Í M A N Ú M E R ȠȠȣȜȜțț
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Í BORÐSTOFUNNI Hjarta Páls hætti að slá og hann hneig niður við borðstofuborðið fimm tímum eftir útskrift af spítala. Ástríður reyndi allt sem hún gat til að veita honum fyrstu hjálp en Páll komst aldrei aftur til

meðvitundar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Berst gegn þöggun um dauða Páls
Ástríður Pálsdóttir þurfti að berjast hart fyrir því að fá afhentar sjúkraskýrslur eiginmanns síns eftir andlát hans. Hún fékk
síðan áfall þegar hún las í gegnum skýrslurnar og uppgötvaði að hann hafði aldrei fengið rétta meðferð við sjúkdómnum sem
dró hann til dauða. Baráttan er þó rétt að byrja því nú hefur hún kært Landspítalann fyrir mistök og vanrækslu við meðferðina.
Erla Björg
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Á

stríður missti eiginmann sinn,
Pál Hersteinsson, fyrir tveimur og hálfu ári, stuttu eftir sextugsafmæli hans. Ástríður og
Páll voru gift í tæp þrjátíu ár
en þau kynntust í Cambridge
þar sem þau stunduðu bæði nám. „Ég
fann hann í London. Hann var sannur
lífsförunautur og við áttum mörg sameiginleg áhugamál. Vorum bæði líffræðingar, nema hann var stígvélalíffræðingur og ég sloppalíffræðingur,“ segir
Ástríður hlæjandi. Við sitjum við skenk
í borðstofunni sem er hlaðinn fjölskyldumyndum. Mynd af Páli með fyrsta afabarninu er sérstaklega falleg og grípur
augað. „Hún var nýfædd þegar Páll lést
þannig að hann náði að verða afi. Síðan
hann dó hafa tvö bæst í hópinn. Páll var
dásamlegur faðir og hefði notið afahlutverksins í botn.“
Dáinn eftir rúma viku
Páll hafði skipulagt að minnka við sig
vinnu rétt fyrir andlátið en hann var
prófessor við Háskóla Íslands. Þau hjónin ætluðu að njóta þess að ferðast og fara
í sumarbústaðinn þar sem þau áttu svo
margar góðar stundir. Þau plön urðu að
engu í september árið 2011. „Hann fékk
kviðverki, fór á spítala og rúmri viku
síðar fór hann þaðan út í kistu,“ segir
Ástríður en á meðan á sjúkralegu hans
stóð datt henni ekki í hug að hann væri
í lífshættu því þeim hjónum var aldrei
sagt að hann hafði greinst með alvarlegan sjúkdóm.
Andlátið var Ástríði eðlilega mikið áfall
enda bar það brátt að og hafði Páll alltaf verið við góða heilsu. Eftir dauða hans
hellti hún sér út í rannsóknir á sjúkdómnum sem Páll hafði verið greindur með. Þá
fékk hún annað áfall. „Að mínu mati leik-

ur enginn vafi á að Páll þurfti að líða fyrir
endurtekin mistök og vanrækslu starfsfólks Landspítalans.“ Í kjölfarið hóf hún
baráttu sem hún stendur enn í; að fá sannleikann um greiningu og læknismeðferð
Páls á Landspítalanum upp á yfirborðið.
Hún segir þetta erfiðustu baráttu sem
hún hafi háð. „Ég ráðlegg engum að fara
í þessa vegferð. Þetta er svo sárt. En Páll
fékk ekki að berjast og það var ekki barist
fyrir hann á spítalanum. Ég fann að ég gat
ekki látið kyrrt liggja.“
Mistökin mega ekki endurtaka sig
Til að geta kært mistökin til landlæknis þurfti hún að rökstyðja grun sinn.
Fyrir slíkan rökstuðning þurfti hún að fá
aðgang að sjúkraskýrslum Páls. En það
var ekki einfalt. Eftir fjöldann allan af
bréfaskriftum þar sem Embætti landlæknis og stjórn Landspítalans vísuðu
hvort á annað segist hún hafa fengið á tilfinninguna að kerfisbundið væri verið að
koma í veg fyrir að hún fengi skýrslurnar
og beðið væri eftir að hún gæfist upp. „En
ég gefst ekki upp. Tilfinningin sem situr
í mér eftir síðustu tvö ár er að þetta sé
hreinlega yfirhylming en ég vil að spítalinn læri af dauða Páls svo að mistökin
endurtaki sig ekki.“ Loks fékk hún skýrslurnar í hendurnar og á borðstofuborðinu
liggur stór mappa troðfull af skjölum
tengdum málinu. Eftir mikla vinnu við
að lesa og reyna að skilja tormelt læknamálið hefur Ástríður kært meðferðina á
Landspítalanum til lögreglu. Kæran er
í 25 liðum sem lýsa mistökum og vanrækslu við sjúkdómsgreiningu, meðferð
og umönnun Páls.
Kolröng meðferð
„Páll fór í skurðaðgerð daginn eftir innlögn. Skurðlæknirinn sem framkvæmdi
aðgerðina bar ábyrgð á honum meðan
á dvölinni stóð. Í aðgerðarlýsingu segir
læknirinn að Páll sé með blóðtappa í bláæðum í meltingarvegi. Hann staðfestir
svo þessa sjúkdómsgreiningu í beiðni um
ráðgjöf hjá blóðmeinafræðingi þremur

Ég held
að mergur
málsins sé
að skurðlæknirinn
hafi fyllst
hroka yfir
eigin ágæti.
Að hann
hafi litið
svo á að
hann gæti
skorið
„meiddið“
burt og sent
sjúklinginn
heim.

Á HORNSTRÖNDUM Páll Hersteinsson eyddi mörgum sumrum á Hornströndum við rannsóknir

á refum. Hann var mikill frumkvöðull í rannsóknum á vistfræði og hegðun refa og gaf meðal
annars út bókina Agga gagg um veru sína í Ófeigsfirði við rannsóknir.

dögum síðar. Sú ráðgjöf barst ekki fyrr
en löngu seinna og ég hef aldrei fengið útskýringu á því. En skurðlæknirinn
virðist hreinlega ekki hafa haft fyrir því
að ganga á eftir beiðninni eða leita sér
upplýsinga með öðrum hætti og því fékk
Páll ranga meðferð við sjúkdómnum.“
Þar sem hjónunum var aldrei greint frá
sjúkdómnum héldu þau að blóðtapparnir
væru tímabundið ástand, eins og þegar
fólk fær blóðtappa í flugvélum, og gerðu
ráð fyrir að Páll fengi viðeigandi meðferð
við þeim. Sjúkdómurinn sem Páll greindist með er aftur á móti mun alvarlegri og
með dánartíðni upp á 30 prósent. Með
réttri meðferð fer hún niður í sex prósent og skiptir miklu máli hve fljótt er
brugðist við. Meðferðin er alltaf sú sama;
tafarlaus blóðþynning í æð í mjög stórum
skömmtum. Einnig sýklalyfjagjöf, rúmlega, algjör hvíld á meltingarvegi og gott
eftirlit með lífsmörkum. „Páll fékk aftur
á móti örlítinn fyrirbyggjandi skammt
af blóðþynningarlyfjum, var látinn taka
göngutúra um deildina, tekinn af sýkla-

lyfjum og bara kominn í kjötbollurnar
nokkrum dögum eftir aðgerðina. Meðan á
spítalavistinni stóð hrakaði honum greinilega, var mjög slappur og veikburða. Ekki
nóg með að hann fengi ekki viðeigandi
meðferð, hann fékk meðferð sem gerði
illt verra. Það er eins og markmiðið hafi
bara verið að útskrifa hann sem fyrst.“
Dáinn fimm tímum eftir útskrift
Þegar Páll var útskrifaður viku eftir
komuna á spítalann héldu hjónin að búið
væri að meðhöndla blóðtappana og því
væri þessu ferli lokið. Nú ætti Páll að
safna kröftum heima. „Ég þurfti að styðja
hann út í bíl þegar hann útskrifaðist og
hann var á engan hátt líkur sjálfum sér.
Ég hugsaði með mér að hann hefði ekkert
að gera heim og ég hef margoft ásakað
sjálfa mig eftir dauða hans, fyrir að hafa
ekki fylgt eðlisávísuninni.“ Fimm tímum
eftir að Ástríður og Páll komu heim fékk
hann hjartastopp og hneig niður við borðstofuborðið. Það er sárt fyrir Ástríði að
rifja það upp enda upplifði hún sig algjör-
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KÆRA ÁSTHILDAR Í 25 ATRIÐUM
MISTÖK OG VANRÆKSLA VIÐ SJÚKDÓMSGREININGU, MEÐFERÐ OG UMÖNNUN PÁLS Á LANDSPÍTALANUM
1 Misheppnuð sjúkdómsgreining þrátt fyrir
tölvusneiðmyndatökur við innlögn. Endurskoðun á tölvusneiðmyndunum eftir andlát
sýnir blóðtappa sem aldrei voru greindir.
2 Skurður í vef í skurðaðgerð sem eykur stórlega líkur og hættu á nýrri blóðtappamyndun.
3 Of stutt sýklalyfjameðferð miðað við
sjúkdómsgreiningu.
4 Alltof lítill skammtur af blóðþynningarlyfi
miðað við sjúkdómsgreiningu.
5 Svar við beiðni um ráðgjöf berst ekki fyrr en
á útskriftardegi. Sérfræðingar í blóðþynningu
sjá aldrei sjúklinginn.
6 Magasonda fjarlægð og fæða gefin þrátt fyrir
að rétt meðferð krefjist hvíldar meltingarvegar.
7 Vaninn af súrefni þrátt fyrir ófullnægjandi
súrefnismettun sjúklings.

lega vanmáttuga og vissi að með
hverri mínútunni sem hún beið eftir
sjúkraflutningamönnunum minnkuðu lífslíkur hans. „Hann komst
aldrei aftur til meðvitundar og var
heiladauður þegar sjúkrabíllinn
kom. Þegar hann var færður á spítalann sást í tölvusneiðmyndatöku að
hann hafði verið að hlaða upp blóðtöppum allan tímann sem hann lá á
spítalanum. En það var ekki splæst
á hann tölvusneiðmyndatöku til að
athuga það fyrir útskrift.“
Dánarorsök sögð vera hjartastopp
Mánuði eftir andlátið fékk Ástríður
fregnir af sjúkdómsgreiningunni
frá kunningjum á spítalanum og
kynnti sér hana vandlega. Það var
þá sem fóru að renna á hana tvær
grímur. Enda er margt í gögnunum sem passaði ekki við greininguna og er dánarvottorð Páls eitt
dæmi um það. Á vottorðinu stendur að dánarorsök sé hjartastopp.
„Allir sem deyja, hvort sem það
er óvænt, í slysi eða vegna sjúkdóms, fá hjartastopp að lokum.
Hjartastoppið var að sjálfsögðu
afleiðing, ekki orsök. Ég sýndi
breskum læknum dánarvottorðið
og þeir sögðu að það myndi aldrei
vera tekið gilt þar í landi. En andlátið var afgreitt sem hjartastopp,
ekki sem óvænt andlát og því ekki
tilkynnt til yfirvalda eða kannað
frekar af spítalanum.“
Skurðlæknir giskar á meðferð
Ástríður tengir mistökin á spítalanum ekki við tækjaskort eða
manneklu á spítalanum heldur við
mannlega þætti sem ekki ættu að
vera við lýði á heilbrigðisstofnun.
„Ég held að mergur málsins sé að
skurðlæknirinn hafi fyllst hroka
yfir eigin ágæti. Að hann hafi litið
svo á að hann gæti skorið „meiddið“ burt og sent sjúklinginn heim.
Hann ber sig ekki eftir upplýsingum, ráðfærir sig ekki við lyflækna
og giskar á meðferð. Það er vanræksla að mínu mati.“
Ástríður segir samskiptin við
landlækni og Landspítala hafa
orðið enn stirðari eftir að hún
kærði málið til lögreglu. „Þetta er
sama fólk og kemur í fjölmiðla og
segist vera í svo góðu sambandi við
aðstandendur en einu skiptin sem
það hefur talað við mig, hvort sem
Páll var lífs eða liðinn, er þegar ég
hef krafist þess. Þau halda kannski
að ég sé einhver læknahrellir en ég
lít svo á að ég sé að hjálpa til við
að auka öryggi sjúklinga. Það ætti
líka að vera markmið spítalans og
ég furða mig á að ekki skuli koma
meira frumkvæði frá þeim og vilji
til að upplýsa málið.“
Ein á móti öllum
Ástríður hefur þó vandað sig að
vera kurteis og hófsöm í öllum samskiptum. „Ég reyni að gera þetta í
anda Páls. Hann myndi segja mér
núna að ég þurfi ekkert að bæta í
því sannleikurinn segi alla söguna.
Ég hef aftur á móti mætt kulda og
andstyggð sem hefur látið mér líða
eins og að vera lögð í einelti. Upplifunin að vera ein á móti öllum. Hvert
einasta kuldalega svar hefur tekið á
og ýft upp sorgina. Þetta lengir því
vissulega sorgarferlið en réttlætiskenndin drífur mig áfram,“ segir
Ástríður sem er hvergi nærri hætt
og leggur nú lokahönd á heimasíðu
með leiðbeiningum byggðum á
eigin reynslu til aðstandenda sjúklinga sem deyja á Landspítalanum.

8 Sendur í göngutúra þrátt fyrir að meðferð
krefjist algjörrar hvíldar.
9 Einungis eitt storkupróf gert þrátt fyrir að
sjúklingur sé greindur með lífshættulegan
storkusjúkdóm. Prófið sýnir alvarleg frávik
sem ekki er brugðist við með réttri lyfjagjöf.
10 Sýkingarsvörun í blóðprófum en samt er
ákveðið að hætta sýklagjöf.
11 Aðeins ein ræktun gerð á blóði fyrsta daginn.
Engin eftirfylgni.
12 Engin blóðpróf tekin síðustu þrjá daga fyrir
útskrift.
13 Ekki rannsakað fyrir útskrift hvort blóðtappar
finnist.
14 Blóðþrýstingur ekki mældur síðustu dagana
þrátt fyrir að sjúklingur hafi sögu um
háþrýsting og með staðfestan æðasjúkdóm.

15 Útskrifaður fimm og hálfum degi eftir uppskurð. Samkvæmt vísindagreinum er sjúkrahúsdvöl sjúklings að meðaltali 51,6 dagar hjá
þeim sem fer í skurðaðgerð vegna dreps.
16 Sjúklingi ekki tilkynnt um að hann sé með
lífshættulegan sjúkdóm með hárri dánartíðni.
17 Sendur heim með versnandi einkenni.
18 Rannsókn á blóði eftir hjartastopp bendir til
hjartastopps vegna blóðsýkingar.
19 Hjartaþræðing sýnir engin merki um
kransæðastíflu.
20 Nýir og nýlegir blóðtappar finnast við myndgreiningu eftir hjartastoppið. Sjúklingur var
sendur heim með bláæðar meltingarvegar
fullar af töppum.
21 Dánarvottorð ranglega útfyllt.

22 Sjúklingur fékk ekki réttarfræðilega krufningu eins og hann átti lagalegan rétt á vegna
óvænts andláts. Landspítali gerði krufningu á
eigin forsendum án þess að fá leyfi aðstandenda.
23 Ekkju sjúklings aldrei tilkynnt um rétt sinn til
að kæra meðferðina til lögregluembættisins.
24 Starfsfólk Landspítala tilkynnir ekki andlátið
sem óvænt atvik til Landlæknisembættisins.
25 Það tók sex mánuði að fá leyfi fyrir aðgengi
að sjúkraskrám. Auk fjögurra mánaða að fá
gögnin afhend og ekki víst að öll gögn séu
komin. Eitt skipti hafði verið átt við gögnin
og nöfn lækna fjarlægð úr skjali.

Starfsemi á árinu 2013
Raunávöxtun 5,5%
lífeyrissjóður

(Allar fjárhæðir í milljónum króna)

Efnahagsreikningur:

31.12.2013

31.12.2012

Verðbréf með breytilegum tekjum
Verðbréf með föstum tekjum
Veðskuldabréf
Bankainnstæður
Kröfur
Fasteign, rekstrarfjármunir og aðrar eignir
Skuldir

130.262
168.855
15.271
19.157
1.830
329
- 1.380

111.199
156.350
15.680
18.978
1.135
241
- 1.324

Hrein eign til greiðslu lífeyris

334.324

302.259

2013

2012

Iðgjöld
Lífeyrir
Framlag ríkisins vegna örorku
Fjárfestingartekjur
Fjárfestingargjöld
Rekstrarkostnaður
Aðrar tekjur

13.624
- 10.211
985
28.256
- 223
- 415
49

12.548
- 9.133
925
33.087
- 208
- 385
45

Hækkun á hreinni eign á árinu
Hrein eign frá fyrra ári

32.065
302.259

36.879
265.380

Hrein eign til greiðslu lífeyris

334.324

302.259

2013

2012

9,1%
5,5%
5,3%
2,9%
2,5%
- 3,5%
26.772
4.330
17.110

12,2%
7,4%
7,3%
- 4,2%
3,4%
- 4,4%
26.073
4.168
16.328

Breytingar á hreinni eign:

Kennitölur:
Hrein nafnávöxtun
Raunávöxtun
Hrein raunávöxtun
Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal)
Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal)
Eign umfram heildarskuldbindingar (%)
Fjöldi virkra sjóðfélaga
Fjöldi launagreiðenda
Fjöldi lífeyrisþega

Afkoma
Hrein nafnávöxtun samtryggingardeildar sjóðsins á árinu 2013 var 9,1% sem jafngildir 5,3% hreinni
raunávöxtun. Ávöxtun innlendra hlutabréfa var 18,8% og erlend hlutabréf hækkuðu um 9,3% í krónum.
Erlend hlutabréf sjóðsins samanstanda af skráðum verðbréfum og óskráðum fjárfestingasjóðum. Til
samanburðar hækkaði heimsvísitala hlutabréfa um 13,9%. Raunávöxtun skuldabréfa var 4,4%. Hrein eign
samtryggingardeildar í árslok 2013 var 331,4 milljarðar króna og hækkaði um 31,9 milljarða frá fyrra ári.
Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt eru eignir sjóðsins 3,5% lægri en heildarskuldbindingar í árslok 2013.
Eignir sjóðsins skiptast þannig: Innlend ríkistryggð skuldabréf eru 42,7%, erlend hlutabréf 24,9%, innlend
hlutabréf 11,9%, veðskuldabréf 5%, önnur skuldabréf 9%, innlán 5,6% og fasteignasjóðir 1%.

Séreign
Hrein nafnávöxtun séreignardeildar sjóðsins var þannig: Framtíðarsýn I skilaði 8,9% ávöxtun,
Framtíðarsýn II skilaði 6,7% og Framtíðarsýn III, sem er verðtryggður innlánsreikningur, skilaði 5,2%.
Hrein raunávöxtun var á sama tíma 5%, 2,9% og 1,5%. Lífeyrisgreiðslur úr séreignardeild námu
samtals 147 milljónum króna á árinu. Hrein eign séreignardeildar í árslok 2013 var 2.943 m.kr. og
hækkaði um 179 m.kr. frá fyrra ári.

Ársfundur 2014
Ársfundur sjóðsins verður haldinn miðvikudaginn 30. apríl n.k. kl. 17.00 á Grand Hótel Reykjavík.
Dagskrá fundarins verður auglýst síðar.

Stjórn sjóðsins:
Heiðrún Jónsdóttir, formaður
Elínbjörg Magnúsdóttir
Kolbeinn Gunnarsson
Þorsteinn Víglundsson

Harpa Ólafsdóttir, varaformaður
Hjörtur Gíslason
Konráð Alfreðsson
Þórunn Liv Kvaran

Framkvæmdastjóri sjóðsins er Árni Guðmundsson
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Leiðist störukeppni við sjálfa sig
Margrét Vilhjálmsdóttir leikkona hefur mörg járn í eldinum þessa dagana. Hún leikur í Svanir skilja ekki og æfir Eldraunina
í Þjóðleikhúsinu, vinnur að uppsetningu vestnorrænnar leiksýningar í Brimhúsinu, sinnir börnum og undirbýr flutninga.
Friðrika
Benónýsdóttir
fridrikab@frettabladid.is

V

ið Margrét höfum mælt
okkur mót í Brimhúsinu við höfnina þar
sem hún undirbýr uppfærslu á stóru verkefni,
Fantastar, sem er samvinnuverkefni Íslendinga, Grænlendinga og Færeyinga og verður
frumsýnt á Listahátíð í vor. Hún
segir undirbúninginn hafa staðið
í allt að fimmtán ár og búið sé að
vinna í verkinu í þrjú ár. Áhuginn og eldmóðurinn leynir sér
ekki þar sem hún teymir mig um
húsið á milli fiskikassa og lyftara
og sér greinilega fyrir sér eitthvað allt annað en ég, enda búin
að umskapa umhverfið í huga sér
þannig að hún sér fyrir sér fullmótaða sýningu.
Fantastar verður síðasta verkefni Margrétar á Íslandi í bili því
strax að því loknu flytur hún til
Berlínar þar sem maður hennar,
Egill Heiðar Anton Pálsson, er
orðinn prófessor við hinn virta
leiklistarháskóla Ernst Busch.
Með þeim fara börnin þeirra tvö
sem þau tóku að sér fyrir tveimur
árum.
„Já, við erum að fara, fjölskyldan, þau eru meira að segja að fara
á undan mér strax í næstu viku,
svo mamma geti unnið allan sólarhringinn. Við erum reyndar vön
því að vera sitt á hvorum staðnum
því Egill vinnur aðallega erlendis, en nú ætlum við sem sagt öll
að búa í Prenzlauerberg, búin
að finna íbúð og leikskóla, þannig að við erum rosalega spennt.
Ég hlakka sérstaklega til að geta
verið meira með börnunum, þetta
er svo dýrmætur tími og ég vil
ekki missa af honum, þau vaxa
alltof hratt. Ég sé fyrir mér að
fyrst um sinn verði ég aðallega
með þeim, reyni að læra þýsku og
venjast nýjum aðstæðum.“
Ekki ætlarðu að hætta að leika
samt? „Nei, ég ætla að taka mér
smá hlé og sjá svo til hvaða verkefni koma til mín. Ég er líka með
endalausar hugmyndir að verkum
sem mig langar að gera sjálf, en
það kemur bara allt í ljós. Og þótt
við séum að flytja til útlanda verðum við auðvitað hér með annan
fótinn. Hér er allt okkar fólk, vinir
og vandamenn, og það er nauðsynlegt að viðhalda tengslunum.“
Var það ekki mikil breyting að
vera allt í einu komin með tvö
börn til að sjá um? „Auðvitað er
það mikil breyting en þetta var
svo ótrúlega langþráð að gleðin
yfirskyggir allt annað. Fókusinn
breyttist mjög mikið og við sem
aldrei höfðum þurft að hugsa um
annað en vinnuna erum yfir okkur
ánægð. Maður getur ekki endalaust verið í störukeppni við sjálfan sig, hún verður svo hundleiðinleg þegar maður eldist.“
Femínismi og pólitík
Margrét er mikill femínisti og
talar sig heita um hversu mjög
heimurinn þurfi á kvenlegum
áhrifum og sjónarhorni að halda á
þessum síðustu og verstu tímum.
Hún segir þó nauðsynlegt að yngri
konur stígi fram, því við sem eldri
erum séum meira og minna mengaðar af gömlum karlveldishugsunarhætti. „Ég uppgötvaði mjög
seint að við værum ekki á vaktinni. Mín kynslóð fékk allt upp í
hendurnar. Móðir mín sagði mér
stöðugt að mér væru allir vegir
færir, það væri búið að koma á
jafnrétti. Hún fór í gegnum alla
söguna með manni og mér leið
eins og ég hefði þetta allt í hendi
mér; það var búið að gera allt.
Síðan kemur þetta rosalega bakslag af því við sofnuðum á vaktinni, eins og á reyndar við um alla

MARGRÉT VILHJÁLMSDÓTTIR Fantastar verður síðasta verkefni Margrétar á Íslandi í bili því strax að því loknu flytur hún til Berlínar.

aðra pólitík finnst mér, til dæmis
fasismann og rasismann. Við erum
ekki að halda við sögunni og passa
upp á að hún endurtaki sig ekki.
Viðhorfið hefur verið að fyrst búið
var að ná árangri í þessum málum
þá þyrfti ekkert að tala um þau.
Þetta er stórhættulegt. Það tekur
svo stuttan tíma fyrir bakslagið að
eiga sér stað og allt í einu er eins
og við höfum farið hundrað ár
aftur í tímann á einni nóttu. Við
höfum verið svo líberal og passað
okkur að dæma engan, það hafa
allir mátt hafa sínar hugmyndir
og við höfum bara yppt öxlum yfir
röddum sem eru öfgafullar eins
og þær væru eitthvað sem myndi
ganga yfir. Það er ekki að gerast.“
Eins og sést hefur Margrét miklar skoðanir og er mjög pólitísk en
það kom samt á óvart að finna
nafn hennar á lista yfir borgarstarfsmenn Reykjavíkurborgar. Hvernig gerðist það? „Ég var
aftarlega á lista fyrir Besta flokkinn í síðustu kosningum og datt
ekkert í hug að það þýddi að ég
yrði í ráðsmennsku fyrir borgina.
En svo fengum við svo góða kosningu að ég varð varaborgarfulltrúi
auk þess að sitja fyrir flokkinn í
samgöngu- og umhverfisráði í
fyrra, en í vetur hef ég ekki tekið
þátt í starfinu, enda var fjórum
ráðum steypt í eitt til að spara
fyrir hönd borgarinnar sem riðaði
á barmi gjaldþrots. Það er ýmislegt búið að gerast á þessu kjörtímabili þótt fólk hafi kannski ekki
séð mikla uppbyggingu, til þess
voru einfaldlega ekki til peningar,
en það fer vonandi að lagast núna.“
Alltaf með söguna á bakinu
Margrét útskrifaðist úr Leiklistarskólanum árið 1994 og hefur síðan
leikið hvert stórhlutverkið á fætur
öðru. Hún hefur líka sett upp
nokkrar sýningar sem leikstjóri,
hvernig þróaðist leiklistaráhuginn í þá áttina? „Ég held nú að það
hafi aldrei blundað í mér leikstjóri,
en starf leikarans er auðvitað alltaf samvinna og það er alltaf mest
gjöfult að vinna með leikstjóra
sem býður leikurunum að leggja
sínar hugmyndir í púkkið. Það er

líka annað sem fólk veit kannski
ekki um leikhúsið að þótt æfingaferlið sé átta vikur þá er maður
búinn að vera að vinna með textann og sögulegan bakgrunn verksins miklu, miklu lengur. Ég hef
stundum sagt að vinna við sum
hlutverk sé næstum eins og BAritgerð. Þetta tengist mannfræði,
þetta tengist sálarfræði og heimspeki, þetta tengist svo mörgu.
Við erum alltaf með söguna á
bakinu og þurfum að spegla bæði
tíma verksins og samtímann. Þar
að auki er maður alltaf að vinna
með myndlistarfólki og tónlistarfólki og það var í rauninni ótrúlegt
frelsi að fá að vera sá sem leiðir
hópinn, eða einn af þeim. Ég hefði
örugglega farið í Fræði og framkvæmd sem í dag heitir Sviðshöfundabraut ef það hefði verið í boði
þegar ég fór í Leiklistarskólann
því mér finnst ekki nógu mikið
gert af því að láta allar listgreinar
njóta sín í leikhúsunum, við erum
oft dálítið stöðluð í forminu. Ég hef
líka lært það í mínum sýningum
að það borgar sig að hafa marga
sterka listræna leiðtoga því að þá
fá verkin svo margslungna skírskotun, í stað þess að sýn eins leikstjóra ráði.“
Trúði þessu ekki upp á Dani
Ertu ein að leikstýra Fantastar?
„Í rauninni ekki. Ég er með leikmyndahönnuði sem móta mjög
mikið listræna sýn í verkinu enda
er leikhúsið alltaf samvinna. Það
er oftast erfiðara fyrir myndlistarmennina að aðlagast því þar sem
þeir eru vanir því að vinna einir,
en þegar þeir venjast því þá hefur
þetta alltaf tekist mjög farsællega.
Núna erum við einmitt að hrinda
því sem við erum búin að vera að
hugsa síðustu þrjú árin í framkvæmd og ég er óskaplega spennt.
Ég vona að þessi sýning veki fólk
til umhugsunar um að vestnorræn samvinna er ekki bara pólitískt mál heldur ekki síður samfélagslegt. Þetta eru grannþjóðir
okkar og það er fáránlegt hvað það
er lítill samgangur á milli okkar.
Við getum veitt þeim svo mikinn stuðning því að umræðan hjá

Við höfum verið svo
líberal og passað okkur að
dæma engan, það hafa
allir mátt hafa sínar
hugmyndir.

þeim er að mörgu leyti eins og hún
var hjá okkur áður en við fengum
sjálfstæði.“
Áður en Margrét ákvað hvað
hún vildi gera að ævistarfi vann
hún um skeið sem f lug freyja
og f laug þá oft til Grænlands
sem hún segir hafa heillað hana
algjörlega. „Þá sá ég í fyrsta skipti
þjóð í neyð. Þarna sá maður allar
sögurnar sem maður hafði lesið og
heyrt um yfirgang nýlenduveldanna raungerast, maður gat eiginlega ekki trúað þessu upp á Dani.
En þetta snýst auðvitað allt um
auðlindir. Auðlindirnar hér í Norðurhöfum eru gígantískar gullnámur og hafa verið það svo lengi. Þess
vegna vilja Danir halda Grænlandi, til þess að missa ekki yfirráðin yfir auðlindunum. Þetta eru
miklir hagsmunir og mikil barátta
og mér finnst við þurfa að skipa
okkur í lið með Grænlendingum
og Færeyingum í sjálfsmyndaruppbyggingu. Við erum sjálf enn
að glíma við afleiðingar nýlendustefnunnar og það er stórfurðulegt að við skulum ekki samsama
okkur þessum þjóðum meira.“
Sögufrík eins og mamma
Margrét er algjör viskubrunnur
þegar kemur að sögu þjóðanna í
Norðurhöfum, datt henni aldrei
í hug að gerast sagnfræðingur?
„Jú, en ég fæ útrás fyrir sagnfræðinginn í vinnunni í leikhúsinu.
Reyndar ætlaði ég alltaf í sálareða mannfræði og var uppalin í
tónlist þannig að mig langaði alltaf að tengja hana við það sem ég
væri að gera. Leikhúsið var eiginlega eini staðurinn þar sem ég gat
tengt þetta allt saman.“
Foreldrar Margrétar eru Vilhjálmur Auðunn Þórðarson, fyrrverandi flugstjóri, og Sigríður Erla
Sigurbjörnsdóttir heitin kennari,
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sem hún segir hafa verið mikið
kúltúrfólk og óskaplega forvitin
um allt sem er skapandi. „Ég fór
gríðarlega mikið í leikhús sem
barn og mamma tók mig með á
allar kvikmyndahátíðir sem boðið
var upp á, ég var mikið í dansi,
fór á ballettsýningar, var alltaf í
tónlistarnámi og þau hvöttu mig
bæði áfram í öllu sem mig langaði að gera. Ég er auðvitað bara
niðurstaðan úr þessu dásamlega
uppeldi, eins og við öll erum. Það
var mikill samgangur innan fjölskyldunnar og lagt upp úr því að
rækta tengslin og viðhalda sögunni. Mamma var líka alltaf að
hamra á sögulegu samhengi og
leggja áherslu á að það mætti ekki
gleyma því hvaðan rætur manns
væru. Hún hafði reyndar enn
stærra samhengi en Íslandssöguna
því hún elskaði Forng-Grikkina og
var algjört sögufrík, þannig að ég
hef það beint frá henni.“
Það er erfitt að tala um mannkynssöguna án þess að talið
beinist að hlutverkinu sem Margrét æfir nú í Þjóðleikhúsinu,
Elizabeth Proctor í Eldrauninni
eftir Arthur Miller sem frumsýnt
verður í apríl. Miller skrifaði
verkið um McCarthy-ismann og
kommúnistaofsóknirnar í Bandaríkjunum á sjötta áratugnum en
notaði galdraofsóknir í Salem í
lok sautjándu aldar sem dæmisögu. Margrét segir það hafa
hrifið sig mest við verkið hversu
tímalaust það sé og eigi jafn vel
við okkar tíma og þegar það var
skrifað. „Ef maður tekur orðið
djöfullinn út úr orðræðunni og
setur múslimi, femínisti eða eitthvert annað orð í staðinn þá er
bara eins og þetta sé runnið úr
orðræðu dagsins í dag. Það er
dálítið skelfilegt að upplifa hversu
lítið samskipti okkar hvers við
annað hafa breyst síðan á sautjándu öldinni og hversu stutt er í
ofstækið og fordómana.“
Og verður það síðasta hlutverk
þitt í Þjóðleikhúsinu? „Í bili, já,
en eins og ég sagði áðan þá eru
útlönd ekki lengur eitthvað rosalangt í burtu þannig að maður veit
aldrei hvað gerist seinna meir.“

1

2

3

BESTA VERÐIÐ

FJÖLSKYLDUPAKKINN

GÆÐASTUND

Gildir alla virka daga fyrir kl. 19.
Komdu í bíó mánudaga til föstudaga fyrir
kl. 19 og þú borgar minna, svo einfalt er það.
Gildir á allar myndir, undantekningalaust.
Sannkölluð bylting!

Sparnaðarbylting fyrir íslenskar fjölskyldur.
Ef tvö börn eða fleiri eru í fjögurra manna
hópi þá borga allir barnaverð. Allir, alltaf!
Og við lofum því að barnaverðið er alltaf
það lægsta í verðskránni.

Sérsýningar á völdum myndum eingöngu
fyrir 18 ára og eldri. Fyrir þá sem vilja alls
enga truflun og eru til í að borga aukalega
fyrir það. Engir símar á lofti, ekkert mas eða
fljúgandi poppkorn - og ekkert hlé!

VERIÐ VELKOMIN Í BÍÓ ALLA DAGA
/¦/"3¦8884."3"#*0*4#:-5*/(
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Misvísandi upplýsingar um
dularfullt hvarf farþegaflugvélar
Þegar flug MH370 frá Malaysia Airlines hvarf af ratsjá í góðu veðri síðastliðið laugardagskvöld gat enginn útskýrt hvernig
þessi Boeing 777-farþegaflugvél gat horfið, að því er virtist upp úr þurru. Síðan þá hafa misvísandi upplýsingar og alls kyns
kenningar verið í gangi um hvarfið án þess að nein sönnunargögn hafi komið fram. Hvað sem því líður, þá er þessi þota
með 239 manneskjur um borð enn ófundin.
Freyr
Bjarnason
freyr@frettabladid.is

Laugardagur 8. mars
Nokkrum klukkustundum eftir að farþegaflugvél Malaysia Airlines hvarf af
ratsjá sagði framkvæmdastjóri Malaysia Airlines, Ahmad Jauhari Yahya,
að hún hefði enn verið í sambandi við
flugumferðarstjórn um tveimur klukkustundum eftir að hún tók á loft. Síðustu samskiptin
hefðu verið klukkan 2.40 um nóttina, 120
sjómílur austur af strönd Malasíu.
En flugumferðarvefsíðan FlightAware sýndi
vélina klifra í 35 þúsund feta hæð áður en hún
hvarf af ratsjá klukkan 1 um nóttina, um tuttugu
mínútum eftir flugtak. Þá átti vélin að fara inn í
víetnamska lofthelgi en gerði það ekki. Flugmennirnir sendu ekki út neyðarkall.
Tólf klukkustundum eftir að vélin hvarf hófu
leitarflokkar frá Malasíu, Singapúr og Víetnam
leit að flaki hennar undan ströndum Víetnams.
Kínverjar og Filippseyingar komu fljótlega til liðs
við þá. Víetnamskur sjóðliðsforingi sagði að vélin
hefði hugsanlega brotlent skammt frá víetnamskri
eyju og fréttir bárust af mikilli olíubrák og reyk á
svæðinu.
Hugmyndum um að hryðjuverk hafi verið framið
var varpað fram eftir að Ítali og Austurríkismaður
sögðust ekki hafa verið um borð í vélinni þrátt fyrir
að þeir hefðu verið á farþegalistanum.

Sunnudagur 9. mars
Bandaríkjamenn hófu þátttöku í leitinni. Najib Razak, forsætisráðherra Malasíu, sagði að hryðjuverk
væri möguleg orsök eftir að fregnir bárust af því að
allt að fjórir farþegar vélarinnar hefðu hugsanlega
verið með stolin vegabréf.
Víetnamar sögðust hafa fundið flak úr vélinni
á meðan Hishamuddin Hussein, samgönguráðherra Malasíu, sagði að hún hefði mögulega
snúið aftur til baka til Malasíu. Síðar um daginn
kom í ljós að vegabréfum Ítalans og Austurríkismannsins hafði verið stolið í Taílandi. Óttast var
að þeir sem notuðu vegabréf þeirra hefðu verið
hryðjuverkamenn.

Mánudagur 10. mars
Aharuddin Abdul Rahman, flugmálastjóri
Malasíu, sagði að fimm farþegar hefðu skráð
sig í flug 370 en ekki farið um borð. Ótti um að
hryðjuverk hefði verið framið fékk byr undir
báða vængi.
Yfirvöld vísuðu á bug fregnum Víetnama um
að flak vélarinnar hefði fundist. Olíubrákin var
sögð hafa komið frá skipi. „Björgunarbátur“ átti
að hafa sést undan ströndum Víetnams en þar
reyndist vera á ferðinni togvinda þakin þara.
Eftirlitsmyndir af tveimur mönnum á leið í flugvélina með stolnu vegabréfin tvö voru birtar.

Þriðjudagur 11. mars
Fulltrúar Malaysia Airlines sögðu að flugmennirnir hefðu hugsanlega reynt að snúa
vélinni við til Malasíu. Leitarsvæðið var
stækkað og fleiri leitarflokkar voru sendir á
vettvang. Tan Sir Rodzali Daud, yfirmaður
malasíska flughersins, sagði að vart hefði
orðið við flugvélina klukkan 2.40 skammt
frá eyjunni Pulau Perak á Malakkasundi, sem
benti til þess að hún hefði snúið við eins og
vangaveltur höfðu verið uppi um. Síðar bar
hann þessi ummæli sín til baka.
Hugmyndir um að hryðjuverk hefði verið
framið fjöruðu að mestu út eftir að Interpol
birti upplýsingar um þá sem höfðu stolnu
vegabréfin í fórum sínum. Talið var að þeir
hefðu verið hælisleitendur en ekki hryðjuverkamenn.

Föstudagur 14. mars

Miðvikudagur
12. mars
Daud sagði að síðasta ratsjármerki týndu flugvélarinnar hefði borist 200 mílum norðvestur
af malasíska strandríkinu Penang klukkan
2.15 á laugardeginum. Þetta var þriðja útgáfan
af mögulegri staðsetningu vélarinnar áður
en hún hvarf. Þetta átti að hafa gerst 45
mínútum eftir að yfirvöld sögðust upphaflega
hafa misst samband við vélina. Daud sagði
síðar að ratsjármerkið hefði hugsanlega
komið frá annarri flugvél.
Óstaðfestar fregnir bárust um að malasískir
sjómenn hefðu séð eitthvað sem leit út eins
og björgunarbátur fljótandi í sjónum við
austurströnd Malasíu. Peking News sagði
frá því að lík hefði fundist á Malakkasundi í
björgunarvesti en það reyndist ekki rétt.

Fimmtudagur 13. mars
Í ljós kom að kínverskar gervihnattamyndir
sem áttu að sýna flak vélarinnar voru birtar
fyrir mistök. Ekki var um brak úr henni að
ræða að sögn samgöngumálaráðherrans
Hishammuddins Hussein. Hann sagði það
rangt að vélinni hefði verið flogið í fjórar
klukkustundir eftir að samband rofnaði við
flugturninn, eins og fjölmiðlar höfðu haldið
fram. Bandaríkjamenn sögðu að nýjar upplýsingar hefðu leitt til þess að leitað verði að
vélinni á nýju leitarsvæði í Indlandshafi.

Bandarísk rannsóknarnefnd sagðist hafa upplýsingar
um að slokknað hefði á samskiptabúnaði vélarinnar
með fjórtán mínútna millibili. Þetta þýddi að vélin
hafi ekki lækkað flug sitt vegna bilunar heldur benti
samskiptarofið til þess að slökkt hafi verið á búnaðinum handvirkt. Nefndin sagðist fullviss um að hvarf
vélarinnar hafi verið meðvituð ákvörðun annars, ef
ekki beggja flugmanna flugs 370. Leitin að vélinni
beindist í auknum mæli í átt að Indlandshafi. 57
skip, 48 flugvélar og þrettán lönd tóku þátt.
Kínverjar hvöttu yfirvöld í Malasíu til að birta
allar mögulegar upplýsingar sem gætu tengst hvarfi
vélarinnar í von um að þrengja leitarsvæðið. Þeir
voru orðnir langþreyttir á misvísandi upplýsingum
undanfarinnar viku.

Farþegaskráin í Malasíuflugi MH370
153 Kínverjar
38 Malasíubúar
7 Indónesíumenn
6 Ástralar
5 Indverjar
4 Frakkar
3 Bandaríkjamenn
2 frá hverju um sig, Nýja-Sjálandi, Úkraínu og
Kanada.
1 frá hverju um sig, Rússlandi, Taívan og Hollandi.
2 menn, annar frá Íran, ferðuðust með stolin
ítölsk og áströlsk vegabréf.
Heimild: Malaysia Airlines

FIMM DULARFULL FLUGVÉLARHVÖRF

2007

1937

Steve Fossett
flaug af stað á einkaflugvél sinni frá Nevada í
Bandaríkjunum 2007 en ekkert
spurðist til hans eftir það. Umfangsmikil leit að vélinni stóð yfir
allt þar til rúmu ári síðar þegar
flakið fannst í fjallgarði í Kaliforníu. Talið var að sterkur
vindur hefði líklega valdið
slysinu.

Frægasta flugvélarhvarf allra tíma
átti sér stað árið þegar vél
Ameliu Earhart hvarf á leið
sinni í kringum hnöttinn. Earhart var á flugi yfir Kyrrahafinu
þegar slysið varð. Eftir mikla
leit að vélinni, án árangurs,
var hún úrskurðuð látin
tveimur árum síðar.

2007
1957
Boeing 377-vél
Pan Am með 44 um borð
tók af stað frá San Francisco
til Honolulu 1957. Þegar flugið
var hálfnað hvarf hún af ratsjá
yfir Kyrrahafinu án þess að
neyðarkall heyrðist frá flugmönnunum. Sex dögum síðar
fundust lík úr vélinni og hluti
af flakinu. Ekki er vitað
fyrir víst hvað olli
slysinu.

2009
Fimm dagar
liðu þangað til flak Air
France frá Rio de Janeiro til
Parísar 2009 fannst í Atlantshafi. Tæp tvö ár liðu þangað til
flugritinn fannst á 4.000 metra
dýpi. Engin hinna 228 um borð
komst lífs af. Talið var að sjálfsstýring hefði farið úr sambandi og að flugmennirnir hefðu misst stjórn
á vélinni.

Boeing 737-þota
Adam Air með 102 um
borð hvarf í flugi á milli
tveggja indónesískra borga
2007. Allir um borð fórust og tók
það rúma viku að finna flakið.
Úrskurðað var að þotan hefði
brotlent í sjónum eftir að
flugmennirnir hefðu lent í
vanda með leiðarkerfið
og misst stjórn á
vélinni.
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ÓGLEYMANLEGT FERÐALAG MÆÐGNANNA Í GREENSVILLE-FANGELSIÐ Í VIRGINÍU
FANGELSIÐ

Gestir þurftu að fara í
gegnum þrjú öryggishlið til að komast
inn í fangelsið sem
er umvafið þremur
lögum af gaddavír,
eða hnífavír eins og
Kristín orðaði það.

FYRIR UTAN
FANGELSIÐ Kristín

JAFNALDRAR Sóley María og Shelby
FJÓRMENNINGARNIR Sóley María og Kristín hér ásamt móður Geirs, Guð-

rúnu Thorisson, og bróðurdóttur hans, Shelby, en þær hýstu mæðgurnar og
fóru með þeim í heimsókn í fangelsið.

hér fyrir utan fangelsið. Sóley þurfti að
fjárfesta í víðum buxum fyrir heimsóknina en sírenur byrjuðu að væla á
Kristínu þegar hún tók þessa mynd.

ásamt móður Geirs,
Guðrúnu, en þær
fengu undanþágu til
að heimsækja Geir tvo
daga í röð og eyddu
alls með honum 11
og hálfum klukkutíma
sem voru fljótir að
líða að þeirra sögn.

16 ÁR Geir hefur setið inni

í Greensville-fangelsinu í 16
ár og á 19 mánuði eftir. Þá
verður hann sendur beint til
Íslands.

Eins og við hefðum alltaf þekkst
Mæðgurnar Kristín S. Bjarnadóttir og Sóley María Hauksdóttir ferðuðust á dögunum til Bandaríkjanna í fyrsta sinn. Áfangastaðurinn var Greensville-fangelsið í Virginíufylki þar sem pennavinurinn til margra ára, fanginn Geir Gunnarsson, var heimsóttur.
Álfrún
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

K

ristín S. Bjarnadóttir og
Sóley María Hauksdóttir eru brosmildar þrátt
fyrir að vera ósofnar
eftir margra klukkutíma ferðalag þegar þær
hitta blaðamann. Planið var að
hvílast á fluginu á leiðinni heim
enda um næturflug frá Bandaríkjunum að ræða og fyrir lá að keyra
heim í Eyjafjörðinn í framhaldinu
en einn farþeginn féll í yfirlið um
borð og það kom í hlut Kristínar,
hjúkrunarfræðingsins, að hlúa að
farþeganum á leiðinni heim. Hjálpsemi og náungakærleikur mæðgnanna er einmitt ástæða ferðalagsins yfir hafið.
„Þetta byrjaði allt þegar ég sá
viðtal við Geir í Kastljósinu árið
2007. Margir spyrja mig af hverju
ég sé að þessu, af hverju er ég að
gera þetta fyrir ókunnugan mann?
En viðtalið var átakanlegt, þarna
eru framin mannréttindabrot alla
daga og þetta sat í mér. Ég hugsaði strax að þennan mann vantaði
meiri mannlega tengingu út fyrir
múrana og sem betur fer voru
fleiri en við sem brugðust við,“
segir Kristín.
Sjö ár eru síðan hún og fjölskylda hennar hófu bréfaskipti við
Geir Gunnarsson, íslenskan mann
sem hlaut tuttugu ára dóm fyrir
alvarlega líkamsárás. Geir situr í
Greensville-fangelsinu í Virginíufylki og hefur afplánað 16 ár af
dómnum. Nítján mánuðir eru eftir
en þá snýr Geir aftur til Íslands
enda óheimilt að dvelja lengur í
Bandaríkjunum.
„Geir er löngu búinn að taka út
sína refsingu og er breyttur maður í
dag, hann er hlýr og gefandi maður
með erfiða reynslu.“
Strangar öryggiskröfur
Eftir margra ára bréfaskriftir hittu
þær mæðgur Geir í fyrsta skipti
fyrir viku.
Ferðalagið var skipulagt í þaula
og búið var að fá undanþágu fyrir
mæðgurnar að heimsækja Geir í
fangelsið tvo daga í röð. Þær gistu
hjá móður Geirs, Guðrúnu Thorisson, og láta vel af dvölinni. Bróðurdóttir Geirs, Shelby Thorisson,
var einnig með þeim en þær Sóley
María eru jafnaldrar og hafa verið
pennavinkonur síðustu misserin.
„Við smullum strax allar saman
og nutum samverunnar, vel og innilega.“
Allar fjórar heimsóttu þær Geir
í fangelsið saman, heimsókn sem
að þeirra sögn var tilfinningarússíbani.
„Við vorum bæði spenntar fyrir
að hitta Geir en örlítið kvíðnar yfir
því hvað tæki á móti okkur í fangelsinu sjálfu,“ segir Sóley María
sem þurfti að fjárfesta í víðum

HJÁLPSEMI OG NÁUNGAKÆRLEIKUR Það er margt sem situr eftir hjá mæðgunum Kristínu Bjarnadóttur og Sóleyju Maríu Hauksdóttur eftir ferðalagið vestur um haf.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

buxum vegna heimsóknarinnar
en gestir þurfa að fylgja ströngum
reglum varðandi fataval og framkomu innan veggja fangelsisins.
„Það var alveg ótrúlegt að koma
í fangelsið, í þá auðn og mannlegan
kulda sem þar er. Ég var stöðvuð í
fyrsta öryggistékkinu af fimm og
var látin fara út peysunni,“ segir
Kristín. „Síðan var ég gagnrýnd
fyrir að það sæist í berar axlirnar á mér. Fleiri öryggisverðir voru
kallaðir til og stóðu yfir mér hristandi hausinn. Ég benti þeim ítrekað á það augljósa, að ef ég fengi
að vera í peysunni þá sæist ekki í
axlirnar. Að lokum var yfirmaður
kallaður til og útskýrði fyrir mér
að ég hefði haft peysuna þannig
að hún væri meira eins og jakki en
ekki peysa, því hún hefði ekki verið
rennd alveg upp í háls þegar ég sást
koma í henni utan af plani. Ég varð
að lofa að hafa peysuna rennda upp
í höku allan tímann og aldrei koma
svona aftur. Þau Guðrún og Geir
höfðu varað okkur við duttlungunum þarna, sem snúast um að sýna
vald sitt þannig að þetta kom okkur
ekki á óvart,“ segir Kristín.
Langþráður hittingur
Þær mæðgur játa því að salurinn
sem þær hittu Geir í líkist því sem

sjá má í bandarískum bíómyndum. Stólar og lág borð úr plasti í
stórum sal þar sem fangar sitja og
taka á móti gestum. „Þetta er til að
koma í veg fyrir að eitthvað gerist
milli fanga og gesta undir borði.
Þess vegna eru borðin bara upp að
hnjám,“ segir Sóley María.
Stundin þegar þau hittust loksins
er þeim öllum ógleymanleg og einkenndist af tærri gleði og væntumþykju. Geir sagðist hafa lifað á tilhugsuninni um heimsóknina síðustu
mánuði. Fyrri heimsóknin varði í
sex klukkustundir og daginn eftir
náðu þær að dvelja hjá honum í
fimm og hálfa klukkustund.
„Það var eins og við hefðum
alltaf þekkst. Geir var mjög einlægur og innilegur. Þó hann hefði
sagt okkur frá kvöldinu örlagaríka í bréfum áður, hafði hann
þörf fyrir að fá að fara í gegnum
það með okkur aftur, fullur iðrunar og svo innilega meðvitaður
um að ekkert væri hægt að taka til
baka. Hann var hógvær og sagðist stundum efast um að hann ætti
skilið þá hjálp sem hann fær frá
fjölskyldu og vinum. Það er mikill
einmanaleiki í fangelsinu og margar óskrifaðar reglur. Það er engum
treystandi og engin augnsambönd
mynduð,“ segir Kristín.

Mikil þörf fyrir einkalíf
Geir hlakkar til að öðlast frelsið og
geta búið einn þegar hann losnar
enda er hann aldrei einn í fangelsinu og alls staðar hávaði, meira að
segja í heimsóknarsalnum var kliðurinn yfirþyrmandi. Eftir að hafa
búið við þær aðstæður í 16 ár, í klefa
með tveimur rúmum og klósetti við
rúmið, er þörfin fyrir einkalíf orðin
mikil. Lífið innan veggja fangelsisins er orðið bærilegra fyrir Geir
núna þegar hann sér fyrir endann
á dvölinni. Hann hefur láglaunavinnu á lagernum og er búinn að
klára tveggja ára grunnnám í viðskiptafræði.
Þær mæðgur segjast ríkari eftir
að hafa hitt Geir og hefur Sóley
verið beðin um að halda fyrirlestur í skólanum sínum, Brekkuskóla
á Akureyri. Og Geir bað fyrir skilaboð til unglinganna: „Aldrei brjóta
af ykkur, aldrei lenda í fangelsi.“
„Samfélagið hefur líka breyst
heilmikið síðan Geir var dæmdur,
eins og til dæmis tölvunotkun. Geir
kann lítið á tölvur og internet, enda
ekki haft aðgang að slíku. Það er því
gleðilegt að hann er nú byrjaður á
tölvunámskeiði sem hluta af undirbúningi fyrir að losna út á næsta
ári. Geir hlakkar annars mest til
litlu hlutanna, að geta gert allt

Margir spyrja mig af
hverju ég sé að þessu, af
hverju er ég að gera þetta
fyrir ókunnugan mann?
En viðtalið var átakanlegt,
þarna eru framin mannréttindabrot alla daga og
þetta sat í mér.
Kristín Bjarnadóttir
hjúkrunarfræðingur

þegar hann vill, rétt eins og bara að
opna dyr sjálfur, hann hefur ekki
opnað dyr í 16 ár,“ segir Kristín en
þær mæðgur verða meðal fjölskyldu
og vina sem verða Geir til stuðnings þegar hann kemur til Íslands
á næsta ári.
„Nú förum við á fullt að undirbúa
heimkomuna. Hann á náttúrulega
ekkert, ekki einu sinni föt. Þegar
hann var dæmdur var hann 25 ára
gamall og margt hefur breyst.”
Fyrir velunnara Geirs hefur verið
stofnaður styrktarreikningur til að
undirbúa heimkomu hans. Guðrún,
móðir Geirs, og Stella Friðgeirsdóttir, frænka hans, fara með prókúru.
Reikningsnúmer: 515-14-612840
Kennitala: 630307-0900

MYNDAVÉLATILBOÐ FRÁ SAMSUNG
Samsung
NX 1000
10

fylgir með
NX 1000 og NX 210
NX 210

{ TIL BÆÐI SVÖRT OG HVÍT }

20.3 milljón pixlar
20-50 mm linsa fylgir
APS-CMOS Sensor
8 rammar á sek.
Direct Wi-Fi
I-Function linsa
Lokarahraði frá 1/4000 upp í 30 sek.
ISO 100-12800
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge skráarsnið
Tekur upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)

20.3 milljón pixlar
18-50 mm linsa fylgir
APS-CMOS Sensor
8 rammar á sek.
Samsung NX 210
Direct Wi-Fi
I-Function linsa
Lokarahraði frá 1/4000 upp í 30 sek.
ISO 100-12800
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge skráarsnið
Tekur upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)

Verð: 99.900 kr

TILBOÐSVERÐ: 129.900 kr

NX 20

NX 300

Best
Product

{ TIL BÆÐI SVÖRT OG HVÍT }

Best
Product

2013-2014

2013-2014

ADVANCED COMPACT SYSTEM CAMERA

COMPACT SYSTEM CAMERA

SAMSUNG NX 20

Samsung NX 300

20.3 milljón pixlar
18-55 mm linsa fylgir
3" hreyfanlegur AMO-LED
APS-CMOS Sensor
Direct Wi-Fi
I-Function
Smart Auto ( 14 atriði ) Panorama, 3D View
Innbyggt flass
Lokarahraði frá 1/8000 upp í 30 sek.
ISO frá 100 - 12800
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge skráarsnið
Tekur upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)

TILBOÐSVERÐ: 179.900 kr

Samsung NX 20
hefur vakið mikla og
verðskuldaða athygli,
hlotið fjölda viðurkenninga og verðlauna
fyrir háþróaða tækni
og vandaða hönnun.

20.3 milljón pixlar
18-55 mm linsa fylgir
Tekur allt 8.6 ramma á sekúndu
3.3" AMOLED Touch Skjár
APS-CMOS myndflaga
Direct Wi-Fi
Flass fylgir með
Lokarahraði frá 1/8000 upp í 30 sek.
ISO frá 100 - 25600
Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge
skráarsnið
Tekur upp 1080p (60fps) myndbönd
(H.264) með hljóði
Hristivörn (DIS og OIS innbyggt)
Þyngd: 284gr.

Verð: 149.900 kr

Þessar glæsilegu og háþróuðu myndavélar frá Samsung bjóða allar upp á þráðlaust streymi mynda með WiFi inn í
sjónvarpið og tölvuna – og þannig beinustu leið inn á samskiptamiðla internetsins ... Facebook, Twitter, Flickr o.fl.
Einnig er hægt að nota Samsung spjaldtölvuna eða Galaxy símann til að stýra myndavélinni þráðlaust og taka myndir.
samsungsetrid.is
OPIÐ
LAUGARDAGA
FRÁ 12–16
ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900
ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333
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Harmsaga gæti hent okkur öll
Snorri Engilbertsson og Elma Stefanía Ágústsdóttir vöktu mikla athygli er þau frumsýndu leikritið Harmsögu síðastliðið haust.
Í kvöld stíga þau á svið í Kennedy Center í Washington DC þar sem þessi harmsaga úr Hlíðasmára verður gædd lífi fyrir enskum
áhorfendum. Leikararnir eru sammála um að verkið hafi gengið nærri þeim en æfingaferlið gekk ekki snurðulaust fyrir sig.
í Harmsögu eru bara venjulegar
manneskjur.
Ólöf
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

S

norri Engilbertsson og
Elma Stefanía Ágústsdóttir leika aðalhlutverk í leikritinu Harmsögu. Þau sýndu verkið
í Þjóðleikhúsinu í haust
við góðan orðstír. Nú halda þau
utan, á leiklistarhátíðina World
Stages í Washington D.C., höfuðborg Bandaríkjanna, þar sem þau
sýna meðal leikhúsfrömuða á borð
við Peter Brook. Það er erfitt að
leika Harmsögu að sögn Elmu og
Snorra því verkið gengur nærri
þeim. Elma er gift höfundinum,
Mikael Torfasyni, og leikritið er
byggt á raunverulegu morðmáli.
Una Þorleifsdóttir leikstýrði verkinu og John Grant sá um tónlistina.
Úr Hlíðasmára í Kennedy Center
Hvernig hefur það gengið að færa
verkið yfir á ensku?
Elma: Við erum ekki að læra
þetta upp á nýtt heldur að flytja
þetta einhvern veginn bara yfir á
annað tungumál.
Snorri: Já, ég fann einhvern
hita í vinstra heilahvelinu, svæði
sem ég var að nota sem ég hef
bara aldrei notað áður. Að yfirfæra svona verk er mjög skrítið –
og ég veit svosem ekkert hvernig
ég er í ensku.
Elma: Já, við pældum til dæmis
í því að breyta nöfnunum yfir
í ensk nöfn. En þá var búið að
prenta út leikskrána í Kennedy
Center. Þannig að við heitum
enn þá bara Ragnar og Sigrún og
búum í Hlíðasmára í Kópavogi.
En hvernig kom það til að þið
voruð valin á þessa hátíð?
Snorri: Það var algjör tilviljun.
Konur frá World Stages-hátíðinni heimsóttu Tinnu Gunnlaugs
(innsk. blm. þjóðleikhússtjóra).
Það hittist þannig á að þær komust á frumsýninguna. Þær töluðu
ekki um að þær væru komnar til
að leita eftir verkum á hátíðina.
Elma: Þær voru búnar að loka
prógramminu.
Snorri: Svo veit ég ekki hversu
löngu seinna kemur póstur til
Tinnu og þær vilja fá verkið út.
Harmsaga er eina íslenska
verkið á World Stages.
Elma: Svo sýnir Peter Brook
kvöldið áður en við frumsýnum.
Snorri: Á sama sviði.
Þannig að hann hitar upp fyrir
ykkur?
Snorri: Eigum við ekki bara að
orða það þannig?
Hvaða saga er Harmsaga?
Elma: Í henni eru samskipti
á milli tveggja persóna undir
smásjá.
Við erum að vinna með hversdagslega hluti. Fólk í samböndum
alls staðar í heiminum er að takast á við samskiptaörðugleika og
ég held að það skipti engu máli
hvert við förum með verkið því
það munu alltaf einhverjir tengja.
Snorri: Eftir sýningu vatt mjög
góður vinur minn sér að mér.
Hann grét og við féllumst í faðma
því verkið hafði fengið svo á hann.
Að hann hafði áttað sig á því að
hann væri á vondum stað í sínu
sambandi. Þetta er mesta hrós sem
ég hef nokkurn tíma fengið, miklu
meira en nokkur góð gagnrýni.
Elma: Verkið fjallar um hið
íslenska morð, það er ástríðuglæpur. Ég segi eins og Snorri. Þó
að væri ekki nema ein manneskja
sem myndi hugsa sig tvisvar um í
einhverju mynstri í samskiptum,
þá er það þess virði. Oftar en við
höldum erum við að leika okkur
við dauðann og það er sjokkerandi
að sjá það. Og Sigrún og Ragnar

Tilfinningin
þegar maður er að
fara að sýna Harmsögu er eins og við
séum að fara að stíga
upp í bíl sem við
vitum að er að fara
að lenda á vegg.

Raunverulegar tilfinningar
Hvernig er að leika í verki þar sem
nándin er svona mikil, bæði ykkar
á milli, og svo ertu gift höfundinum, Elma?
Elma: Ég er mjög heppin með
mótleikara. Við Snorri kynntumst í
skólanum og fórum út í Harmsögu
saman. Mér hefur alltaf liðið vel
að vinna með honum. Varðandi það
að eiginmaðurinn skrifaði verkið
lít ég á það sem forréttindi. Að fá
að vinna með honum og eiga greiðan aðgang að samtali við höfundinn sjálfan um verkið fram og til
baka hjálpaði mér að kafa dýpra
í karakterinn og sú vinna skilaði
sér á sviðinu. Elma heldur áfram:
Mér fannst á vissan hátt þægilegt að hafa Mikka þarna, af því að
það gengur nærri manni að leika
þetta, jafnmikið að Snorra og mér.
Það skiptir engu máli þótt maður
reyni að setja upp vegg gagnvart
því, vegna þess að maður gengur
í gegnum raunverulegar tilfinningar.
Snorri: Ég bið kærustuna mína
(innsk. blaðamanns Harpa Einarsdóttir fatahönnuður) oft að
lesa á móti mér og það var allt í
einu orðið óþægilegt. Ég vil ekki
að hún eigi eitthvað skylt við Sigrúnu eða að ég sem kærasti eigi
eitthvað skylt við Ragnar. Tilfinningin þegar maður er að fara
að sýna Harmsögu er eins og við
séum að fara að stíga upp í bíl sem
við vitum að er að fara að lenda
á vegg.

Snorri Engilbertsson leikari

Hjónabandsráðgjafi sendi pör á
Harmsögu
Elma: Ég veit um hjónabandsráðgjafa sem sendi pör á Harmsögu. En maður veit líka sjálfur,
ef maður lendir svo í rifrildi, sérstaklega eftir að vera búinn að
leika þetta svona oft, að það borgar sig ekki að rífast.
Snorri: Já. Það er kominn einhver litur, eitthvert bragð, sem
kemur í hausinn á mér ef ég finn
að ég er að fara inn í rifrildi sem
hefur aldrei verið svona sterkt
áður – og ég segi við sjálfan mig:
Nei, ég ætla ekki að fara inn í
þetta. Það mun ekki hjálpa.
Læsti sig inni á klósetti og grét í
alvöru
Hvernig var að vinna með Unu
Þorleifsdóttur leikstjóra í hennar
fyrsta verki í stóru húsi? Og hvernig var umgjörðin í kringum Harmsögu?
Elma: Það var frábært í einu
orði sagt.
Snorri: Una kenndi okkur Elmu,
og mér hefur alltaf þótt mjög
vænt um hana. Hún er auðmjúk
og æðrulaus og laus við öll leiðindi
sem tengjast egói.
Snorri: Svo var dramatúrginn
okkar, Dóri DNA, algjör lykilmaður í hópnum. Hann er svo mikill
peppari. Þegar við vorum búin
að velta okkur upp úr handritinu
heilu dagana, lyfti hann stemningunni upp.
Elma: Einu sinni rifumst við
Snorri í alvöru. Ég fór að gráta og
læsti mig inni á klósetti. Þá var
það Dóri sem bjargaði deginum.
Snorri: Ég kalla það nokkuð gott
að það hafi bara verið ein svona
uppákoma í öllu ferlinu.
Þau hlæja.
„Þetta er ömurlegasta sýning sem
ég hef séð“
En það eru ekki allir sem kunnu að
meta sýninguna?
Snorri: Nei, svo sannarlega ekki.
Ég man eftir einum manni í salnum sem sagði hátt og snjallt yfir
alla sýninguna: „Þetta er ömurlegt. Þetta er ömurlegasta sýning
sem ég hef séð.“

VERKIÐ GEKK NÆRRI ÞEIM Leikararnir Snorri og Elma Stefanía rifust einu sinni í alvörunni á æfingaferlinu í Harmsögu og
Elma endaði grátandi inni á klósetti en þá var það það dramatúrginn, Dóri DNA, sem bjargaði deginum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Elma: Þetta var mjög erfitt, að
sitja undir frammíköllum, af því að
ég held að það muni alltaf vera fólk
sem fílar ekki það sem maður gerir
og hefur skoðanir á því sem manni
sjálfum líkar ekki. Það er allt í lagi
og fólk má alveg mynda sér þannig
skoðanir á því sem það er að sjá, en
það er ofboðslega vont að fá það í
andlitið – sérstaklega þegar maður
er svona, eins og í þessu verki, nakinn á sviði.
Þegar hann byrjaði, þá vorum
við í senu þar sem ég er að byrja
að labba á móti Snorra og ég horfði

í augun á honum og við tókum
ákvörðun án þess að segja nokkuð:
Kýlum á þetta. Í staðinn fyrir að
stoppa sýninguna, kveikja ljósin og
biðja hann um að fara út.
En hvað er fram undan hjá leikurunum tveimur?
Elma: Ég er að leika Abigail í
Eldrauninni eftir Arthur Miller.
Verkið verður frumsýnt í apríl á
Stóra sviði Þjóðleikhússins þannig að ég fæ nokkurra daga frí frá
æfingum til að stökkva út með
Harmsögu.
Snorri: Ég er að leika í Litla

prinsinum sem verður líka frumsýnt í apríl í Kúlunni – en ég er
reyndar í fríi þessa dagana því
mótleikkona mín var að eignast
barn. En við æfum á kvöldin.
Elma: Ég var einmitt að ræða
það við Snorra og Unu, að ég er að
leika hlutverk núna sem er annars
vegar hin vonda Abigail í Eldrauninni og hins vegar Sigrún. Þetta
eru algjörar draumarullur, en ég
verð að viðurkenna að um daginn
horfði ég öfundaraugum á krakkana í Spamalot sem eru að syngja
og dansa í sínum hlutverkum.
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RÐ PERR PAKKA
AAKKKKAA
ÁÐUR
ÁÐ
UR 37799

GRÍSAKÓTELETTUR
HUNANGSMARINERAÐAR
KÍLÓVERÐ
ÁÐUR 2.379

1.499,NESTLE ROLO
3X52 GR
VERÐ PER PAKKA
P
ÁÐUR 399

APPELSÍNUR
SPÆNSKAR
KÍLÓVERÐ
ÁÐUR 238

HRÍSKÖKUR
ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ
LJÓSAR EÐA DÖKKAR
VERÐ PER PAKKA
ÁÐUR 294

-50%

249,-

-25%
NEST
ESTL
ES
TLE TTOOFFFFEE
TLE
EE CCRRI
RISP
4 PAKK
VE PER PAKKA
VERÐ
P
ÁÐUR 399

MÖNDLUMJÓLK
BLUE DIAMOND
STYKKJAVERÐ
ÁÐUR 398

279,-

30%

PEC
ECA
CAN
ANSTTYK
Y KI
KI
BAKAÐÐ Á STAÐN
ÐNNUM
ÐNUM
M
SSTTYK
YKKJ
KJAV
KJ
AVER
AV
ERRÐ
ERÐ
ÁÁÐUR
ÐURR 1198
ÐUR
988

-30%

Tilboðin gilda 13. -16. mars 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Fallegustu nýbyggingar landsins
Álfrún
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

Ýmislegt spennandi hefur gerst í íslenskum arkitektúr á síðustu árum. Fréttablaðið fékk vel valinn
hóp fagaðila til að velja fallegustu nýbyggingar landsins sem eiga það sameiginlegt að vera byggðar
eftir árið 2007. Sundlaugin á Hofsósi er þar efst á blaði þar sem byggingin er talin einstaklega vel
heppnuð og bera virðingu fyrir náttúrudýrðinni í umhverfinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

3. Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ – Arkitektar: Aðalheiður Atladóttir og
Falk Krüger hjá a2f Arkitektum (2014)
Fyrst og fremst athyglisverð bygging sem þjónar vel tilgangi sínum, tekur
mið af umhverfinu og er byggð með vistvæn sjónarmið að leiðarljósi. Skipulag
rýma og tengsl þeirra á milli bera vott um góðan skilning á starfseminni og
eru hvetjandi til nýbreytni og sveigjanleika í kennsluháttum. Efnisval er áhugavert jafnt utan sem innan, hljóðvist er áberandi góð og eiga verk Bryndísar
Bolladóttur sem skreyta skólastofur og önnur rými sinn þátt í því.
Elísabet V. Ingvarsdóttir

4. Safnasafnið á Svalbarðsströnd
– Arkitekt: Ragnheiður Ragnarsdóttir
(2007)

MYND/RAFN SIGURÐSSON

1. Sundlaugin á Hofsósi – Arkitektar: Basalt / VA: Jóhann Harðarson, Marcos Zotes Lopes, Rósa Dögg Þorsteinsdóttir,
Stefanía Sigfúsdóttir, Sigríður Sigþórsdóttir (2010).
Arkitektúr sem í sjálfu sér er upplifun. Falleg lausn
þar sem virðing er borin fyrir umhverfi og náttúru. Unnið
er vel með samspil þess náttúrulega og manngerða og
góð tilfinning fyrir hlutföllum, efnum, notkun og tilgangi.
Byggingin er hógvær í landslaginu en myndar um leið
sterkt samspil við umhverfið, haf og land.
Elísabet V. Ingvarsdóttir

Laugin og þjónustuhúsið eru hugvitssamlega felld inn
í landið. Í einfaldleik sínum nær mannvirkið að magna
áhrif umhverfisins þar sem vatnsflötur laugarinnar kallast
á við hafflöt Skagafjarðar og eyjarnar við sjónarrönd.
Pétur H. Ármannsson

Falleg heildarlausn þar sem gott
samspil er á milli tveggja eldri húsa
við nýja byggingu sem tengir þær
saman. Hún hefur að geyma óvænta
og áhugaverða þætti sem skapa
sjónræna upplifun með samspili við
gróinn garðinn í kring. Vandað verk
þar sem góður skilningur er á
starfsemi safnsins og verkefninu í
heild og vel unnið með samspil
einkarýmis og safns.

Sundlaugin á Hofsósi eftir Basalt arkítekta. Tekin í
notkun 2010. Mögnuð bygging þar sem sundlaugin
nánast snertir hafið og sjónsteyptir veggirnir flæða
meðfram umhverfinu.
Freyr Einarsson

Sundlaugin við Hofsós býður upp á einstaka upplifun.
Auðmýkt gagnvart umhverfinu og landslagi fjarðar, fjalla og
Drangeyjar einkenna verkið. Öll staðarmyndun er til
fyrirmyndar og upphefur fallegt útsýnið, en sjónrænt rennur
sundlaugarvatnið og sjórinn saman í eitt þegar horft er frá
laugarkerinu í átt til Drangeyjar. Bygging og landslag fléttast
saman í sannfærandi heild og þakið á byggingunni rennur
inn í bæjarumhverfið og myndar skemmtilegt útisvæði.

MYND/AUÐUNN

Elísabet V. Ingvarsdóttir

Sigrún Birgisdóttir

MYND/AUÐUNN

5. Kaffihúsið í Lystigarði Akureyrar–Arkitektar: Kollgáta–Logi Már Einarsson og Ingólfur Freyr Guðmundsson (2012)
Bygging sem nær að tengjast viðkvæmu, sögulegu umhverfi með góðum
hlutföllum og vönduðu efnisvali. Heildarform hússins vísar til eldri byggðar á
Akureyri en um leið ber útfærsla þess samtíð sinni vitni.
Pétur H. Ármannsson

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

2. Háskólinn á Akureyri, skipulag og kennsluhúsnæði, 4. áfangi. Arkitektar: Gláma-Kím arkitektar (2010–2012)
Eldri og yngri byggingar mynda sannfærandi heild þar
sem mikil alúð er lögð í mótun rýmis og öll útfærsluatriði.
Sterk grunnhugmynd að skipulagi bygginga, samsett úr
minni einingum sem unnt var að byggja í hóflegum
áföngum.
Pétur H. Ármannsson

Háskólinn á Akureyri er byggður við og utan um eldri
byggingar að Sólborg í nokkrum áföngum. Einstaklega vel
hefur tekist til við flæði milli eldri og nýrri byggingarhluta
og að skapa umhverfi sem þjónar vel háskólasamfélaginu.
Sérstaða verksins felst í hversu vel hefur verið unnið með
að skapa heildrænt yfirbragð með vandaða útfærslu á
rýmum og efnisvali ásamt því að viðhalda vönduðum
vinnubrögðum á löngum framkvæmdatíma.
Sigrún Birgisdóttir

Álitsgjafar:
Elísabet V. Ingvarsdóttir - Hönnunarfræðingur/hönnuður og kennari
Pétur H. Ármannsson - Arkitekt
Freyr Einarsson - Sjónvarpsstjóri 365 miðla
Sigrún Birgisdóttir - Deildarforseti hönnunar- og arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

6. Háskólatorg – Arkitekt: Hornsteinar arkitektar í samvinnu við Teiknistofu
Ingimundar Sveinssonar (2007)
Velheppnuð bygging og skipulag sem virkar mjög vel, ekki síst fyrir
kúltúrinn í Háskólanum. Tengingin við gömlu byggingarnar er snjöll og býr til
skemmtilegt flæði sem sameinar allar deildir á torginu sem hefur valdið
straumhvörfum fyrir menningu Háskólans.
Freyr Einarsson
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Pampers Baby-Dry Mega Pack
Pack

500 ml

Nýtt
200 ml

1499

900 ml

kr.
pk.

kr. pk.

Verð áður 24a9ef9ni, 7,3 kg

Neutral þvott

Tresemme
Sjampó, 900 ml
999 kr.
Þurr sjampó, 200 ml
899 kr.
Hársprey, extra hold, 500 ml 899 kr.

FRÁBÆR

KAUP!

v

799

kr.
pk.

Papco Fífa Wc, 9+3 stk.

399

kr.
pk.

Papco páska eldhúsrúllur, 3 stk.

199

kr.
pk.

6st0k.

Allra blautsalernispappír, 60 stk.
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Mikilvægt að taka
á húsnæðisvandanum
Óskar Bergsson, oddviti framsóknarmanna í Reykjavík, segir að húsnæðisvandinn verði meðal stærstu mála
í komandi borgarstjórnarkosningum. Hann vill Reykjavíkurflugvöll áfram í Vatnsmýrinni og taka á rekstrarvanda borgarinnar. Hann telur ekki að ESB-umræðan muni hafa áhrif á gengi flokksins í kosningunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FYRSTA VERK SEM BORGARSTJÓRI:
Fyrsta mál á dagskrá væri að gera Reykjavík að
borg tækifæranna.

MÖGULEGT MEIRIHLUTASAMSTARF:
Ég byrjaði í pólitík í Reykjavíkurlistanum þegar
Sjálfstæðisflokkurinn var felldur 1994. Ég er búinn að
vinna með vinstri mönnum í borginni og hægri mönnum.
Framsóknarflokkurinn er miðjuflokkur. Þannig að ég
held að það verði málefnin sem ráði för og úrslit kosninganna.

REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR:
Reykjavíkurflugvöllur er miðstöð innanlandsflugs á
Íslandi. Hann er lífæð höfuðborgarinnar og landsbyggðarinnar og það eru ótrúlega miklir möguleikar sem
felast í flugvellinum. Ég skil ekki alltaf af hverju menn
líta á flugvöllinn sem einhvern sérstakan óvin. Það eru
mörg hundruð störf í kringum völlinn og hann skapar
gríðarlega möguleika á mörgum sviðum.

E

SB-umræðan er ekki jafn óþægileg fyrir okkur og samstarfsflokkinn. Þetta er umræða sem
er í gangi og hún er hávær. En
hún á eftir að ganga yfir og ég
held að hún muni ekki hafa áhrif
á úrslit kosninganna. Ég held að menn
verði að horfa á það hvað þessi ríkisstjórn
er að gera sem er skuldaleiðrétting, afnám
verðtryggingar, hallalaus fjárlög og 2%
verðbólga. Mér finnst að það sé verið að
skamma núverandi ríkisstjórn fyrir það
sem gamla ríkisstjórnin, sem hóf þessar
viðræður við ESB, hefði átt að gera. Hún
hefði átt að spyrja þjóðina áður en lagt var
af stað. Þá stæðum við ekki uppi með þetta
vandamál í dag,“ segir Óskar.
Vantar húsnæði fyrir venjulegt fólk
Óskar segir að húsnæðisvandinn verði
meðal stærstu mála í komandi kosningum.
„Ég held að ástandið á húsnæðismarkaðn-

um sé tilkomið vegna þess að síðastliðin
sex ár hefur nánast ekkert verið byggt
af húsnæði í Reykjavík nema kannski í
Skuggahverfinu sem er ekki fyrir þennan
hefðbundna kaupendahóp. Við þurfum að
byggja meira af venjulegu húsnæði fyrir
venjulegt fólk. Við teljum að það sé best
að gera það þar sem við getum lagt fram
ódýrustu lóðirnar. Er ég þá að tala um
Úlfarsárdalinn sem núverandi meirihluti
er búinn að taka út úr aðalskipulagi því
hann vill leggja meiri áherslu á byggðina
nær miðborginni. Lóðaverð er hins vegar
talsvert hærra í miðborginni og það mun
hafa áhrif á fasteignaverð. Við teljum að
til þess að geta boðið venjulegu fólki upp
á venjulegt húsnæði þurfum við að gera
það líka í úthverfunum. Við þurfum líka
að taka tillit til kröfu þeirra um þéttingu
byggðar. Við sjáum það fyrir okkur að það
sé ekki í Vatnsmýrinni þar sem flugvöllurinn er. Við viljum að hann verði áfram

þar. En það eru þéttingarreitir á Laugaveginum sem eru tilbúnir, á Hafnarsvæðinu og svo á svæðinu frá Hlemmi austur
Laugaveginn, Suðurlandsbrautina og að
Skeifunni. Við teljum að Skeifan komi vel
til greina sem þéttingarsvæði í framtíðinni,“ segir Óskar.

sem gerði ráð fyrir að engar gjaldskrár
yrðu hækkaðar. Útsvarið yrði ekki nýtt
í botn og grunnþjónustan yrði varin. Við
ákváðum að fara í verklegar framkvæmdir og sem dæmi get ég nefnt Sleggjuna sem
er síðasti áfangi Hellisheiðarvirkjunar
sem var farið í eftir hrun. Við spöruðum
í innkaupum og starfsmenn borgarinnar tóku fullan þátt í þessu með okkur og
stóðu sig frábærlega. Svo var ráðningarbann sem þýddi að það var bannað að ráða
í störf sem losnuðu nema að fara í gegnum
ákveðið starfatorg sem var starfrækt þá.
Þegar við skoðuðum útkomuna úr þessu
eftir eitt og hálft ár þá hafði fækkað um
þúsund starfsmenn hjá borginni. Við erum
að tala um kostnaðarlið sem er 3 til 6 milljarðar á ári bara í fækkun starfa. Ég er ekki
að segja að við myndum gera það nákvæmlega svona en í þessa veru myndi ég
fara inn í hagræðingu hjá borginni,“
segir Óskar.

Vill taka á hallarekstri
Óskar telur nauðsynlegt að taka til hendinni þegar kemur að rekstri borgarinnar
og segir mögulegt að ná fram hagræðingu
án þess að hækka gjöld á borgarbúa. „Ég
mun taka á [hallarekstrinum] með svipuðum hætti og ég gerði í hruninu 2008 til
2010. Þá var ég formaður borgarráðs og
við sáum fram á gríðarlega mikla erfiðleika í fjármálum. Ekki bara hjá borginni
heldur hjá landsmönnum og hjá ríkinu.
Við gerðum þverpólitíska aðgerðaáætlun
þar sem allir flokkar komu að og gerðum
áætlun út kjörtímabilið. Það var áætlun

MENNTUN OG FYRRI STÖRF
1995-2002 Verkefnisstjóri hjá
byggingadeild borgarverkfræðings

1989-1993 Húsasmiður
og byggingarstjóri

1989

1990

1991

2002-2006 Framkvæmdastjóri
Kaffi Nauthóls

1993-1995 Blaðamaður

1989 Húsasmíðameistari
1992

1993

1994

1995

1991 Í miðstjórn Framsóknarflokksins

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2003

2004

1998-2002 Varaborgarfulltrúi

1991-1992 Í stjórn félags ungra
framsóknarmanna í Reykjavík, FUF
1992-1995 Formaður FUF

2002

2005

2006 Rekstrarfræðingur
frá Háskólanum í Reykjavík

2006

2007

hoskuldur.schram@365.is

2009

2010

2011

2012

2006-2008 Varaborgarfulltrúi

visir.is
Höskuldur
Kári Schram

2008

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

2008 til 2010 Borgarfulltrúi
Framsóknarflokksins

STJÓRNMÁLAÞÁTTTAKA

KVENNAKÓR Í KÓPAVOGI
Kvennakórinn Vox feminae flytur íslensk sönglög og
Vínarljóð í Salnum í Kópavogi í dag kl. 16. Einsöngvari
með kórnum er Sigrún Pálmadóttir sópran, Kristján Karl
Bragason leikur á píanó og Hafdís Vigfúsdóttir á flautu.
Listrænn stjórnandi er Margrét Jóhanna Pálmadóttir.

HAIR VOLUME
Ný uppfinning sem hefur gefið góða raun segir
Birna Gísladóttir, sölustjóri hjá Icecare. Hair
Volume eflir hárvöxt,
styrkir og þykkir hárið.
Hjálpar til við að koma í
veg fyrir grá hár.

1È06$ç672ç,6
1È06$ç672ç
tVOHQVND±VW
UèIU èL±HQVND±GDQVND±HIQDIU èL±OHVWXU
9DQWDUìLJDèVWRètHLQKYHUULQiPVJUHLQ"
HèOLVIU
èL±ìêVND±IUDQVND±VS
QVND±VWDIVHWQLQJRIO
tVOHQVND±VW UèIU èL±HQVND±GDQVND±HIQDIU
èLOHVWXU

8SSOêVLQJDURJLQQULWXQiQDPVDGVWRGLVDOODQ
HèOLVIU
èL±ìêVND±IUDQVND±VS QVND±VWDIVHWQLQJRIO
VyODUKULQJLQQgOOVNyODVWLJ5H\QGLUNHQQDUDU
gOOVNyODVWLJ5pWWLQGDNHQQDUDU

Innihald: Elfting
(horsetail extract),
epla-extract, hirsi
(millet extract),
amínósýrur, L-Cysteine
og L-methinonine,
bíótín, pantótenatsýra,
sink og kopar. Aðeins
ein tafla á dag.

1HPHQGDìMyQXVWDQVI
ZZZQDPVDGVWRGLVV
1HPHQGDìMyQXVWDQVIZZZQDPVDGVWRGLVV

Astmi og lungnaþemba
skerðir súrefni í blóði.

Hvað gerir SUPERBEETS?
Umboð: www.vitex.is

Örvar Nitric Oxide framleiðslu strax.
30% meiri súrefnisupptaka
30% æðaútvíkkun betra blóðflæði,
réttur blóðsykur aukin fitubrennsla,
20% meira þrek, orka og úthald.

SUPERBEETS Rauðrófukristall
100% lífrænt og því fullkomlega öruggt.
Fæst í apótekum, heilsubúðum, World Class og Sportlíf.

Afmælisdagar!
Max Mara vörur í öllum stærðum
á 10% kynningarverði.
Erum með afsláttarhorn.
Nýjar sendingar af
fatnaði fyrir fríið eða fermingarnar.
Sjáið myndirnar á
facebook.com/Parisartizkan

Skipholti 29b • S. 551 0770
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ICECARE KYNNIR Hair Volume styrkir og þykkir hárið.

É

g fór í aðgerð og
þurfti að nota lyf í
kjölfarið, sem varð til
þess að hárið á mér varð líflaust og rytjulegt. Einnig var
ég líka með töluvert hárlos
vegna lyfjanna og þurfti ég
t.d. alltaf að tæma niðurfallið
í sturtunni eftir hvert skipti í
sturtu, svo mikið var hárlosið.
Ég byrjaði að nota Hair Volume
í ágúst. Ég og hárgreiðslukonan mín höfum tekið eftir því hve miklu
líflegra hárið er, það glansar meira og
hárvöxturinn hefur aukist mikið. Annar
hárvöxtur á líkamanum hefur samt ekki
aukist og finnst mér það mikill munur. Ég
tók líka eftir því að neglurnar eru sterkari
og húðin mun betri, þannig að það er
svo margt gott við að nota Hair Volumetöflurnar. Frábærar töflur sem ég mæli
hiklaust með,“ segir Margrét Viðarsdóttir.

MÆLIR MEÐ HAIR VOLUME
Eva er 74 ára og býr suður af Kaupmanna-

höfn. „Ég las um Hair Volume í tímariti
fyrir um þremur mánuðum. Mér
fannst það sem ég las mjög áhugavert. Ég fór beint út í apótek og
keypti mér pakka. Afgreiðslukonan
var mjög jákvæð í garð vörunnar
og sagði mér að hún innihéldi
mörg gagnleg efni. Ég fór heim full
væntinga um kaupin. Eftir að hafa
tekið töflurnar í þrjá mánuði er
ég ekki í nokkrum vafa um að ég
mun halda áfram að taka þær. Hárið mitt
er líflegra en nokkru sinni og ég sé mun
bæði á húð og nöglum. Ég er nýbúin að
kaupa tvo pakka til viðbótar svo ég verði
ekki uppiskroppa. Mér er sönn ánægja að
mæla með Hair Volume við alla sem ég
þekki. Afgreiðslufólkið í apótekinu er meira
að segja farið að taka töflurnar,“ segir Eva
með stolti.

Verð
ð 14.900
1
kr.
L tur g
Li
gallablátt.

Verrð 15.900
1
kr.

MARGRÉT
VIÐARSDÓTTIR

EVA JENSEN

Hair Volume fæst í apótekum,
heilsuverslunum og heilsuhillum
stórmarkaða. Frekari upplýsingar
er að finna á www.icecare.is eða á

Páskadvöl

Stærrð 34 - 50
Litur kakíssvart og -blátt.

Heilsustofnun býður sérstakt tilboð á styttri dvöl fyrir þá sem vilja hvíld
og njóta lífsins í fallegu umhverﬁ.
Innifalið í verði: Gisting, fullt fæði, aðgangur að líkamsræktarsal og baðhúsinu Kjarnalundi
með inni- og útisundlaug, heitum pottum, nuddpotti, víxlböðum, sauna og vatnsgufubaði.
Fjölbreytt dagskrá er innifalin yﬁr páskana: Vatnsleikﬁmi – Ganga – Slökun – Qi Gong
– Leikﬁmi – Jóga o.ﬂ. Matreiðslunámskeið verður 19. mars (3.500 kr.)

Sendum
m út á land og ef ﬂíkin
passar ekkki þá endurgreiðum við.

Kíkið á myndir og verð á Faceboook

–18.8.
11–1
kl.11
ga kl.
daga
ka da
Op
virka
ið vir
Opið
–16.6.
11
kl.
gakl. 11–1
daga
arda
Op
ugar
laug
ið la
Opið

Laugavegi 178 (Bolholtsmegin) | Sími 555 1516

LÍFLEGRA HÁR
MEÐ HAIR VOLUME

Verð:
1 sólarhringur
3 daga dvöl
5 daga dvöl

Einn í herb.
15.200 kr.
38.700 kr.
58.050 kr.

Tveir í herb.
25.800 kr.
65.790 kr.
90.000 kr.

Bókanir og nánari upplýsingar
á hnlﬁ.is eða í síma 483 0300

- berum ábyrgð á eigin heilsu

FÓLK| HELGIN
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ
sem býður auglýsendum að
kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu
daglega.
Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn:
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
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LÍÐUR BEST AÐ HJÁLPA
HEIMSBORGARI Tónlistarkonan Rósa Guðmundsdóttir hefur lifað og starfað í New York undanfarinn
áratug. Hún ætlar að kaupa sér inniskó um helgina og er með ótal spennandi verkefni í pípunum.

S

íðan ég var barn hef ég haft
sterka andlega tengingu
við New York. Það er eins
og mér hafi alltaf verið ætlað
að koma hingað; eins og ég hafi
þekkt borgina í fyrra lífi,“ segir
Rósa sem fór að venja komur
sínar til Stóra eplisins árið 1998
og hefur nú búið þar og starfað í
áratug.
„Það var meðvitað val að
byggja upp líf mitt og starfsframa
hér og þótt ég hafi vissulega
heimþrá á stundum ligg ég ekki og
kvelst vegna hennar. Ísland er og
verður alltaf heima í hjarta mér en
New York-borg er það líka.“
Rósa hefur í nógu að snúast og
kemur víða við í daglegu amstri.
„Á dæmigerðum degi er ég
mikið á ferðinni við að vinna að
hinum ýmsu verkefnum og hjálpa
öðrum af mætti. Það lætur mér
líða betur en nokkuð annað.“
Rósa segist kunna vel við sig í
nafla alheimsins. Hún heldur ekki
hópinn með öðrum Íslendingum
í New York en segir það þó ekki
viljandi gert.
„Hér hef ég eignast vini sem eru
mér eins og fjölskylda auk aragrúa
fólks sem mér þykir afar vænt um.
New York-búar eru yfirleitt opnir
og víðsýnir í daglegum samskiptum. Þeir hafa heyrt flest og kynnst
flestu sem eitt samfélag hefur að
geyma og upp á að bjóða. Eftir
hryðjuverkin 11. september 2001
breyttist samfélagsandinn í borginni verulega og varð miklu meira
„til staðar“ og raunverulegri.“

ERILSAMT LÍF
Ýmislegt leynt og ljóst einkennir
líf Rósu um þessar mundir, eins
og samningur við stórt umboðsfyrirtæki.
„Ég vinn stöðugt að eigin
tónlist og í samstarfi við umboðsfyrirtæki. Undanfarið hef ég líka

unnið við endurútgáfu þekktrar
teiknimyndar með frægum leikurum og tónlistarfólki. Alan Silvestri
tónsetti myndina á sínum tíma
og er einn af mínum uppáhalds
kvikmyndatónsmiðum. Ég hoppa
líka af og til í auglýsingaleik eða
módelast og hef fengið tækifæri til
að kynnast kvikmyndaheiminum
og mörgum af stórstjörnum hans
sem ég hef alltaf borið virðingu
fyrir. Allt er þetta óskaplega
gaman og gefandi.“
Rósa starfar í gjörvöllum
skemmtanaiðnaðinum, fyrir framan og aftan myndavélar, við kvikmyndaframleiðslu, auglýsingagerð
og upptökur á eigin tónlist.
„Það er alltaf eitthvað spennandi að malla í mínum pottum og
flest er nú skemmtilegt sem ég
fæst við í lífi mínu og starfi og einstaklega gefandi.“
Rósa kemur til Íslands í lok
marsmánaðar og fer þá á vinnufund í bandaríska sendiráðinu.
„Erindið heim er vinnutengt
en ég mun vitaskuld hitta ástvini
og fjölskyldu þegar færi gefst.
Ég sakna alltaf fólksins og fjölskyldunnar en held góðu sambandi að utan. Svo sakna ég auðvitað hreina vatnsins, loftsins og
íslenskrar náttúru.“

SUNNUDAGAR TIL HJÁLPAR
Um helgina stendur mikið til hjá
Rósu.
„Ég þarf að mæta á tónlistarviðburðinn Big Indie Music
Series, vinna í kvikmyndaverkefni, sinna pappírsmálum gagnvart kerfinu, hitta hóp af konum,
fara með kynningu vegna forvarna hvers kyns fíknivanda og
kaupa inniskó, svo eitthvað sé
nefnt,“ segir Rósa kát um ærin
plön helgarinnar.
„Það er annars rosalega misjafnt hvernig ég eyði helgunum

verandi búsett í New York. Ég
nota þó alltaf sunnudagana til
að hitta fólk og hjálpa öðrum. Ég
hef unnið í því að vera allsgáð frá
öllum fíknum í meira en áratug
og vil vera til staðar fyrir aðra
sem leita til mín og þurfa leiðsögn
varðandi þennan alltof algenga
■ thordis@365.is
vanda.“

www.fi.is

g
o
u
l
s
ð
Fræ
d
l
ö
v
k
a
d
myn

ðings
óli veðurfræ
rh
a
n
jó
s
á
ns
jarta landsi
ga Íslands fr
-h
sa
u
r
rs
in
a
d
rf
n
u
le
ð
á
e
V
dir á h
r framkvæm
Fyrirhugaða

Í sal FÍ 19. mars, kl. 20:00
Veðurfarssaga Íslands frá sjónarhóli veðurfræðings
Trausti Jónsson veðurfræðingur fræðir okkur um veðurfarsögu
Íslands frá sjónarhóli veðurfræðings.

Fyrirhugaðar framkvæmdir á hálendinu
Að loknu kaffihléi mun Guðmundur Ingi Guðbrandsson framkvæmdastjóri Landverndar upplýsa okkur um fyrirhugaðar framkvæmdir á hálendinu.
Aðgangseyrir kr. 600, innifalið kaffi og kleinur

Allir velkomnir!
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FJÖLHÆF
Rósu er margt
til lista lagt.
Meðal annars
starfar hún að
eigin tónlist og
annarra, leikur
í auglýsingum,
starfar sem fyrirsæta og sinnir
mannúðarmálum í New York.

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
Mörkinni 6 | 108 Reykjavík | S: 568 2533 | www.fi.is

MENNING Spánn er einnig tilvalinn
staður fyrir þá sem vilja skoða fallegar
byggingar og menningarminjar.

SÓL OG SUMAR Íslendingar þekkja Spán
vel að góðu veðri, ströndum og sól.

SPÆNSKIR GÍTARTÓNAR
OG SIRKUSLISTIR
Spænskur ferðadagur verður
haldinn á Blómatorginu í Kringlunni í dag frá klukkan 11 til 17.
Ætlunin er að kynna Spán og það
sem landið hefur upp á að bjóða.
Ýmsir áhugaverðir ferðamöguleikar verða kynntir en einnig
verða í boði skemmtiatriði fyrir
alla fjölskylduna og eitthvað gott
fyrir bragðlaukana.
Á dagskránni verður ferðagetraun þar sem veitt verða
verðlaun og boðið verður upp
á andlitsmálun og myndatöku
fyrir börnin, auk teiknimyndasamkeppni. Trúðurinn Wally frá
Sirkus Ísland skemmtir, Þorvaldur Már Guðmundsson leikur
spænska tónlist á gítar og Cocina
de La Rosa kynnir fyrir Íslending-

um spænska matargerðarlist.
Ferðamálaráð Spánar stendur
fyrir ferðadeginum. Auk þess að
kynna þá fjölbreyttu ferðamöguleika sem Spánn hefur upp á að
bjóða almennt verða eftirtalin
svæði kynnt sérstaklega: Andalúsía, Benidorm, Galisía, Gran
Kanaría, Kanaríeyjar, Katalónía,
Madrid og Valencia, auk flugfélagsins Vueling. Einnig taka
þátt íslensku ferðaskrifstofurnar
Heimsferðir, ÍT ferðir, Plúsferðir,
Sumarferðir og Úrval Útsýn,
ásamt flugfélögunum Icelandair
og Wow Air.
Þetta er í sjöunda sinn sem
Ferðamálaráð Spánar stendur
fyrir spænskum ferðadegi á
Íslandi.

ALLT Á AÐ SELJAST
Verslunin ﬂytur niður á 1. hæð

2 VERÐ AF ÚTSÖLUVÖRUM

2.000 kr
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4.000 kr
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Þegar það hafa komið

1.000 like
á Facebooksíðu
Herra Hafnarfjarðar
þá verður dregið út
30.000 kr gjafabréf
fyrir einn heppinn.

S. 572 3400

FÓLK| HELGIN
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VÍKINGAR, ROKK
OG SALTFISKUR
SKEMMTILEG HELGI Safnahelgi á Suðurnesjum verður haldin um
helgina. Fjölmörg áhugaverð söfn verða opin og kostar ekkert inn.

Á

Suðurnesjum er að finna
ótrúlegan fjölda áhugaverðra og skemmtilegra
safna af öllum stærðum og gerðum.
Mörg þeirra eru einstök í sinni röð
og nú gefst landsmönnum kostur á
að skoða þau öll um helgina þegar
Safnahelgi á Suðurnesjum verður
haldin sjötta árið í röð. Ókeypis
verður inn á öll söfn og viðburði
helgarinnar.
Valgerður Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri menningarsviðs
Reykjanesbæjar, segir markmið
Safnahelgarinnar að kynna fyrir
landsmönnum öll þau frábæru söfn
og sýningar sem í boði eru á Suðurnesjum. „Það tekur enga stund
fyrir íbúa á höfuðborgarsvæðinu
að renna í bíltúr hingað um helgina
og upplifa þau skemmtilegu söfn
og sýningar sem hér verða í boði.
Auk þeirra munu fjölmargir veitingastaðir og gististaðir bjóða upp
á góð tilboð um helgina.“

Firði Hafnarﬁrði Sími 555 6655 - 662 5552 • kokulist@kokulist.is

Vertu einstök – eins og þú ert
stærðir 38-52

My style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

%U~éNDXSVEODé
Fréttablaðsins

Laugardaginn 29. mars kemur út
veglegt Brúðkaupsblað með
Fréttablaðinu.
Fjallað verður um allt sem viðkemur
Brúðkaupum og er blaðinu dreift í
90.000 eintökum.

ROKKSAFNIÐ
Fjölbreytnin í safnaflóru Suðurnesja er með ólíkindum miðað
við stærð svæðisins. „Víkingaheimar standa alltaf fyrir sínu
og um helgina mun nýtt víkingafélag kynna starfsemi sína þar.
Rokkheimur Rúnars Júlíussonar
kynnir poppsöguna fyrir gestum
en Hljómar voru fyrsta bítlahljómsveit landsins. Landsmenn geta
kynnt sér sköpun jarðar og nýtingu
orkunnar í Orkuverinu Jörð og
heimsótt íbúð Kanans sem gefur
landsmönnum innsýn í lífið á Keflavíkurflugvelli þegar bandaríski herinn dvaldi hér.“
BÁTASAFN
Suðurnesjamenn sóttu fast sjóinn
áður þótt þeir geri það í minni
mæli í dag. Sjósókn Suðurnesjamanna er kynnt á fjórum söfnum í
þremur bæjarfélögum; Kvikunni í
Grindavík, Byggðasafninu í Garði
og Bátasafninu og Byggðasafninu í
Duushúsum í Reykjanesbæ. „Bátasafnið er sérstaklega glæsilegt en
það prýða yfir 100 bátalíkön og
munir sem tengjast sjávarútvegssögu Íslendinga.“
Auk hefðbundinna safna verður
margt annað í boði yfir helgina að
sögn Valgerðar.
SKESSAN Í HELLINUM
„Boðið verður upp á margar spennandi gönguferðir, haldin verður
saltfisksuppskriftakeppni og Skessan í hellinum verður auðvitað á
sínum stað eins og alltaf og heilsar
upp á gesti.“
Safnahelgin stendur yfir laugardag
og sunnudag. Nánari upplýsingar
og dagskrá má finna á www.safnahelgi.is.

BÍTLAÁRIN Rokkheimur Rúnars Júlíussonar rekur poppsöguna í myndum og tónum.
MYND/ROKKHEIMUR RÚNARS JÚLÍUSSONAR

VINSÆL Skessan í hellinum er vinsæl
meðal barna.
MYND/ODDGEIR KARLSSON

MARGT UM AÐ VERA Valgerður Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri menningarsviðs Reykjanesbæjar.
MYND/ÚR EINKASAFNI

SAGA VÍKINGA Víkingaskipið Íslendingur er til sýnis í Víkingaheimum auk
fimm annarra sýninga. MYND/REYKJANESBÆR

SLÖKKVILIÐSSAFN ÍSLANDS Saga
slökkviliðsbíla rakin með bílum, tækjum
og ljósmyndum.
MYND/REYKJANESBÆR

Pantið auglýsingar/kynningar
tímanlega hjá Bryndísi
í síma 512-5434 eða
á netfangið bryndis@365.is

Eingöngu selt á hársnyrtistofum

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Vefstjóri – jákvæður snillingur óskast
Við leitum að jákvæðum og skipulögðum einstaklingi sem leiðir verkefni á sviði vefþróunar. Verkefnin eru mjög fjölbreytt allt frá því að aðstoða og ke
kenna
nna
a á lausnirnar
lausnirn
sem við erum með í notkun og upp í allsherjar endurskoðun á stefnu okkar í vefmálum.
Starfið heyrir undir upplýsingatæknideild en auk samstarfsmanna þar mun vefstjórinn
eiga í samstarfi við fjölmarga starfsmenn í mörgum ólíkum deildum og stofnunum
Kópavogsbæjar. Starfið kallar á sjálfstæð vinnubrögð, mjög góða samskiptahæfileika og
gott skipulag verkefna. Við leggjum áherslu á formlega verkefnastjórnun og gott samstarf
við alla okkar samstarfsaðila.
Helstu veflausnirnar okkar byggja nú á eftirfarandi kerfum: Ytri vefir í Eplicu, innri vefur í
SharePoint, íbúagátt í OneSystems og ráðningarkerfi í SAP frá Applicon.
Starfsaðstaða upplýsingatæknideildar er í Fannborg 2 en þar og í Fannborg 4-6 hefur
yfirstjórn stjórnsýslunnar í Kópavogsbæ aðsetur. Starfsandinn er góður á meðal
starfsmanna og gott samstarf er á milli ólíkra deilda og sviða. Hér störfum við í þágu allra
íbúa Kópavogsbæjar og við hjálpumst að við að leysa verkefnin okkar sem best úr hendi.
Starf vefstjóra er mikilvægur hlekkur í þessu stóra tannhjóli og hann eða hún mun koma til
með að hafa töluverð áhrif á þjónustu okkar við íbúa.

Menntunar og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Ŀ Færni í mannlegum samskiptum
Ŀ Gott skipulag og sjálfstæð vinnubrögð
Ŀ Frumkvæði og útsjónarsemi í lausnum
Ŀ Reynsla og góður árangur við vefþróun
Ŀ Þekking og reynsla af verkefnastjórnun
Umsóknarfrestur er til 30. mars 2014.
Ŀ

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ingimar Þór Friðriksson,
forstöðumaður upplýsingatæknideildar Kópavogsbæjar, í síma 570-1582
eða á ingimar@kopavogur.is
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar
www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

For more information:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is
To submit your application please
visit www.hagvangur.is
Markó Partners is a research and advisory boutique focused on the seafood industry and the maritime sector.
Our business is based on industry expertise and extensive network within the international seafood industry. Hence,
Markó has been responsible for several large scale and prestigious transactions where the company enjoys the trust
and confidence of industry players as well as financial services focused on the industry.

Submission deadline
is March 24, 2014.

Senior Associate in Corporate Finance
Markó Partners seeks a senior associate in corporate finance to help develop a fast growing
international seafood advisory boutique.
Main responsibilities include:

Requirements:

• Seafood industry, fisheries and aquaculture analysis
• Mergers and acquisitions
• Investment and project valuations
• Project management, presentations, negotiations

• University degree and corporate finance experience
• Strong computer skills
• Multilingual skills strongly preferred
• Professional, organised and driven to develop professionally
• Excellent communication skills, delivering clear and concise content

Linux sérfræðingur
Óskum eftir að komast í samband við Linux
sérfræðinga sem vilja nýjar áskoranir í starfi.

C++ forritun
Óskum eftir að komast í samband við reynda
C++ forritara. Reynsla af rafrænni greiðslumiðlun er
sérstaklega áhugaverð.

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is
Síðumúla 5

108 Reykjavík

sími 511 1225

www.intellecta.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Velferðarsvið

SKURÐLÆKNINGASVIÐ
Hjúkrunarfræðingar

Forstöðumaður búsetukjarna fyrir geðfatlaða
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir til umsóknar stöðu forstöðumanns tveggja búsetukjarna fyrir geðfatlaða í hverﬁ
Árbæjar og Grafarholts. Um er að ræða 100% starf og heyrir forstöðumaðurinn undir framkvæmdastjóra Þjónustumiðstöðvar
Árbæjar og Grafarholts.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Fagleg ábyrgð á þjónustunni út frá hugmyndafræði
Velferðarsviðs – VSL
• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri búsetukjarnanna
• Yﬁrumsjón með daglegri þjónustu
• Ber ábyrgð á gerð starfs- og rekstraráætlana
og framkvæmd þeirra
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd
starfsmannastefnu
• Samstarf við samstarfsaðila og hagsmunasamtök
• Þátttaka í þverfaglegum teymum á þjónustumiðstöðinni
• Þátttaka í mótun og uppbyggingu á skipulagi búsetunnar

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis-, mennta eða
félagsvísinda, meistaranám æskilegt
• Þekking og reynsla af stjórnun
• Þekking og reynsla af vinnu með geðfötluðum
• Þekking og reynsla af vinnu með líkamlegar fatlanir
og/eða vímuefnavanda kostur
• Mikil færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæﬁleikar, frumkvæði, áhugi og metnaður
í starﬁ
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur
Reykjavíkurborgar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sólveig Ingibjörg Reynisdóttir í síma 411 1200 eða með því að senda fyrirspurnir á
solveig.reynisdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

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

Störf hjúkrunarfræðinga á heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild eru laus til umsóknar. Störfin eru laus frá 1. maí
2014 eða samkvæmt samkomulagi.
Boðið verður upp á sérstakt starfsþróunarár fyrir nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga næsta haust í formi fyrirlestra, umræðufunda, handleiðslu og ráðgjafar.

Helstu verkefni og ábyrgð

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

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Faglegur metnaður
Góð samskiptahæfni
Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2014.
» Starfshlutafall er 60-100% vaktavinna.
» Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og
viðtölum.
» Upplýsingar veitir Dröfn Ágústsdóttir, deildarstjóri,
netfang drofna@landspitali.is, sími 824 5946.

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.
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GÆÐA- OG
SÝKINGAVARNARDEILD
Verkefnisstjóri

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Aðstoðarskólastjóri
Staða aðstoðarskólastjóra við Öldutúnsskóla
er laus til umsóknar.
Öldutúnsskóli er heildstæður grunnskóli þar sem 530
nemendur stunda nám. Hornsteinar skólastarfsins eru
virðing, virkni, vellíðan.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn
til að taka þátt í að stjórna og leiða gott, faglegt samstarf
og hafa að leiðarljósi að gott skólastarf má ávallt bæta.
Skólinn hefur í áraraðir haft á að skipa góðu fagfólki og
þar ríkir jákvæðni og góður starfsandi.
Mikil áhersla er lögð á samvinnu, teymisvinnu og skapandi
hugsun og starfsgleði. Í skólanum er unnið samkvæmt
SMT-skólafærni og hugmyndafræði Olweus. Eins er skólinn
á grænni grein og hefur ﬂaggað Grænfánanum fjórum
sinnum, síðast í mars 2014.
Umsækjandi þarf að hafa leiðtogahæﬁleika og góða og
víðtæka þekkingu á skólastarﬁ og metnaðarfulla skólasýn.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennarapróf, kennslu- og stjórnunarreynsla
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg.
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæﬁleikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarﬁ.
• Reynsla og/eða þekking á SMT-skólafærni og Olweus.
Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á
færni hans til að sinna stjórnunarstarﬁ.
Allar upplýsingar um stöðuna veitir Valdimar Víðisson,
skólastjóri í síma 555 1546/664 5898 eða í gegnum netfangið
valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is
Umsókn ber að skila á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar,
Linnetsstíg 3, 220 Hafnarfjörður.
Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2014
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um stöðuna. Laun og kjör eru
samkvæmt samningum KÍ og launanefndar sveitarfélaga.
Sviðsstjóri fræðsluþjónustu

Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra á gæðadeild
Landspítala. Starfið er laust frá 1. maí 2014 eða eftir
samkomulagi.
Hlutverk gæða- og sýkingavarnardeildar er að veita
forystu, leiðsögn og umgjörð um öryggis- og gæðamál
spítalans í samvinnu við önnur svið og stuðla þannig að
bættri þjónustu við sjúklinga.
Verkefni gæða- og sýkingavarnardeildar eru m.a.; Gæði
klínískrar þjónustu, úttektir, eftirlit og umbætur, atvikaskráning vegna sjúklinga, úrvinnsla, umbætur og eftirfylgni,
kvartanir og kærur, fagleg þróun sjúkraskrár, sýkingarvarnir
og efling opinnar gæða- og öryggismenningar.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Umsjón og úrvinnsla gagna úr gagnagrunni atvikaskráninga
» Þátttaka í gæða- og þróunarverkefnum deildarinnar í
samvinnu við yfirlækni
» Þátttaka í vísindastarfi og gæðarannsóknum

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Menntun á sviði heilbrigðisvísinda sem nýtist í starfi
Reynsla af gæðastjórnun og/eða verkefnastjórnun
Góð tölvufærni og þekking á rafrænum kerfum Landspítala
Góð færni í mannlegum samskiptum og öguð vinnubrögð

LYF- OG SKURÐLÆKNINGASVIÐ
Starfsþróunarár hjúkrunarfræðinga
Lyf- og skurðlækningasvið bjóða nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum upp á sérstakt starfsþróunarár.
Skipulag þess er með þeim hætti að hjúkrunarfræðingur
ræður sig í 80-100% starf á deild innan lyf- eða skurðlækningasviðs.
Samhliða starfinu er skipulögð fræðsla í formi fyrirlestra og
umræðufunda og einnig markviss stuðningur, handleiðsla
og ráðgjöf. Gera má ráð fyrir að um 10% af starfshlutfalli
viðkomandi sé helgað starfsþróun.
Starfsþróunarárið hefst formlega þann 1. október nk. og
lýkur í byrjun júní 2015. Áætlað er að 30 hjúkrunarfræðingar
verði teknir inn, 15 frá hvoru sviði.

Markmið starfsþróunarársins

» Auka nýliðun hjúkrunarfræðinga á Landspítala
» Styrkja og efla faglegar áherslur og fjölbreytni í hjúkrun
» Stuðla að auknum gæðum hjúkrunar

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2014.
» Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.
» Með umsókn skal leggja fram náms- og starfsferilskrá
ásamt gögnum um vísindavinnu og ritsmíðar. Jafnframt
skal leggja fram afrit af prófskírteinum og starfsleyfi.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz, yfirlæknir, netfang
ebenedik@landspitali.is, sími 543 1000.

» Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2014.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af
prófskírteinum og hjúkrunarleyfi.
» Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum
gögnum og viðtölum.
» Upplýsingar veita Þórdís Wium, mannauðsráðgjafi skurðlækningasviðs, thordisw@landspitali.is, sími 824 5625 og
Þórgunnur Hjaltadóttir mannauðsráðgjafi lyflækningasviðs,
torghjal@landspitali.is, sími 824 5625.

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

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
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SKÓLASTJÓRI
Í Myndlistaskólanum í Reykjavík fer kennsla fram í sex deildum;
barnadeild, framhaldsskóladeild, sjónlistadeild, textíldeild,
mótunardeild og teiknideild. Nemendur í fullu námi eru 120
talsins en um 600 sækja námskeið á hverri önn og koma um
200 manns að kennslu og öðrum störfum innan skólans á
hverju ári. Skólinn er sjálfseignarstofnun sem rekin er með
skólagjöldum og framlögum frá ríki og borg. Sjá nánar um
skólann: www.myndlistaskolinn.is

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

Myndlistaskólinn auglýsir laust starf skólastjóra. Leitað er að
DêLODVHPKHIXUPHWQDêWLODêYHUD|ÁXJXUPiOVYDULVNyODQVRJ
VWDUIDiMDIQLQJMDJUXQGYHOOLPHêVWDUIVIyONLQX
Starfssvið:
Skólastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri
stofnunarinnar og ber ábyrgð á fjármálum og ráðningu starfsfólks. Skólastjóri starfar undir stjórn sjálfseignarstofnunar og á
sæti í þeirri stjórn.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði myndlistar, hönnunar
eða byggingarlistar.
Kennsluréttindi, kennslureynsla eða farsæl reynsla
DIVNyODVWDUÀ
Stjórnunarhæfni, reynsla af stjórnun æskileg.
Góð samskiptafærni.
Frjó hugsun, áhugi og metnaður til að ná árangri
tVWDUÀ
Umsóknir YHUêD \ÀUIDUQDU DI YDOQHIQG VHP VNLSXê YHUêXU
tveimur aðilum utan skólans og einum fulltrúa stjórnar.
9DOQHIQGPXQPHWDK ÀXPV NMHQGDHQVWMyUQVNyODQVPXQDê
endingu ráða skólastjóra. Farið verður með umsóknir sem
trúnaðarmál. Ráðningarferlinu lýkur í enda apríl. Gert er ráð
fyrir að viðkomandi hefji störf 1. ágúst næstkomandi en til
greina kæmi að hefja störf fyrr.
ÐVNL XPV NMDQGL HIWLU IUHNDUL XSSOìVLQJXP XP VWDUÀê JHWXU
hann sent póst á ingibjorg@myndlistaskolinn.is

Við leitum að öﬂugum sölumanni í viðbót við okkar frábæra hóp starfsmanna:

Sölumaður í lagnadeild / Pípulagningarmaður

Hlutastarfsmenn með iðn/vöruþekkingu

Verkefnin þín verða fyrst og fremst sala og ráðgjöf til
viðskiptavina um pípulagnir, lagnaefni, baðtæki,
blöndunartæki, baðinnréttingar, ﬂísar, fúgur og tengdar
vörur. Iðnmenntun og/eða vöruþekking sem nýtist í þessu
starﬁ er mikill kostur. Reynsla af sölustörfum er einnig vel
metin. Traustvekjandi, jákvæðir, ábyrgir, þjónustulundaðir og
skipulagðir umsækjendur eru boðnir sérstaklega velkomnir.
Ekki er um fullt starf að ræða og hentar það því vel með öðrum
verkefnum.

Okkur vantar sölumenn, gjarnan iðnaðarmenn, með
vöruþekkingu á okkar vörulínum í hluta- og helgarvinnu.
Sveigjanlegur vinnutími og vinnumagn.
Frekari upplýsingar ﬁnna áhugasamir inn á heimasíðu
okkar www.bauhaus.is, undir ﬂipanum
Um Bauhaus/Atvinna í Bauhaus.
Þangað skal einnig beina umsóknum.
Umsóknarfestur er til 23. mars 2014

Umsóknarfrestur er til og með 28. mars nk. Umsóknum
má skila á skrifstofu skólans Hringbraut 121 eða senda til
mynd@myndlistaskolinn.is. Umsækjandi er beðinn um að
leggja fram stuttan texta (1/2 – 1 blaðsíða) þar sem fram
kemur sýn hans og hugmyndir um skólann ásamt ferilskrá og
nöfnum tveggja meðmælenda.

… SVO VERIÐ EKKI HRÆDD VIÐ AÐ SÆKJA UM
Birtingaráðgjafi
– með þriðja augað

Bókari
– með allt á hreinu

Góð innsýn í hegðun fólks, þekking á því hvernig best
er að ná til ólíkra markhópa og áhugi á markaðsmálum
eru ótvíræðir kostir. Það er ekki síður mikilvægt að vera
sleipur í tölfræði og hafa gaman af því að greina
markaðsupplýsingar og fjölmiðlakannanir.

Við leitum eftir þaulvanri manneskju til að sjá um
launabókhald og önnur bókhaldsstörf. Um er að ræða
50% starf í líflegu starfsumhverfi með sveigjanlegum
vinnutíma.

Háskólamenntun er æskileg en reynsla sem nýtist í
starfi skiptir ekki síður máli.
Lipurð í mannlegum samskiptum, góð skipulagshæfni
og þolinmæði eru klárlega æskileg karaktereinkenni.
Annars eru allar góðar dyggðir vel þegnar.

Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af
launaútreikningum og almennri bókhaldsvinnu.
Reynsla af Navision er góður kostur.
Höfuðatriðið er að viðkomandi hafi gaman af að vinna
með tölur en elski umfram allt að greiða fólki laun.

Viltu vinna með okkur? Sendu umsókn á starf@hvitahusid.is fyrir 21. mars n.k.
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Áhugaverð störf laus til umsóknar
Hjá Sveitarfélaginu Hornafirði eru eftirfarandi störf laus til umsóknar
• Staða sálfræðings Sveitarfélagsins Hornafjarðar
• Staða skólastjóra til afleysingar Grunnskóla Hornafjarðar í 2 ár
• Staða sérkennara/þroskaþjálfa við Grunnskóla Hornafjarðar
• Stöður starfsmanna við heimaþjónustudeild sveitarfélagsins
• Staða ljósmóður við Heilbrigðisstofnun Suðausturlands
• Staða almenns grunnskólakennara við Grunnskóla Hornafj.
• Stöður leikskólakennara við leikskóla sveitarfélagsins
• Staða myndmenntakennara til afleysingar Grunnskóla Hornafj.
• Staða tónlistarkennara og aðstoðarskólastjóra Tónskóla A-Ska.
• Staða hjúkrunarfræðings eða 4 árs nema við HSSA til afleysinga
Upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu sveitarfélagsins
www.hornafjordur.is/atvinna og í síma 4708000.
Sveitarfélagið Hornafjörður er 2200 manna samfélag þar sem sjávarútvegur, nýsköpun og ferðaþjónusta blómstrar.
Á Höfn búa rúmlega 1700 manns, þar er 300 nemenda grunnskóli, tveir leikskólar, tónlistarskóli og framhaldskóli.
Þar er einnig Þekkingarsetrið Nýheimar þar sem fjölmargar stofnanir starfa með áherslu á menningu, menntun,
nýsköpun og rannsóknir. Fjölbreytt félagsstarf er í sveitarfélaginu, ný almenningssundlaug, íþróttahús, líkamsræktarstöð og knatthús. Samgöngur eru greiðar, beint flug er til Hafnar og Strætó gengur til Hafnar frá Reykjavík.

Sveitafélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Ert þú málari ?
Vegna aukina verkefna vantar málara
í vinnu.Einnig vantar nema í málaraiðn.
Möguleikar á framtíðarvinnu.
Upplýsingar í netfangi marg@simnet.is
G Helgason ehf.
Már Guðmundsson, Löggiltur málarameistari.

Sölustjóri
Útgáfufyrirtækið Sagaz ehf. óskar eftir að ráða sölustjóra
í fullt starf.
Um er að ræða krefjandi starf sem m.a. felur í sér að hafa
yﬁrumsjón með ákveðnum verkefnum fyrirtækisins ásamt
því að taka virkan þátt í sölu.
Eingöngu kemur til greina vanur aðili sem hefur reynslu af
sölustjórnun og sölustörfum. Kostur er ef að viðkomandi hefur
þekkingu á rafrænum útgáfum, s.s. app forritum, þar sem öll
útgáfa tengd ferðaiðnaði á okkar vegum er jafnframt að fara
inn í rafrænt umhverﬁ. Sagaz gefur út fjölda rita á Íslandi og
erlendis tengd ferðaþjónustu, sjá upplýsingar á heimasíðu
okkar www.sagaz.is.
Umsóknir sendist á umsokn@sagaz.is fyrir 23. mars nk.

Skútustaðahreppur

Leikskólastjóri við leikskólann Yl.

Ert þú

SabreHUVWyUWDOìMyèOHJWI\ULUW NL
VHPPHèDODQQDUVVHOXUKXJE~QDèDU
ODXVQLUWLOIOXJIpODJDiDOìMyèDPDUNDèL
9LèE\JJMXPiUDQJXURNNDUiìHNNLQJXi

fluggáfaður?

UHNVWULIOXJIpODJDVW|èXJULìUyXQODXVQD
RNNDURJK IXRJiQ JèXVWDUIVIyONL
/LèVKHLOGRNNDUHUVWHUN±KMiSabre
VWDUIDQ~XPPDQQVXPDOODQ

Sabre Airline Solutions leitar að ﬂug-gáfuðu fólki til starfa

Sérfræðingur
í kerfisrekstri
Starfssvið
Â8SSVHWQLQJRJXSSI UVOXU
NHUIDYLèVNLSWDYLQD
Â8PVMyQRJHIWLUOLWPHèUHNVWUL
NHUIDYLèVNLSWDYLQD

KHLPìDUDIiËVODQGL

Prófari

Forritari

Starfssvið

Starfssvið

Â3UyIDQLUiKXJE~QDèDUODXVQXP
6DEUH$LUOLQH6ROXWLRQV

Â+XJE~QDèDUìUyXQt-DYDPHè
iKHUVOXiEDNHQGDIRUULWXQ

Â+|QQXQRJ~WI UVODi
VMiOIYLUNXPSUyIXQXP

Â*UHLQLQJRJK|QQXQODXVQD

ÂëDUIDJUHLQLQJRJPDWiYHUNìiWWXP

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Â%6F06FtW|OYXQDUHèD
YHUNIU èLHèD|QQXUPHQQWXQ
UH\QVODVHPQêWLVWtVWDUIL

Â%6F06FtW|OYXQDUHèD
YHUNIU èLHèD|QQXUKiVNyOD
PHQQWXQVHPQêWLVWtVWDUIL

Â%6F06FtW|OYXQDUHèD
YHUNIU èLHèD|QQXUKiVNyOD
PHQQWXQVHPQêWLVWtVWDUIL

Â*yèLUVDPVNLSWDK ILOHLNDU

ÂëHNNLQJRJUH\QVODDIVNLSXODJQLQJX
SUyIDQDRJULWXQSUyIXQDUVNMDOD

Â5H\QVODDIKXJE~QDèDUìUyXQ

Â+ IQLtJUHLQLQJXYDQGDPiOD
Â9LOMLWLODèO UDRJWDNDVW
iYLèQêMDKOXWL

Â5H\QVODDIRJiKXJLiDèYLQQD
YLèSUyIDQLUtKXJE~QDèDUWH\PL

Â5H\QVODDI/LQX[2UDFOH64/-DYD
7RPFDWRJQHWNHUIXP VNLOHJ

Â5H\QVODRJìHNNLQJi-DYD64/
;0/RJYHIìMyQXVWXP 62$3

Â*yèHQVNXNXQQiWWDVNLO\UèL

Â9LOMLWLODèO UDRJWDNDVW
iYLèQêMDKOXWL

ÂëHNNLQJRJUH\QVODDI-DYD64/
6SULQJ+LEHUQDWH;0/YHIìMyQ
XVWXP 62$3-VRQ RJ0DYHQ
ÂëHNNLQJRJUH\QVODDIHLQLQJD
SUyIXQXP -8QLW RJ7HVW'ULYHQ
'HYHORSPHQW

Â*yèHQVNXNXQQiWWDVNLO\UèL

Â9LOMLWLODèO UDRJWDNDVW
iYLèQêMDKOXWL

Â5H\QVOD~UIOXJKHLPLQXPHUNRVWXU

Â*yèHQVNXNXQQiWWDVNLO\UèL
Â5H\QVOD~UIOXJKHLPLQXPHUNRVWXU

Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Valgeirsdóttir,
sveitarstjóri í síma 464-4163, eða Þóra Ottósdóttir,
leikskólastjóri í síma 895-6731.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Valgeirsdóttir,
sveitarstjóri í síma 464-4163, eða Þóra Ottósdóttir,
leikskólastjóri í síma 895-6731.
Umsóknum skal skila á skrifstofu Skútustaðahrepps,
Hlíðavegur 6, 660 Mývatn, fyrir 21. mars n.k.

Grafískur þúsundþjalasmiður
óskast til starfa!
Við leitum að hönnuði til að sjá um auglýsingamál
fyrirtækisins ásamt ýmsum verkefnum tengdum
markaðssetningu og samfélagsmiðlum.
Helstu kostir sem starfsmaður þarf að búa yfir eru
eftirfarandi: Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð,
kunnátta á öll helstu forrit Adobe, góð íslenskukunnátta, sveigjanleiki og jákvætt viðmót.
Umsóknir með ferilskrá og mynd sendist á
netfangið atvinna@kostur.is fyrir 24. mars.

1iQDULXSSOêVLQJDUXPVW|UILQYHLWD7RUIL0DUN~VVRQ
WRUIL#LQWHOOHFWDLV RJ$UL(\EHUJ DUL#LQWHOOHFWDLV 
UièJMDIDUKMi,QWHOOHFWDtVtPD
Umsóknarfrestur er til og með 24. mars nk.
8PVyNQLUyVNDVWI\OOWDU~WiZZZLQWHOOHFWDLV8PVyNQ
XPVW|UILQìDUIDèI\OJMDVWDUIVIHULOVNUi)DULèYHUèXUPHè
DOODUXPVyNQLURJI\ULUVSXUQLUVHPWU~QDèDUPiO

Leikskólinn er starfræktur við hlið stjórnsýsluhúss Skútustaðahrepps í þéttbýliskjarnanum í Reykjahlíð.
Um lítinn leikskóla er að ræða, 15-18 börn en ágæt
aðstaða.
Í Mývatnssveit búa um 380 manns og þar er öll helsta þjónusta
til staðar. Húsnæði er í boði fyrir viðkomandi.

Â5H\QVODDIRJiKXJLiDèYLQQD
tKXJE~QDèDUWH\PL

Â5LWXQSUyIXQDUVNMDOD

Â5ièJM|IRJìMyQXVWDYLèYLèVNLSWD
YLQLYDUèDQGLNHUILVUHNVWXU

Â5H\QVOD~UIOXJKHLPLQXPHUNRVWXU

Við leitum eftir áhugasömum leikskólakennara til að gegna
starﬁ leikskólastjóra. Um 100% stöðu er að ræða, og um
helmingur starfsins fer fram inni á deild. Viðkomandi hefur
tækifæri til að skipuleggja og móta starfsemi leikskólans til
framtíðar.

Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík Sími: 525 9100
www.sabreairlinesolutions.com

Dalvegur 10-14 | 201 Kópavogur
Sími: 560-2500 | kostur@kostur.is | www.kostur.is

Matreiðslumeistari
í mötuneyti Landsbankans
Landsbankinn óskar eftir matreiðslumeistara til að leiða mötuneyti bankans.
Mötuneytin tilheyra Rekstrar- og upplýsingatæknisviði og eru starfrækt í höfuðstöðvum
bankans og á starfsstöðvum í Borgartúni og Mjódd.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

»

Rekstur mötuneyta bankans

»

»

Gerð rekstraráætlana

»

»

Innkaup fyrir mötuneyti bankans

»

Verkstjórn í eldhúsi

»
»
»
»

Yfirumsjón með veitingaþjónusta
bankans
Matreiðsla og skipulagning matseðla
Umsjón með starfsmannamálum
í mötuneyti
Skipulagning og ábyrgð á lager

Landsbankinn

Meistarapróf í matreiðslu

Nánari upplýsingar

Reynsla af rekstri og starfsmannahaldi

Nánari upplýsingar veitir Elsa María
Ólafsdóttir, deildarstjóri Reksturs- og
þjónustu, í síma 410 7842 og Ingibjörg
Jónsdóttir mannauðsráðgjafi
í síma 410 7902.

Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum

Umsókn merkt „Yfirmatreiðslumaður
í mötuneyti“ fyllist út á vef bankans.

»

Hugmyndaauðgi

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars.

»

Tölvufærni

»

Lipurð, sveigjanleiki og þjónustulund

»

Áhugi á heilsu og hollu mataræði

»
»

Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð
vinnubrögð

landsbankinn.is

410 4000

L A N D S B A N K I N N, K T . 4 7 1 0 0 8  0 2 8 0
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Sumarstörf hjá Slökkviliðinu
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) leitar að starfsmönnum í sumarafleysingar við sjúkraflutninga, en þó getur komið til greina að umsækjendur starfi einnig sem slökkviliðsmenn
ef þeir uppfylla skilyrði sem slíkir.
Hæfniskröfur
• Starfsleyfi sem sjúkraflutningamaður er skilyrði (EMT-B)
• Stúdentspróf, iðnmenntun (sveinspróf) eða sambærilegt nám.
Í undantekningatilfellum að lágmarki 60 einingar í framhaldsnámi
• Aukin ökuréttindi til að stjórna vörubifreið og leigubifreið
• Færni í samskiptum, frumkvæði og geta til að vinna undir álagi
• Hafa góða líkamsburði og gott andlegt og líkamlegt heilbrigði
• Hafa góða sjón og heyrn, rétt litaskyn og þjást hvorki af
lofthræðslu né innilokunarkennd

YFIRÞJÓNN
FRAMREIÐSLUMENN
OG NEMAR

• Almenn reglusemi og háttvísi
Nánari upplýsingar um gögn sem þurfa að fylgja umsókninni, inntökuskilyrði
og þrekpróf má finna á heimasíðu SHS (www.shs.is) ásamt umsóknareyðublaði
til útfyllingar.
Umsóknarfrestur er til og með 22. mars nk. Frekari upplýsingar veita Ingibjörg Óðinsdóttir
mannauðsstjóri og Elías Níelsson íþróttafræðingur í síma 528 3000.

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

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

Við leitum að faglærðum yfirþjóni, framreiðslumönnum og
þjónanemum í fullt starf á líflegum vinnustað.
Almennar hæfniskröfur

STARFSKRAFTAR ÓSKAST Á

YFIRNÁTTÚRULEGAN
VEITINGASTAÐ

t'SVNLW§JPHNFUOB§VSUJMB§TâOBÈSBOHVSÓTUBSå
t3ÓL¢KØOVTUVMVOEPHIGOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t(PUUWBMEÈÓTMFOTLVPHFOTLV
t4OZSUJNFOOTLBPHTUVOEWÓTJ
Umsóknir sendist á starf@grand.is
Grand Hótel Reykjavík / Sigtúni 38 / 105 Reykjavík / grand.is

Gló leitar eftir matreiðslumanni/konu og aðstoð í eldhús. Um er að ræða sumarstarf
og framtíðarstarf í grænu og gleðiríku eldhúsi.
Kröfur eru gerðar um að viðkomandi haﬁ reynslu af starﬁ í eldhúsi, sé jákvæður,
kraftmikill og haﬁ brennandi áhuga á hollri matargerð.
Töluð íslenska er æskileg og enskukunnátta nauðsynleg. Nánari upplýsingar gefur
Rakel Guðmundsdóttir í netfanginu rakel@glo.is.

Tour Desk - sölumaður
Óskum eftir þjónustulunduðum starfsmanni í verslun og „Tour Desk“ á
Hótel Cabin. Helstu verkefni eru þjónusta við gesti hótelsins, ráðgjöf og
sala til gesta á skipulögðum ferðum og svo sala á vörum verslunarinnar.

Hæfniskröfur

Umsóknir sendist á rakel@glo.is.
Gló is seeking kitchen assistants. We are looking for staff for this summer and
beyond in our healthy, green and happy workplace.
We expect those who apply to have experience working in
a kitchen, to have a positive attitude, lots of energy and
a special passion for healthy cooking.
Speaking Icelandic is a preference, and speaking English
is a must. For more information please contact Gló
Manager Rakel Guðmundsdóttir at rakel@glo.is.

Laugavegur 20b · Engjateigur 19 · Hafnarborg Hafnarﬁrði · Sími 553 1111 · www.glo.is · #gloiceland

Enskukunnátta skilyrði,
önnur tungumál kostur.
Góð almenn tölvukunnátta.
Stundvísi og heiðarleiki.

Þjónustulund á háu stigi.
Þekking á ferðaþjónustu.
Söluhæfileikar og færni
í mannlegum samskiptum.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótt. Vinnutími er á vöktum sem
eru bæði á virkum dögum og um helgar. Umsóknir með mynd sendist á
hótelstjóra á netfangið booking@hotelcabin.is og er umsóknarfrestur
til 21. mars 2014.

Borgartúni 32 105 Reykjavík hotelcabin.is
Hótel Cabin er rótgróið hótel miðsvæðis í Reykjavík.
Á hótelinu eru 252 herbergi, veitingastaður, bar, setustofa og nú einnig Tour Desk. Starfsmenn Hótel Cabin
leggja mikinn metnað í faglega og góða þjónustu.
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LAUGARDAGUR 15. mars 2014

Rennismiður

Hefur þú
áhuga á bílum?

Vanur rennismiður (iron turner) með reynslu
af tölvust ýrðum smíðavélum óskast. Getum einnig
bæt t við okkur nemum. Vélvík ehf er í fremstu röð
á sviði málmvinnslu og hefur y fir að ráða allra
nýjustu tækni í greininni. Star fsandi er mjög góður.
Uppl. gefur verkstjóri í síma 587 996 0 eða sendið
f yrirspurn með tölvupósti á net fangið dg@velvik.is

Hjá Bílabúð Benna starfa um 100 manns og hefur
fyrirtækið stækkað ört á undanförnum árum. Til að mæta
nýjum og spennandi verkefnum viljum við bjóða jákvæðu
og drífandi fólki að ganga til liðs við okkur.

Verkstæðismóttaka Porsche:
7FSLTU¥JTNÕUUBLB1PSTDIFFSTUB¥TFUUÐTßOJOHBSTBM1PSTDIF4UBSm¥GFMVS
meðal annars í sér móttöku gesta í sýningarsal og ráðgjöf vegna bílakaupa.

SKIPULAGS- OG
BYGGINGARFULLTRÚI

Helstu verkefni:
t7FSLTU¥JTNÕUUBLB
t4ÐNTW×SVO
t¨CZSH¥BSNÅM
t4LßSTMVHFS¥JS
tºOOVSUJMGBMMBOEJWFSLFGOJ
í samráði við deildarstjóra

Akraneskaupstaður óskar eftir að ráða skipulags- og
byggingarfulltrúa til starfa. Um er að ræða fjölbreytt
og áhugavert starf í vaxandi bæjarfélagi. Leitað er að
öflugum einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í
starfi.

Önnur störf í boði:

HELSTU VERKEFNI:
Yfirferð og frágangur gagna vegna umsókna um
byggingarleyfi, yfirferð og gerð skipulagsuppdrátta
og önnur verkefni sem viðkomandi er falið af
framkvæmdastjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs eða
sem falla undir verksvið skipulags-og byggingarfulltrúa.
Meðal framtíðarverkefna er verkefnastjórn á skipulagi
og uppbyggingu Sementsreitsins.

Vanir hjólbarðamenn
Bílabúð Benna óskar eftir vönum og kraftmiklum hjólbarðamönnum fyrir
komandi dekkjatörn.

Bílasala - sumarstarf
t3FZOTMBBGCÐMVNT×MVNFOOTLV
t5×MWVLVOOÅUUB
t(Õ¥GSBNLPNBPHIGOJÐTBNTLJQUVN
t-ÅHNBSLTBMEVSÅSB

HÆFNISKRÖFUR
Háskólamenntun sem uppfyllir skilyrði 7. gr. skipulagslaga nr.123/2010 þ.e. arkitekt, byggingarfræðingur,
landslagsarkitekt, tæknifræðingur, verkfræðingur eða
skipulagsfræðingur og með lögggildingu sem hönnuður
í samræmi við 25. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010.

Verkstæðismóttaka - sumarstarf
t4ÐNTW×SVO
t¨CZSH¥BSNÅM
t4LßSTMVHFS¥
t-ÅHNBSLTBMEVSÅSB

Ennfremur þarf viðkomandi að hafa:
Þekkingu og reynslu af skipulags-og byggingarmálum,
þ.m.t. skipulagsgerð og lagaumhverfi, frumkvæði,
skipulagshæfni og góða samskiptahæfileika.

Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Björn Ragnarsson. Umsóknum skal skila á
tölvutæku formi til bjorn@benni.is. Umsóknarfrestur er til og með 24. mars n.k.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Nánari
upplýsingar um starfið veitir Sigurður Páll Harðarson
framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs
Akraneskaupstaðar í síma 849-4300 eða á netfangið
sigurdur.pall.hardarson@akranes.is. Umsóknarfrestur
er til 17. mars næstkomandi. Sækja skal um starfið á
heimasíðu Akraneskaupstaðar, www.akranes.is

#ÐMBCÛ¥#FOOBt7BHOI×G¥Bt3FZLKBWÐL
4ÐNJt'BYtXXXCFOOJJT

365 óskar eftir góðu fólki
Sölufulltrúi í söluver

Vegna mikillar eftirspurnar á sjónvarps- og fjarskiptaþjónustu
hjá 365 óskum við eftir hressum sölumönnum og -konum. Við
erum að leita að öflugu, kraftmiklu og skemmtilegu fólki sem
hefur gaman af því að bjóða upp á fyrsta flokks afþreyingarog fjarskiptaþjónustu hjá ört stækkandi þjónustufyrirtæki.
Í boði eru föst laun + % af sölu og því gott tækifæri fyrir
metnaðarfullt fólk. Spennandi og fjölbreytt starf í boði fyrir
réttan aðila. Hentugt með námi. Vinnutími er frá 17 - 21:00.

Menntunar- og hæfniskröfur:
t3FZOTMBBGT×MVNFOOTLVPH¡KÕOVTUV
t5×MWVLVOOÅUUB
t(Õ¥¡KÕOVTUVMVOE
t(Õ¥GSBNLPNBPHIGOJÐTBNTLJQUVN
t'SVNLW¥JPHGBHNFOOTLBÐTUBSm
t4KÅMGTU¥PH×HV¥WJOOVCS×H¥

Hæfniskröfur:
• Færni í samskiptum, jákvæðni, samviskusemi
og heiðarleg framkoma
• Reynsla af sölustörfum æskileg
• Reynsla af sölu á fjarskiptaþjónustu æskileg en
ekki skilyrði

Áhugasamir sæki um á 365midlar.is. Umsóknarfrestur er til 28.mars
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Ráðgjaﬁ, opinn fyrir tækni
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða
sölufulltrúa / ráðgjafa sem er til í að verða einn af
okkar úrvals sérfræðingum í þeim raf- og rafeindatækjum sem fyrirtækið selur.
Starﬁð felst í ráðgjöf, sölu og þjónustu raf- og
rafeindatækja, sbr. aðgangskerfa (fyrir hótel, fyrirtæki
og einstaklinga), dyrasíma, rafsegla, rafeindastýrðra
læsinga oﬂ.
Vélar & verkfæri ehf. var stofnað árið 1942 en á sér
sögu aftur til ársins 1919. Fyrirtækið er rótgróið og
traust fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið Framúrskarandi fyrirtæki í 4 ár í röð. Fyrirtækið selur
hágæðavörur frá leiðandi framleiðendum í heiminum
sbr. Assa, Abloy, Chamberlain / LiftMaster, Dorma, Eff
Eff, Siemens oﬂ.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar
eða rafvirkjunar er æskilegt
• Gott vald á ensku. Vald á Norðurlandamáli
(sænsku, dönsku eða norsku) er kostur
• Góð tölvukunnátta
• Geta til að vinna sjálfstætt og skipulega
undir álagi, þjónustulund, góð framkoma,
stundvísi og frumkvæði.
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
• Hreint sakavottorð
Umsóknir með ferilskrá sendist á
starf@vv.is fyrir 25. mars

Tónlistarstjóri
Ástjarnarkirkju
Leitað er að fjölhæfum tónlistarmanni til þess að verða
tónlistarstjóri Ástjarnarkirkju í Hafnarfirði í fullu starfi.
ÍSLENSK A /SI A .IS/ORK 68183 03/14
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Orkuveitan er fjölbreyttur og
lifandi vinnustaður fólks með
mikla þekkingu. Fyrirtækið
hefur að markmiði að vera í
fremstu röð hvað snertir
öryggi og vinnuumhverfi og
möguleika starfsfólks til að
samræma vinnu og

Þjónustufulltrúi
í þjónustuveri

Ástjarnarsókn nær yfir Áslands, Ása og Vallahverfi og er
íbúafjöldi þeirra um 7000 manns. Helgihald fer fram í kapellu
safnaðarins á framtíðar kirkjulóð að Kirkjuvöllum 1. Leitað er að
einstaklingi með reynslu af kirkjustarfi, frumkvæði og hugsjón
fyrir nýsköpun helgihalds auk hefðbundinnar kirkjutónlistar.
Starfsskyldur eru m.a.
• tónlistarflutningur við vikulegt helgihald
• æfing og efling kirkjukórs og barnakórs
• stuðningur við barna- og æskulýðsstarf
Tónlistarstjórinn starfar náið með sóknarpresti að mótun helgihalds og safnaðarstarfs komandi ára með sérstakri áherslu á
barna- og unglingastarf.

fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir eftir
starfskrafti með ríkan þjónustuvilja.

Nánari upplýsingar veita séra Kjartan Jónsson sóknarprestur,
kjartan.jonsson@kirkjan.is og Geir Jónsson formaður
sóknarnefndar geirj@ms.is.

Við hvetjum jafnt konur sem
karla til að sækja um.

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir öflugum liðsmanni til starfa í almennt
þjónustuver fyrirtækisins. Þjónustuver Orkuveitunnar þjónustar viðskiptavini
Orkuveitunnar, Orku náttúrunnar, Gagnaveitu Reykjavíkur og Hitaveitu
Mosfellsbæjar.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til Ástjarnarkirkju, Kirkjuvöllum 1, 221 Hafnarfirði, Merkt “Tónlistastjóri Ástjarnarkirkju”
fyrir 1. apríl n.k.

Umsókn um starfið þarf að fylgja
ítarleg starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein

Þjónustuverið skiptist í almennt þjónustuver og tæknilegt þjónustuver.

fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.

• Ráðgjöf og úrlausn erinda viðskiptavina

Umsóknarfrestur er til og með
26. mars 2014.
Umsjón með ráðningunni
hefur Birna Bragadóttir,
starfsþróunarstjóri OR.
Sótt er um á: www.or.is

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Stúdentspróf og/eða sambærilegt nám/reynsla
Þjónustuvilji og færni í mannlegum samskiptum
Tölvufærni
Góð enskukunnátta
Kostur að viðkomandi sé pólsku- eða rússneskumælandi
Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Forstöðusjúkraþjálfari
Laus er til umsóknar staða forstöðusjúkraþjálfara á
Reykjalundi endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS frá 1. maí
2014 eða samkvæmt nánara samkomulagi. Um er að
ræða 100% stöðu við stjórnun og klínískt starf.
Forstöðusjúkraþjálfari gegnir leiðandi hlutverki í sínum
faghóp um fagleg málefni, framþróun og endurmenntun.
Hann annast daglegan rekstur sjúkraþjálfunardeildarinnar
og leiðir skipulagningu starfa innan meðferðarteyma og
þvert á meðferðarteymi þar sem það á við.
Hæfniskröfur eru:
• Íslensk löggilding sem sjúkraþjálfari
• Víðtæk reynsla af klínisku starﬁ og stjórnun
• Leiðtogahæﬁleikar, jákvætt viðmót og góð hæfni
í mannlegum samskiptum
• Brennandi áhugi á öllum þáttum sjúkraþjálfunar
Umsókn skal fylgja staðfestar upplýsingar um nám
og fyrri störf ásamt stuttri lýsingu á því hvers vegna
sótt er um stöðuna.
Umsóknarfrestur er til 29. mars 2014.
Umsókn skal skilað til Guðbjargar Gunnarsdóttur,
mannauðsstjóra gudbjorg@reykjalundur.is
Upplýsingar um starﬁð veitir Sigrún Benediktsdóttir,
forstöðusjúkraþjálfari sigrunben@reykjalundur.is
í síma 585 2160 og Guðbjörg í síma 585 2143
Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is
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SUMARSTÖRF
HJÁ GARÐABÆ

GARÐABÆR AUGLÝSIR LAUS TIL UMSÓKNAR
EFTIRFARANDI SUMARSTÖRF ÁRIÐ 2014
GARÐYRKJUDEILD
Almenn garðyrkjustörf
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1996 eða fyrr.
Flokkstjórar fyrir garðyrkju, hafa umsjón með garðyrkjuhópum og
umsækjendur um flokkstjórnarstörf skulu vera 22 ára og eldri.

SUMARÁTAK
Störf í sumarátaki
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr.
Hægt er að sækja um, í skógræktarhópa, í skapandi hóp, aðstoðarstarf í
stofnunum, aðstoð með fötluðum og á sumarnámskeiðum og
aðstoðarstörf hjá félögum í Garðabæ. Takmarkaður fjöldi er tekin í vinnu
hjá skapandi hópi, félögum og stofnunum bæjarins.
Flokkstjórar fyrir atvinnuátakshópa, skulu vera 22 árs og eldri.
Æskilegt er að umsækjendur hafi uppeldis-, kennslu- eða verkmenntun.

GRASSLÁTTUR
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1996 eða fyrr.
Flokkstjóri fyrir slátt, hefur umsjón með sláttuhóp
og tækjabúnaði, umsækjandi um flokkstjórnarstöðu
skal vera 22 ára og eldri.

Nánari upplýsingar gefur umhverfisstjóri 525 8588, erlabil@gardabaer.is
og mannauðsstjóri 525 8508, vilhjalmur@gardabaer.is.

VINNUSKÓLI
SKÓLAGARÐAR
Leiðbeinendur við skólagarða.
Æskilegt er að umsækjendur hafi uppeldis-, kennslu- eða verkmenntun.
Umsækjendur skulu vera 22 ára og eldri.
Nánari upplýsingar gefur garðyrkjustjóri 525 8579 smarig@gardabaer.is

Yfirflokkstjóri og flokkstjórar
Æskilegt er að umsækjendur hafi uppeldis-, kennslu- og/eða
verkmenntun og séu 22 ára og eldri.
Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður vinnuskóla
í síma 590 2570

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
Almenn verkamannavinna
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1996 og fyrr.

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar eru
á heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is.

Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður þjónustumiðstöðvar 525 8587
sigurdurhaf@gardabaer.is

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til
1. apríl 2013

The British Embassy in Reykjavik has an
immediate vacancy for a Chef to plan and cater
for official functions at the Ambassador’s
Residence. The vacancy is a part time position.
The British Embassy of fers an international
environment which is challenging and
change-oriented, competitive salaries and
learning & development oppor tunities.
For fur ther information, please visit the
British Embassy Reykjavík ´s website
www.gov.uk/government/world/iceland
The closing date for applications
pp
is 30 March 2014.

HEILSUSTOFNUN NLFÍ

KJÖTIÐNAÐARMAÐUR
ÓSKAST Á SUÐURLANDI
Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmann, eða manneskju með
mikla reynslu í kjötiðn, í starf flokksstjóra í kjötvinnslu félagsins á Hvolsvelli. Þar
rekur SS stærstu kjötvinnslu landsins en þar starfa nú um 160 manns í metnaðarfullu
og drífandi umhverfi. Við leitum að jákvæðum og kraftmiklum einstaklingi með
stjórnunar- og leiðtogahæfileika. Vinnutími er frá 7–15.

GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI

Laus staða sjúkraþjálfara við
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði
Staða sjúkraþjálfara er laus til umsóknar.
Starfið er fjölbreytt og felur í sér auk hefðbundinnar
sjúkraþjálfunar, kennslu í hóptímum, fræðslu fyrir
dvalargesti, útigöngur og þátttöku í þverfaglegu
teymisstarfi. Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði, vera
lipur í mannlegum samskiptum og samstarfsgóður.
HNLFÍ er endurhæfingarstofnun sem leggur áherslu
á að auka og efla þátt hugtakanna heilbrigði og
heilsuvernd í umræðu og verkum.
Möguleiki er á húsnæði á staðnum, einnig er
starfsmannarúta til og frá Rauðavatni Rvk.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Aldís Eyjólfsdóttir
starfsmannastjóri aldis@hnlfi.is
Umsóknarfrestur er til 23. mars.
Umsóknir með ferilskrá sendist til: HNLFÍ starfsmannastjóri, Grænumörk 10, 810 Hveragerði
eða aldis@hnlﬁ.is.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

STARFSLÝSING

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Menntun og reynsla í kjötiðn
Skipulagshæfileikar
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
Áhugi á fólki og stjórnun
Mikill faglegur áhugi

Aðstoðarmaður verkstjóra og staðgengill
Skipulagning framleiðslu
Umsjón með verkefnum og starfsfólki
Móttaka á hráefnum og skráning
Eftirlit með þrifum
Eftirfylgni með gæðakröfum SS

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is
Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk.
Frekari upplýsingar um starfið gefur Oddur Árnason í síma: 896 3003
Sláturfélag Suðurlands er 107 ára, öflugt og framsækið matvælafyrirtæki
í eigu búvöruframleiðenda á Suður- og Vesturlandi og almennra hluthafa.
Höfuðstöðvar þess eru í Reykjavík og þar eru auk skrifstofu, markaðs- og
söludeildir. Á Hvolsvelli er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt
frystihúsi og vörudreifingu kjötvara. Á Selfossi rekur félagið sláturhús
ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.
Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is
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Hugbúnaðarsérfræðingur
Hefur þú unun af því að þróa nýjar og snjallar
hugbúnaðarlausnir bæði af eigin rammleik og í liði með
öðrum? Finnst þér að alltaf sé til góð lausn á öllum
verkefnum? Þá gæti starf hugbúnaðarsérfræðings hjá
hugbúnaðarþróun Vodafone verið rétta starfið fyrir þig.

Laus deildarstjórastaða við
leikskólann Hlíð Mosfellsbæ
Leikskólakennari í stöðu deildarstjóra óskast við
leikskólann Hlíð í Mosfellsbæ frá maí 2014 eða
samkvæmt nánara samkomulagi.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er
að finna á vodafone.is/storf

Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa kemur til greina að
ráða fólk með aðra uppeldismenntun.

Umsóknarfrestur er til og með
23. mars 2014.

Hlíð er 100 barna leikskóli staðsettur í miðbæ
Mosfellsbæjar og stutt er í fjölbreytta náttúru.
Upplýsingar
pp ý g um störﬁn veita Jóhanna S.Hermannsdóttir
leikskólastjóri í síma 8612957 og Ása Jakobsdóttir
aðstoðarleikskólastjóri í síma 8693263

Vodafone

Góð samskipti bæta lífið

Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og reynslu
skulu sendar á netfangið hlid@mos.is
Launakjör eru samkvæmt samningi Mosfellsbæjar
við Félag leikskólakennara eða Starfsmannafélag
Mosfellsbæjar.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Öryggisverðir
óskast

0g5.

115 Security
Security auglýsir
öryggisvörðum íí verslunarþjónustu
verslunarþjónustu. á Akureyri.
115
auglýsir eftir
eftir öryggisvörðum
Hreint
sakavottorð
––Hreint
sakavottorð
– Íslenskukunnátta
––Íslenskukunnátta
20 ára lágmarksaldur
––20Góð
ára lágmarksaldur
þjónustulund
– Góð þjónustulund

Umsóknum með mynd og ferilskrá
má skila á staðnum eða með
Umsókn með115@115.is.
mynd og ferilskrá sendist á
tölvupósti
115@115.is. Nánari upplýsingar um starﬁð

115
Security
veitir
Friðrik í síma 5 115 115
Austurbakka 2, 101 Reykjavík

115 Security
(Harpa
tónlistarhús)

Austurbakka 2, 101 Reykjavík

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

115.is

ÖRYGGISGÆSLA
Í SMÁRALIND

Læknir óskast í Mörk
PIPAR\TBWA · SÍA · 131202

Skilyrði:

Skilyrði:

+ -Ó .5 8 1$ 5 + ( , 0, / ,

Óskum eftir að ráða lækni
í 20-40% vinnu á Mörk hjúkrunarheimili.
Vaktir eru sameiginlegar með Grund og eftir
samkomulagi.
Upplýsingar veitir Helga Hansdóttir yfirlæknir
í síma 5601700. Netfang helga.hansdottir@morkin.is
Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem
EDEN hugmyndafræðin er höfð að leiðarljósi.
Heimilismenn og starfsfólk vinna saman að því að
skapa öruggt og heimilislegt umhverfi og rík áhersla
er lögð á sjálfsákvörðunarrétt heimilismanna og
þátttöku þeirra.

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði,
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.
Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um
850 manns í 500 stöðugildum.

Hagkaup óskar eftir að ráða öryggisvörð til starfa.
Starfið felst í staðbundinni öryggisgæslu og almennu rýrnunareftirliti í
verslun Hagkaups.
Hagkaup leggur mikinn metnað í öryggismál í verslunum sínum
og fá öryggisverðir Hagkaups víðtæka þjálfun til að geta sinnt
starfi sínu sem best.
Við leitum að einstaklingum sem eru líkamlega hraustir, heiðarlegir, með
hreint sakavottorð, metnaðargjarnir og útsjónasamir. Viðkomandi þarf að
hafa fullt vald á íslensku máli, jafnt talmáli sem og rituðu máli.
Umsækjendur yngri en 25 ára koma ekki til greina.
Umsóknum skal skilað í tölvupósti olafur@hagkaup.is fyrir 24. mars 2014.

Seltjarnarnesbær

LAUST
STARF
Grunnskóli Seltjarnarness
Grunnskólakennari óskast í afleysingar
á miðstigi vegna forfalla (tímabundin ráðning).
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og KÍ.
Nánari upplýsingar veitir Ólína Thoroddsen
skólastjóri, olina@grunnskoli.is Sími: 595 9200
Umsóknir sendist rafrænt á net fangið
olina@grunnskoli.is eða grunnskoli@grunnskoli.is
Í samræmi við jafnrét tisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru konur jafnt sem karlar hvöt t til að sækja um
auglýst störf.
Á Seltjarnarnesi eru um 500 nemendur í
heildstæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í
t veimur starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla f yrir
nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla f yrir
nemendur í 7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli eru um 100
nemendur. Nánari upplýsingar um skólann má finna
á vefnum www.grunnskoli.is
Umsóknarfrestur er til 28. mars 2014.
Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is
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Snyrtifræðingur óskast til starfa á
Snyrti, nudd og fótaaðgerðarstofunni
Líkama og sál í Mosfellsbæ
Um er að ræða 50 % starfshlutfall, með möguleika á meiri
vinnu fyrir duglegan einstakling.
Vinnutími er frá kl: 14-18 alla virka daga. Aðeins faglærðir
koma til greina.
Áhugasamir haﬁð samband á fanney@likamiogsal.is

Seljaskóli óskar eftir að ráða
kennara í eftirfarandi stöður
fyrir skólaárið 2014 – 2015
Kennara á unglingastig
(íslenska, danska, samfélagsfræði og náttúrufræði)
Tónmenntakennara
Hæfniskröfur
• Kennsluréttindi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Faglegur metnaður
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Í Seljaskóla eru 580 nemendur. Lögð er áhersla á
Byrjendalæsi, Orð af orði og að styrkja jákvæða
hegðun (PBS). Seljaskóli er Grænfánaskóli.

Margrét Árný Sigursteinsdóttir, netfang:
margret.arny.sigursteinsdottir@reykjavik.is,
Guðrún Guðmundsdóttir, netfang:
gudrun.gudmundsdottir2@reykjavik.is.

Námsbraut í rytmískri tónlist hefur göngu sína
við skólann á skólaárinu 2014-15.
Kennarar óskast í hlutastarf í eftirtöldum greinum:
Píanó/hljómborð
Rafgítar
Rafbassi
Slagverk
Vinsamlegast skilið umsóknum ásamt ferilskrá fyrir 24. mars á
skrifstofu skólans eða á netfangið tonlistarskoli@tonlistarskoli.is
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri.

Allar nánari upplýsingar í síma
777-2121 eða pipslf@gmail.com

Kennara á yngsta stig
(almenn kennsla og skólaíþróttir)

Nánari upplýsingar um starfið veita;
Þórður Kristjánsson, netfang:
thordur.kristjansson@reykjavik.is,

Frá Tónlistarskóla Kópavogs

Óska eftir að ráða vanan
pípara með sveinspróf

Símanúmer í Seljaskóla er 4117500

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd
Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri
einstaklinga sem þarfnast hjúkrunar allan sólarhringinn.

Hjúkrunarfræðingar –
hjúkrunarnemar -Sumaraﬂeysing
Hjúkrunarfræðingar – hjúkrunarnemar óskast til sumaraﬂeysinga.
Allar vaktir í boði og starfshlutfall eftir samkomulagi.
Helstu kröfur:
• Sjálfstæð vinnubrögð.
Helstu þættir starfsins:
Sér um daglega hjúkrun og verkstjórn á deildum í samvinnu
við hjúkrunardeildarstjóra.
Vinsamlega sendið umsóknir til:
Jónbjörg Sigurjónsdóttir hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ
Árskógum 2,
109 Reykjavík
eða í tölvupósti; jonbjorg@skogar.is
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Starfatorg.is
Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr.ávef

Forstöðumaður
Skólameistari
Ljósmóðir
Lektor
Sérfræðingur í upplýsingatækni
Hjúkrunarfræðingur
Læknaritari
Verkefnastjóri
Vélamaður
Lögreglumenn
Deildarstjóri
Viðskiptafræðingur
Sjúkraliðar - sjúkraliðanemar
Hjúkrunarfræðingar
Skrifstofumaður
Lögreglumenn
Geðlæknir á Litla Hrauni

Námsmatsstofnun
Flensborgarskólinn
Heilbrigðisstofnun Austurlands
HÍ, líf- og umhverfisvísindadeild
Ríkisendurskoðun
LSH, lyf- og skurðlækningasvið
LSH, kvenna- og barnasvið
LSH, gæða- og sýkingavarnardeild
Vegagerðin
Lögreglustjórinn á Snæfellsnesi
LSH, rannsóknarkjarni
LSH, fjármálasvið
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
LSH, heila-, tauga- og bækl.sk.d.
LSH, erfða- og sameindalækn.fr.d.
Lögreglustjórinn á Snæfellsnesi
Heilbrigðisstofnun Suðurlands

201402/143
Reykjavík
Hafnarfjörður 201402/142
Neskaupstaður 201402/141
201402/140
Reykjavík
201402/139
Reykjavík
201402/138
Reykjavík
201402/137
Reykjavík
201402/136
Reykjavík
Reyðarfjörður 201402/135
Grundarfjörður 201402/134
201402/133
Reykjavík
201402/132
Reykjavík
201402/131
Selfoss
201402/130
Reykjavík
201402/129
Reykjavík
201402/128
Ólafsvík
201402/127
Eyrarbakki

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Garðyrkjufræðingur hjá Skrifstofu reksturs og umhirðu
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir garðyrkjufræðingi til starfa hjá Skrifstofu reksturs og umhirðu.
Um er að ræða starf í Verkbækistöð 1, Skrúðgarðar Reykjavíkur. Skrúðgarðar sjá meðal annars um að sinna skrúðgörðum
borgarinnar og öllum gróðri á opnum svæðum og stofnanalóðum borgarinnar.
Helstu verkefni og ábyrgð
s 5MSJØN ME¡ GRØ¡RI Ó ÉKVE¡NUM BORGARHLUTA OG ALLT SEM SNâR
að honum gróðurlega séð, t.d. klippingar, plantanir á trjám,
runnum og sumarblómum, endurnýjun á beðum, viðhaldi,
grasslætti, bekkjum, tunnum, ruslatínslu, og margt fleira.

Menntunar og hæfniskröfur
s 'AR¡YRKJUFR¡INGUR ÞR ,ANDBÞNA¡ARHÉSKØLA ·SLANDS
eða sambærileg menntun.
s 2EYNSLA AF STÚRFUM Ó GAR¡YRKJU SKILEG
s ¾KURÏTTINDI ERU SKILYR¡I

5M ER A¡ R¡A FRAMTÓ¡ARSTARF OG SKILEGT ER A¡ STARFSMA¡UR GETI HAFI¡ STÚRF SEM FYRST ,AUNAKJÚR ERU SAMKVMT
kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 30.03.2014
Sækja skal um starfið á innri vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Laus störf” – Garðyrkjufræðingur í
Skrúðgörðum Reykjavíkur.
.ÉNARI UPPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR 'U¡Nâ !RNDÓS /LGEIRSDØTTIR Ó SÓMA   EINNIG ER HGT A¡ SENDA FYRIRSPURNIR É
gudny.arndis.olgeirsdottir@reykjavik.is E¡A !TLI -AREL 6OKES Ó SÓMA   atli.marel.vokes@reykjavik.is.
¾LLUM UMSKJENDUM VER¡UR SVARA¡ ¤EGAR ÉKVÚR¡UN UM RÉ¡NINGU HEFUR VERI¡ TEKIN

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Skútustaðahreppur
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Leikskólastjóri við leikskólann Yl.
Við leitum eftir áhugasömum leikskólakennara til að gegna
starﬁ leikskólastjóra. Um 100% stöðu er að ræða, og um
helmingur starfsins fer fram inni á deild. Viðkomandi hefur
tækifæri til að skipuleggja og móta starfsemi leikskólans til
framtíðar.
Leikskólinn er starfræktur við hlið stjórnsýsluhúss Skútustaðahrepps í þéttbýliskjarnanum í Reykjahlíð.
Um lítinn leikskóla er að ræða, 15-18 börn en ágæt
aðstaða.
Í Mývatnssveit búa um 380 manns og þar er öll helsta þjónusta
til staðar. Húsnæði er í boði fyrir viðkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Valgeirsdóttir,
sveitarstjóri í síma 464-4163, eða Þóra Ottósdóttir,
leikskólastjóri í síma 895-6731.

8PVyNQDUIUHVWXUKHIXUYHULèIUDPOHQJGXU
WLORJPHèI|VWXGDJVLQVPDUV


Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Valgeirsdóttir,
sveitarstjóri í síma 464-4163, eða Þóra Ottósdóttir,
leikskólastjóri í síma 895-6731.
Umsóknum skal skila á skrifstofu Skútustaðahrepps,
Hlíðavegur 6, 660 Mývatn, fyrir 21. mars n.k.

Matreiðslumaður
með sveinsréttindi
Veitingastaðurinn Vocal í Keflavík óskar
eftir að ráða matreiðslumann til starfa
Unnið er á vöktum 2-2-3
Við erum að leita að einstaklingi sem er:
• Með brennandi áhuga á faginu
• Skipulagður og drífandi
• Góður í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar um starfið er
hjá Bergþóru í síma 695-6434
Umsóknir skulu berast til
bergthora@icehotels.is
Umsóknarfrestur er til 25. mars 2014.
Á Icelandair Hótel í Keflavík er VOCAL, stórglæsilegur
og fágaður fyrsta flokks veitingastaður sem býður upp
á framúrskarandi þjónustu og glæsilegan matseðil

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

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

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Umhverfissvið Kópavogs auglýsir
Deildarstjóri gatnadeildar

Forstöðumann þjónustumiðstöðvar

Yfirverkstjóra í þjónustumiðstöð

Deildarstjóri gatnadeildar ber ábyrgð á rekstri gatnadeildar, í því felst meðal annars ábyrgð á götum,
vatnsveitu, fráveitu, opnum svæðum, lóðum og leiksvæðum. Hann ber ábyrgð á sorp-hirðu, mengunarmálum, vinnuskóla, sumarvinnu og vörslu bæjarlands.

Forstöðumaður hefur umsjón með rekstri þjónustumiðstöðvar Kópavogs. Hefur umsjón með rekstri og
viðhaldi gatna og fráveitu. Hann hefur umjón með
mengunarmálum, vörslu bæjarlands og sorp-hirðu á
vegum þjónustumiðstöðvar.

Yﬁrverkstjóri skipuleggur og stýrir verkefnum
um ﬂokkstjóra
ﬂokkstjó
ok
þjónustumiðstöðvar og hefur eftirlit með verkum þeirra.
Fer yﬁr tímaskýrslur starfsmanna og reikninga verktaka.
Sér um skráningu upplýsinga inn í skjalakerﬁ. Er öryggisvörður

Menntunar- og hæfniskröfur
ĿHáskólapróf, BS í verk- eða tæknifræði
ĿReynsla af rekstri, framkvæmdum, áætlanagerð og
eftirliti
ĿÞekking í Navision, Autocad, Word og Excel
ĿHæfni í mannlegum samskiptum
ĿSkipulagsfærni,
frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum

Menntunar- og hæfniskröfur
ĿHáskólapróf, BS í verk- eða tæknifræði
ĿReynsla af rekstri, framkvæmdum, áætlanagerð og
eftirliti
ĿÞekking í Navision, Autocad, Word og Excel
ĿHæfni í mannlegum samskiptum
ĿSkipulagsfærni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Menntunar- og hæfniskröfur
ĿIðnmenntun og meistararéttindi æskileg
ĿVerkstjóramenntun/jarðlagnatækni og/eða reynsla af
stjórnun verktaka
ĿAukin ökuréttind, vinnuvélapróf á stærri vélar kostur
ĿAlmenn tölvukunnátta
ĿSkipulagsfærni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
ĿÞjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Ítarlegri upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2014.
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Steingrímur Hauksson sviðstjóri umhverﬁssviðs í síma 570-1500 eða í tölvupósti steingr@kopavogur.is

Kópavogsbær

Eingöngu er hægt að sækja um starﬁð rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
kopavogur.is
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Kirkjubyggingarsjóður
– Umsóknir um styrki –

Snyrtivöruverslun í fullum rekstri
staðsett í hjarta miðborgarinnar ásamt
fullkomnri vefverslun til sölu.
Áhugasamir haﬁð samband á
rekstur@gmail.com

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Sandskipti 2014, hverﬁ 2 og 3, útboð nr. 13189.
• Sandskipti 2014, hverﬁ 4 og 5, útboð nr. 13190.
• Breiðholtsskóli, viðgerðir utanhúss 2014,
útboð nr. 13201.

Útboð nr. 20171
Umhirða vega og svæða
Fljótsdalsstöðvar
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í umhirðu vega og svæða
Fljótsdalsstöðvar í samræmi við útboðsgögn nr. 20171.

• Austurbæjarskóli viðgerðir og endurbætur
á þaki 2014, útboð nr. 13200.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Verkið felst í að sinna hefðbundinni viðhaldsvinnu á rekstrarsvæði
Fljótsdalsstöðvar, opna vegi og slóða að vori, lagfæra úrrennsli
og hreinsa snjó frá mannvirkjum. Yﬁrfara og laga upplýsinga- og
umferðarmerki, snjóstikur, vegræsi, vegrið, hellulögn og hleðsluveggi. Gera við slitlög, hreinsa og lagfæra grjótvarnargirðingu
utan í Kárahnjúk og sinna öðrum tilfallandi verkefnum.
Helstu magntölur eru:
Tímavinna verkamanna
Tímavinna vinnuvéla
Tímavinna vörubifreiða

600 klst
1300 klst
570 klst

Vinnusvæðið er að mestu í um 600 til 800 metra hæð
yﬁr sjávarmáli.
Gert er ráð fyrir að verk geti haﬁst í byrjun maí 2014.
Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,
www.utbod.lv.is frá og með þriðjudeginum 18. mars 2014
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,
fyrir klukkan 12:00 mánudaginn 31. mars 2014 þar sem þau verða
opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borganes

FaxaÀóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Umsóknir um styrki sendist Ráðhúsi Reykjavíkur merktar
„Kirkjubyggingarsjóður“ fyrir 4. apríl nk.
Þau skilyrði eru sett fyrir því að umsókn sé tekin til greina að
henni fylgi greinargóðar upplýsingar um fyrirhugaðar framkvæmdir, ársreikningur 2013, ráðstöfun fyrri styrkja sé um þá
að ræða, svo og um fjármögnun verksins að öðru leyti.
Frekari upplýsingar fást hjá stjórn sjóðsins.
Netföng stjórnarmanna eru sem hér segir:
Karl Sigurðsson: karl.sigurdsson@reykjavik.is
Gísli Jónasson: gisli.jonasson@kirkjan.is
Jóhannes Pálmason: palmason@simnet.is

Dalsbyggð 23 - Garðabæ

Útboð
Grassláttur í Garðabæ

Opið hús sunnud. 16. mars milli kl. 12 og 13.
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Verkfræðistofan EFLA hf, fyrir hönd bæjarsjóðs Garðabæjar,
óskar eftir tilboðum í verkið:
SLÁTTUR OG HIRÐING Í GARÐABÆ 2014 - 2016.
Verkið felur í sér grasslátt og heyhirðu á opnum svæðum í
Garðabæ, samtals u.þ.b. 65 hektarar.
Sláttusvæðum er skipt í tvö útboðssvæði, þ.e. Hverfi 1 og
Hverfi 2. Verktaka er heimilt að bjóða í hvert hverfi eða í
bæði hverfin saman. Gerður verður samningur um verkið til
þriggja ára.
Útboðsgögn verða afhent 18.mars kl.10:00 á
bæjarskrifstofu Garðabæjar, Þjónustuveri, Garðatorgi 7,
210 Garðabæ.

Útboð

Hér með auglýsir Kirkjubyggingarsjóður Reykjavíkurborgar
eftir umsóknum um styrki vegna ársins 2014. Sjóðnum er
ætlað að veita fjármunum til að byggja kirkjur og safnaðarheimili í Reykjavík, en einnig má styrkja endurbætur og
meiriháttar viðhald á kirkjum í borginni.

Glæsilegt einbýli á frábærum stað.
Nýkomið glæsilegt 305 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Nýlega standsett að innan að mestu leiti.
Glæsil. sérsmíðað eldhús, 6 svefnherbergi, 3 baðherbergi, möguleiki
á aukaíbúð. Mjög góð staðsetning innst í lokaðri götu, skammt frá
miðbænum. Eign sem vert er að skoða. Skipti skoðuð á 4ra herbergja
íbúð. Verð 84,9 millj. Allar nánari upplýsingar veita Ingólfur Gissurarson S:896-5222 og Bárður Tryggvason S:896-5221.

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofu Garðabæjar,
Garðatorgi 7, 210 Garðabæ, 28. mars 2014, kl. 11:00 að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Freyjubrunnur 15 og 17
Opið hús sunnud. 16. mars milli kl. 12 og 13.00

Klafastaðaland Grundartanga
Lóðir og gatnagerð
3. áfangi 2014
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Verkið felst í gera lóð tilbúna til bygginga og tilheyrandi
gatnagerð við lóðina. Fjarlægja skal óburðarhæfan
jarðveg, sprengja klöpp og fylla í svæði. Einnig skal
leggja lagnir og malbika götuna.
Helstu magntölur:
Gröftur
Fylling
Fráveitulagnir
Malbikun

EFLA hf. t Höfðabakki 9 t 110 Reykjavík t Sími 412 6000 t www.efla.is

13.100 m3
6.100 m³
150 m
300 m2

Útboðsgögn nr. 20167
Skrokkölduvirkjun SKR-01B
Rannsóknarboranir 2014

Verklok eru 15. júní 2014.
Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Mannvits að
Grensásvegi 1, 108 Reykjavík og Garðabraut 2A, 300
Akranesi frá og með þriðjudeginum 18. mars á 5.000 kr
hvert eintak.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu FaxaÀóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík,
þriðjudaginn, 1. apríl 2014 kl. 11:00

Landsvirkjun óskar eftir tilboði í borun rannsóknarhola með
kjarnatöku og lektarprófunum í tengslum við fyrirhugaða
Skrokkölduvirkjun vestan Hágöngulóns á Holtamannaafrétti í
samræmi við útboðsgögn nr. 20167, Skrokkölduvirkjun SKR-01B,
Rannsóknarboranir 2014.
Verkið felst að megin hluta í að bora allt að átta rannsóknarholur
með kjarnatöku. Borholurnar sem eru í grennd við Skrokköldu
verða 80 til 180 metra djúpar, alls um 1250 bormetrar. Samhliða
borun verða gerðar lektarprófanir eins og þörf krefur.
Áhersla er lögð á að verkið annist starfsmenn sem haﬁ reynslu
af vinnu við a.m.k. eitt sambærilegt verk á síðustu ﬁmm árum.
Tækjakostur þarf að vera góður.
Vinnusvæðið er að verulegu leyti ofan 750 metra hæðar yﬁr
sjávarmáli.
Áætluð verkbyrjun er um miðjan júlí 2014 og verklok
1. október 2014.

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,
www.utbod.lv.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Við Freyjubrunn 15 og 17 í Úlfarsárdal eru tilbúin 215 fm raðhús á tveim-ur hæðum. Húsin eru tilbúin til afhendingar og afhendast tilbúinn
undir tréverk, rafmagn og hiti frágenginn, baðherbergi flísalögð og
húsin máluð. Hús að utan fullbúið, en lóð grófjöfnuð. Verð 49,5 milj.
Heiðar s:693-3356 verður á staðnum og sýnir áhugasömum.

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,
fyrir klukkan 12:00 ﬁmmtudaginn 3. apríl 2014 þar sem þau
verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.

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

| FASTEIGNIR |

LAUGARDAGUR 15. mars 2014

Hálsaþing 1, 203 Kóp.

Sigurður
Gunnlaugsson
Löggiltur
fasteignasali

Opið hús laugard. 15.mars kl: 15:00-16:00
Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is
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HRAUNBRÚN 6 – 220 HFJ.

O

Skipalón 26, Hfj-fyrir 50 ára og eldri

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. MARS KL 15.00 – 15.30

OP

Opið hús í dag laugardag, frá kl. 14-14:30

IÐ

Fjöldi herb : 7

Verð: 55,9m

Ólafur Sævarsson
s. Sölumaður
8998 20-0
85463 0 3
S:
sveinn@domusnova.is
olafur@domusnova.is
Grétar Hannesson Hdl.,
Löggiltur fasteignasali.
Nýbýlavegi 8, 20 0 Kóp

gretar@domusnova.is

HÚ

S

Virkilega vönduð og fallegt 7 herb, 25 3,9 fm parhús á 2.hæðum
ásamt innbyggðum bílskúr á fallegum útsýnisstað.Húsið skilast
fullbúið að utan og tilbúið til innrét tinga að innan skv. skilalýsingu. Að innan skilast eignin með hita í gólfum og búið að flota,
tilbúið undir gólfefni. Allir milliveggir uppkomnir, sandspar tslaðir
og grunnmálaðir. Búið að draga rafmagn í rör. Að utan er eignin
fullbúin, hvítmáluð með öllum útiljósu, lóð fullfrágengin með
fallegri hellulögn f yrir fram og á hlið hússins.
fm 2 :253,9

15

Glæsileg lúxus íbúð á 5.hæð í vönduðu lyftuhúsi
( 2.íbúðir á hæðinni). Tvö bílastæði í bílageymslu fylgja.
Íbúðin er 164,6 fm. Tvö baðherb. Rúmgott alrými,
3 svefnherb. Sérlega vandaðar innréttingar.
Glæsileg íbúð á fallegum útsýnisstað. Arin. Gott aðgengi.
Eign fyrir vandláta. V.53,5 millj. Nánari uppl. veitir Hlynur
sölumaður í síma 698-2603, íbúð 507.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Verð 46,9 m
Herbergi: 6 - Stærð: 225,8 fm
Einstaklega fallegt og praktískt parhús á barnvænum stað í
hjarta Hafnarfjarðar. Húsið er á tveimur hæðum ásamt risi.
Innbyggður bílskúr og sólpallur. Sjón er sögu ríkari.
Uppl. Bjarni gsm: 895-9120 bjarni@fasttorg.is

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

E¼²LUQDUDIKHQGDVWWLOE¼QDU£QJµOIHIQD¯PD¯QN
%D²KHUEHUJLRJ¸QQXUYRWU¿PLVNLODVWIO¯VDO¸J²
6WD²VHWQLQJHLJQDULQQDUHUDIDUJµ²¯PL²E¨
*DU²DE¨MDURJVWXWWHU¯DOODÀMµQXVWX

%\JJLQJDUD²LOL.ULVWM£QVV\QLUHKI

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
IÐ
OP

MELHÆÐ - 220 GBÆ

S
HÚ

AÐEINS
2 ÍBÚÐ
IR
EFTIR

ÁRSALIR 1 – 201 KÓP

UN

KIÐ

OÐ
SK

BÓ

OPIÐ HÚS SUNNU. 16. MARS. KL. 16:00 – 16:30
KÓPAVOGSBRÚN 1 - 200 KÓP
- Glæsilegar 4-5 herbergja íbúðir í nýju fjórbýli ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
- Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. Vandaðar innréttingar frá INN-X
- Frábær staðsetning í suðurhlíðum vesturbæ Kópavogs. Stutt í skóla og alla
þjónustu
- Tvær íbúðir sem eru ca. 140 fm.
V. 47,9 millj.

OP

IÐ

- Veglegt og fallegt 467,0 ferm. einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum 85,0 fermetra bílskúr.
- 6 svefnherbergi eru í húsinu og rúmgóðar stofur.
V. 109 millj.

Hafðu samband

Hafðu samband

Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN

SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON

SIGURÐUR SAMÚELSSON

sölustjóri. Sími 770 0309

Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

STAÐARBAKKI 2 – 109 RVK

S

HÚ

DREKAVELLIR 40 - 221 HFJ.

ÚS

ÚS

H
PIÐ

H
PIÐ

O

OPIÐ HÚS - MÁNUD. 17. MARS KL 17:30-18:00
SKEIÐARVOGUR - 104 RVK
- 3ja herb. íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi.
- Eignin er samtals 74.6 fm, þar af sérgeymsla í sameign 4.3 fm.
- Búið er að endurnýja gólfefni að stærstum hluta.
- Tvö svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar.
V. 25,5 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 16. MARS KL. 15.00 – 15.30
- Falleg 4ra herbergja, 122,3 fm íbúð
- Jarðhæð með um 30 fm verönd
- Frábær staðsetning m.t.t. skóla og leikskóla

O

VERIÐ VELKOMIN, AÐEINS FJÓRAR
3JA HERB. ÍBÚÐIR EFTIR.
Opið hús mánud. 17. mars frá 17.30 – 18.00
- Snyrtilegt 162,5 fm raðhúsi með bílskúr.
- Eignin er á tveim hæðum.
- Eigendur skoða skipti í hverﬁnu.
- Stutt í alla þjónustu.
V.39.9.- millj.

Opið hús mánud. 17. mars frá 17.30 – 18.00

- 116.3 fm - 118.4 fm. 3ja herb. íb. í litlu fjölbýli.
- Glæsileg hönnun, eignir sem vert er að skoða
- Stutt í skóla og alla þjónustu.
- SJÓN ER SÖGU RÍKARI
Verð frá 34,2 millj.

Hafðu samband

Hafðu samband

Hafðu samband

SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON

EGGERT
R MARÍUSON

BENEDIKT ÓLAFSSON

Sölufulltrúi. Sími 897 5930

sölufulltrúi. Sími 690 1472

Sölufulltrúi. Sími 661 7788

AUSTURKÓR 15 - 33, KÓPAVOGI
SÖLUSÝNING SUNNUDAG 16. MARS KL. 14:00-14:30

SÖLUS

ÝN

ING
SUNNU
D. 16.M
ARS
KL. 14:0
0-14:30

- Erum að hefja sölu á björtum og vel skipulögðum
114 fm 4ra herb. íbúðum í nýjasta hverfi Kópavogs.
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar með innréttingum og gólfefnum.
- Sérinngangur og suður-svalir / suður-garður með íbúðum.
- Afhending íbúða: Mars - des 2014
- Verð frá kr: 35.9.- millj.

Landmark leiðir þig
þ g heim!

Magnús
Einarsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Sími 512 4900
landmark.is
Íris Hall, löggiltur fasteignasali

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!
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VT

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Viðskiptatengsl eru okkar fag

Kristinn Tómasson
Lögg. fasteignasali

Sími: 537-9988 • Bíldshöfða 14 •110 Reykjavík • www.vtfasteignir.is

Heimili óskar eftir stóru
einbýlishúsi í Neðra-Breiðholti,
helst í Stekkjahverﬁ,
fyrir ákveðinn kaupanda.
Frekari upplýsingar gefur
Gústaf Adolf Björnsson lgf.,
gustaf@heimili.is / 895-7205
Gústaf Adolf
Björnsson
lögg. fasteignasali
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

820-6797

Dalsel 16 – Raðhús með aukaíbúð.
Opið hús sunnudaginn 16 mars á milli kl. 14.00 og 15.00

OP

IÐ

Trévík – Mýrdal

S

Frábært tækifæri fyrir réttan aðila

Til sölu fullbúið vel þekkt, yﬁr 35 ára gamalt trésmíðaverkstæði með gott orðspor, staðsett í Vík í Mýrdal. Um er að ræða
rekstur, vélakost og húseign sem er tæplega 1.000 fermetrar.
Fyrirtækið er með góða verkefnastöðu og er það eina sinnar
tegundar á svæðinu. Eigendur hafa hug á breytingum sökum
aldurs og eru opnir fyrir ýmsum möguleikum..
Verð: 49.9 millj Allar nánari upplýsingar veitir
Gunnbjörn Steinarsson sölustjóri í síma: 825-6157

KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080
• FAX: 586 8081

KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080
• FAX: 586 8081

WWW.FASTMOS.IS

Um er að ræða gullfallegt 225 fm raðhús sem er kjallari og 2
hæðir ásamt bílskýli. Endurnýjaðar innréttingar. Parket og ﬂísar.
Afgirtur suðaustur garður með góðum palli og heitum potti. 4
svefnherbergi. Í kjallara er 3ja herbergja íbúð sem gefur góðar
leigutekjur. Stæði í bílageymslu fylgir. Verð 45,6 millj.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.
Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

SÓLEYJARIMI 1 – EFSTA HÆÐ

WWW.FASTMOS.IS

Línakur 6 - 210 Garðabær

Þrastarhöfði 49 - 270 Mosfellsbær

HÚ

S

PIÐ

HÚ

O

OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAGINN

Mjög glæsilegt 299,6 m2 raðhús á þremur hæðum við Línakur
6 í Garðabæ. Stórt og rúmgott raðhús á frábærum útsýnistað á
Arnarneshæðinni með fallegu útsýni. Í húsinu eru hjónasvíta með
fataherbergi og baðherbergi, 4 svefnherbergi, 3 önnur baðherbergi, glæsilegt eldhús og stofa. Fjölskyldurými eru stór og góð.
Tvennar svalir eru á húsinu, garðsvalir á efstu hæð og stórar svalir
út frá stofu og þá er gengið út á verönd á jarðhæð. V. 96,9 m.

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Mjög fallegt 228,0 m2 einbýlishús með bílskúr innst í botnlanga við óbyggt svæði við Þrastarhöfða 49 í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í stóra forstofu, stóra stofu/borðstofu, eldhús
með borðkrók, hjónasvítu með sér baðherbergi m/sturtu og
fataherbergi, stórt barnaherbergi, baðherbergi m/sturtu,
geymslu (nú notuð sem svefnherbergi), gott þvottahús og
stóran bílskúr. V. 69,9 m.
Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

TIL sýnis á sunnudag þriggja herbergja ca 100 fm íbúð á efstu hæð í
lyftuhúsi að Sóleyjarima 1, Reykjavík, þar sem eru íbúðir fyrir 50 ára
og eldri. Sér inngangur af svölum sem eingöngu eru nýttar af þessari
íbúð. Eins og að búa í sérbýli. Bílastæði í bílgeymslu fylgir.
Íbúðin er forstofa, og á norðurhlið er svefnálma þar sem eru tvö
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Stofan og svalir snúa í
suður. Borðstofan er síðan fyrir framan fallega innréttað eldhús.
Fínar innréttingar . Mikið útsýni.
Ásett verð 32,5 milj.
Áhugasamir velkomnir milli 15.00 og 16.00 í sunnudag
Bjalla nr. 44
Sölufólk Borga á staðnum

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Ásholt 3 - 270 Mosfellsbær

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

Austurkór 43-47
Opið hús í dag, laugard. 15. mars frá kl. 13:00-14:00

Mjög glæsilegt 321,8 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð í kjallara við Ásholt 3 í Mosfellsbæ. Aðkoma er að húsinu á efri hæð, sem skiptist
í forstofu, hol, stóra stofu með arni, eldhús, þvottahús, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi og gestasalerni. Á neðri hæðinni er sér inngangur, forstofa
með gufubaði og sturtu, 30 m2 herbergi, stigagang upp á efrihæð og tvö
gluggalaus rými samtals ca. 60 m2. Lóðin er sérlega glæsileg með miklum
trjágróðri og 28 m2 sólskála með heitum potti. V. 57,5 m.

Vel skipulögð raðhús á einni hæð með bílskúr.
Húsin eru að verða tilbúin til innréttinga og núna
er rétti tíminn til að tryggja sér endahús!
Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 • WWW.FASTMOS.IS

sími: 511 1144
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Brattakinn 29, Hafnarf.

Glæsileg eign í hjarta borgarinnar!
Um er að ræða heildareignina.
Þetta er falleg eign á einstökum stað,
sjón er sögu ríkari.Stærð: 261 fm.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Alls er um að ræða 232 fm. í þessu fallega húsi
miðsvæðis í Reykjavík. Eignin skiptist í vandaða
100 fm. íbúð og 132 fm. skrifstofurými. Þrjú
bílastæði í bílageymsluhúsi fylgja. Möguleiki
á að leigja fleiri stæði. Samþykktar teikningar
liggja frammi þar sem gert er ráð fyrir tveimur
íbúðum. Húsinu hefur verið vel við haldið að
utan og það tekið í gegn fyrir um tveimur árum.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Fjölskylduhús á frábærum stað í Mosfellsbæ.
Eignin samanstendur af einbýlishúsi á einni
hæð 134,4 fm, stór tvöfaldur bílskúr 51,2 fm
ásamt 8 fm upphitaðri geymslu á lóð. Lóðin er
2250 fm og er vel gróin. Stórt bílastæði er fyrir
fram bílskúr. Heildarstærð: 193.6 m².
Verð: 41.9 m.

Einstök íbúð á 4.hæð í fallegu einstaklega vel
staðsettu húsi með glæsilegu útsýni yfir
borgina til suðurs. Eignin var mikið endurnýjuð
árið 2009 og er því ný að stórum hluta.
Gólfflötur eignarinnar er 150 m². Stærð. 118 m².
Verð. 50.5 m

Sjarmerandi einbýli á tveimur hæðum á
rólegum stað við Bröttukinn í Hafnarfirði.
Húsið er á tveimur hæðum skráð 52,2 fm,
en auk þess fylgir húsinu geymsluskúr á lóð
skráður 19,1 fm. Stærð:71.3 m². Verð: 23.9 m.

Grænatún 10
Íbúð á jarðhæð með sérinngangi.

Gullsmári 7 Kópavogi
fyrir 60 ára og eldri

Boðagrandi 1

Ólafsgeisli 22

Dalshraun 5 - LÆKKAÐ VERÐ

Skipti á smærri eign möguleg.
Glæsilegt 275 fm, einbýli með sex svefnherbergjum, frábæru útsýni og tvöföldum bílskúr
(48,6fm) á góðum stað í Kópavogi. Mögulega
tvær íbúðir en á jarðhæð er 84,9fm íbúðarherbergi með baðh., tveimur svefnherbergjum og
með sér inngangi. Stærð: 275.5 m². Verð. 59 m.

2ja herb. íbúð á 4. hæð miðsvæðis í Kópavogi.
Húsið er tengt við Félagsþjónustu Kópavogs og
innangengt í Gullsmára 13 sem er þjónustumiðstöð fyrir aldraða. Eignin er laus við kaupsamning. Stærð. 61.6 m². Verð: 22.9 m.

Um er að ræða 2-ja herb. íbúð á jarðhæð í
fjögurra hæða fjölbýlishúsi byggðu 1981.
Sérstæði í bílageymsluhúsi fylgir eigninni.
Stærð: 67.8 m². Verð: 20.9 m

Glæsilegt og einstakt einbýlishús við Ólafsgeisla Reykjavík. Húsið er staðsett við golfvöllinn í Grafarholti og er um glæsilega útsýniseign
að ræða. Seljendur íhuga skipti á minni eign.
Stærð. 396.2 m². Verðtilboð óskast

Tvö verslunar/þjónusturými á áberandi stað
við Dalshraun 5 í Hafnarfirði.
Selst saman eða í sitthvoru lagi.
Stærð 126fm / 141,8fm.
Verð 14.4M / 16,4M

OPIN HÚS Í VIKUNNI
OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Álfkonuhvarf 65

Álfaborgir 25

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 18. MARS KL. 17.30 - 18.00
Falleg og björt 2-3 herbergja íbúð á 1. hæð í góðu húsi við Álfkonuhvarf í Kópavogi.
Sér inngangur og útgengt út á góðan pall. Stærð 78.7 fm. Verð 24.9 m

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 19. MARS KL. 17.30 - 18.00
3ja herbergja íbúð á 3ju hæð. Sérinngangur. Stærð. 78.9 fm
Verð: 24.490 m

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Mávahlíð 14

Álfaland 14

OPIÐ HÚS FIMMTUD. 20. MARS KL. 17.30 - 18.00.
Góð 3ja herbergja kjallaraíbúð í Hlíðunum. Húsið var steinað að utan og skipt var um þak fyrir nokkrum árum.
Íbúðin er nýmáluð. Eignin er laus við kaupsamning.Stærð. 71.6 m². Verð. 22.9 m.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 18. MARS KL. 17.30 - 18.00.
Sérinngangur – Jarðhæð. Glæsileg eign sem vert er að skoða. Húsið var byggt 1982.
Stærð: 152.8 m². Verð 45 m

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

SUNNUDAG

19:45

Stærsti
skemmtiþáttur
allra tíma!
„Ísland Got Talent er gargandi
snilld. Nú er gaman að horfa
á íslenskt sjónvarp.“
Björn Bússi Sigurðsson, Latabæ

„Öll fjölskyldan sat límd fyrir
framan sjónvarpið. Get ekki
Ísland Got Talent™ FremantleMedia Ltd & Simco Ltd
beðið eftir næsta þætti!“
Kolla Björnsdóttir, sjónvarpskona

„Frábærir þættir! Mikið af
hæfileikaríku fólki á Íslandi.“
Ívar Guðmundsson,
útvarpsmaður á Bylgjunni

| Sunnudagskvöld 19:45

Hver verður næsta stórstjarna Íslands?
Hæfileikaríkir Íslendingar láta ljós sitt skína í Ísland Got Talent á sunnudagskvöldum.
ldum.
Auðunn Blöndal er þáttastjórnandi en dómarasætin skipa þau Bubbi Morthens,,
Þorgerður Katrín, Þórunn Antonía og Jón Jónsson. Ekki missa af sjónvarpsviðburði
rði ársins,
fylgstu með á Stöð 2!

Internet og heimasími fylgir sjónvarpsáskrift í þrjú ár!
Sex sjónvarpsstöðvar, internet og heimasími í þrjú ár, Tónlist.is í þrjá mánuði
nuði
síma!
og Stöð 2 Vild á aðeins 7.990 kr. Enginn binditími fyrir internet og heimasíma!

7.990 kr. + 0 kr.

Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða
gsgjald.
uppsagnarfrestur er á Skemmtipakkanum. Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

Ð
TILBOÐI AM!
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GILDIR Á ábærar
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Þökkum minnum á
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r
viðtöku
áfram
ið gildir
að tilboð af áskrift að
ti
sem hlu pökkum.
völdum

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

SÁ ÓDÝRASTI Á LANDINU !!
TOYOTA LANDCR. 150 GX árg. 2013
ek. 24 Þkm. Sjálfskiptur, 7 manna,
listaverð 9.780 þús okkar tilboðsverð
8.990 þús, eigum líka silfur, Rnr
147267 gsm 893-9500

VW Golf Trendline 5 dyra Ekinn
120þkm. Bensín beinskiptur árgerð
2006 Heilsársdekk, sóllúga, álfelgur.
Verð kr. 1.090.000

KTM 690 EXC R 2014, Frábært
ferðahjól, aðeins 137 kg. 70hp. 6 gíra.
ABS bremsur. Afgreiðslutími 4 vikur.
Verð: 1.949.900,-

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800
www.ktm.is
TOYOTA Verso sol 7 sæta. Árgerð
2012, ekinn 49 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.990.000.
Rnr.230207.
AUDI Q7 quattro. Árgerð 2007,Sline
ekinn 99 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
6.180.000. mjög flottur bíll skoðar
skipti Rnr.230942.

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

ÚTSALA ÚTSALA
NÝR AUDI A6 TDI 2,0 árg. 2013 Nýr
Disel bíll ek. 700 KM hlaðinn búnaði,
sjón er sögu ríkari, kostar nýr 10500
Þús, tilboðsverð 7990 Þús, Rnr 106751
gsm 893-9500

HYUNDAI I30. 08/2009, ekinn 14
Þ.km, bensín, 5 gíra. Verð 1.790.000
(listaverð 2,1mkr). Raðnr.251837 á
www.BILO.is opið laugard. kl. 11:3015:00

KIA Ceed EX 1.6 CRDI Ekinn 37þkm.
Dísil sjálfskiptur árgerð 2008
Vetrardekk. Tilboðsverð kr. 1.990.000

HYUNDAI I30 Comfort DIESEL
06/2009, ekinn aðeins 41 Þ.km, 5 gíra.
Verð 2.150.000. Raðnr. 283765 á www.
BILO.is opið laugard. kl. 11:30-15:00

TOYOTA Hilux. Árgerð 2004, ekinn 188
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.690.000.
nýleg dekk , loftlæstur framan og
aftan lækkuð hlutföll, Mjög gott eintak
. Enginn skipti Rnr.230939.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

DÍSEL - EYÐSLUGRANNUR
BÍLL DAGSINS !!
SKODA OCTAVIA árg. 2008 ek. 148
Þkm. 5 gíra, álfelgur, ný tímareim
og bremsur, möguleiki á 100% láni,
tilboðsverð 990 Þús Rnr. 147388 gsm
893-9500

VW Caddy Ecofuel Ekinn 140þkm.
Metan beinskiptur árgerð 2007
Vetradekk, sumardekk, frítt í stæði.
Verð kr. 1.150.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard.
12-16
http://www.mbbilar.is

TOYOTA Avensis Wagon 2,0 D4D.
Árgerð 09/2013, ekinn 5 Þ.KM, 6 gírar.
Álfelgur. Verð 4.590.000.Er á staðnum.
Rnr.155396.

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

3.990.000,- PATROL ÁRG
2007
Patrol M/35” Arctic Trucks breytingu
Ek 109 þ.km 7 manna, leður, lúga Ný
sk.2015 ákv 2.800 R.nr 221778 Sími
775-1333

FYRSTUR KEMUR !!

MMC PAJERO INT.TURBO DIESEL
STUTTUR 33” breyttur 02/2000,
ekinn 220 Þ.km, 5 gíra. Verð 740.000.
Raðnr.251835 á www.BILO.is opið
laugard. kl. 11:30-15:00

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

M.BENZ GL 420 CDI 4MATIC árg.
2007 ek. 93 Þkm, Off road pakki ofl
. frábært eintak, þjónustaður hjá
Umboðinu, einn með öllu. tilboðsverð
6.990 þús Rnr. 106941 gsm 893-9500
PORSCHE Cayenne S. 350 H Árg. 2005,
ekinn 114 Þ.KM, bensín, sjálf. Verð
3.890.000. Rnr.335292. stórglæsilegur
bíll, sem er inn í sal hjá okkur. uppl s
567-4000, umboðsbíll.

BÁTUR Valiant 570. Árgerð -1, ekinn
-1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.490.000. Rnr.133748. uppl síma
517-1111

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

FRÁBÆR DISEL
M.BENZ GLK 250 CDI 4MATIC árg.
2011 ek. 49 Þkm. Krókur, krómpakki,
offroadpakki, bakkmyndavél, artico
leðuráklæði, stóri, þverbogar ofl. verð
7590 Þús Rnr. 147461 gsm 893-9500

CITROEN C5 2,0 16v station.
Árgerð 2007, ekinn 100 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.390.000.
Rnr.210333.

TILBOÐ 2.990.000.TOYOTA Avensis. Árg. 2002, ekinn
152 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
790.000. Rnr.322198. skoðaður 15,
vel með farinn, er að staðnum.uppl s
567-4000

4.990.000,- PATROL ÁRG
2008
Glæsilegur Patrol í topp lagi Ek 119
þ.km 7 manna, leður,lúga 35” hækkun
ákv 3.800 R.nr 221452 Sími 775-1333

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

CHEVROLET Captiva 7 sæta með
leðri. Árgerð 2010, ekinn 96 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.990.000.
Rnr.990760.

BÍLL DAGSINS !!

M.BENZ SPRINTER 313 CDI 4X4 9
MANNA. Árg.2005, ek.aðeins 135.þ
km,einn eigandi, ný upptekinn
millikassi, hátt og lágt drif, einn
eigandi, 5 gírar,er á staðnum.
Rnr.104035.S:562-1717 eða 866-9633.

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

til sölu

LAND ROVER FREELANDER árg. 2006
ek. 98 Þkm Sjálfskiptur, topplúga,
krókur, Ný tímareim, 100% smur og
þjónustubók, tilboðsverð 590 þús Rnr.
147307 gsm 899-39500
SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2002,
ekinn 118 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 790.000. Rnr.261417.

2.390.000.- ÁRG. 2007
Chrysl. T/C. 7 manna Ek. aðeins 84
þ.km Einn eig. innfl. nýr. Stow&Go.
Sk.2015 Lán 1.800 þús R.nr 221755
Sími 775-1333

LAND ROVER Range rover hse. Árgerð
1996, ekinn 209 Þ.KM, bensín, góð
dekk, ný skoðaður, TILBOÐSVERÐ
590Þ, bíllinn er á staðnum og selst í
dag, laugardag. uppl. s 567-4000
KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 30 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.590.000. Rnr.990645. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

(JËLHÕSI ¹ BESTA STAÈ ¹ ,AUGARVATNI

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

ÚTSALA ÚTSALA

TOYOTA Land cruiser 90. Árgerð 2000,
ekinn 267 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 1.590.000. Rnr.105094.

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

CAN AM RENEGADE 800 4WD árg.
2008 ek. 4 Þkm, götuskráð, búið að
styrkja grindina og setja hlífðarplötu
undir, er á Big Horn 27”x12” dekkjum
á 8” Bedlock felgur ,grind framan og
aftan, kassi, aukatankur, rafmagnsstýri
ofl ofl, tilboðsverð 1290 þús, áhvílandi
1050 þús Rnr. 203159 gsm 893-9500

TOYOTA Corolla s/d sol dísel. Árgerð
2009, ekinn 93 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.350.000. Rnr.990617.

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

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

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

(OBBY ,ANDHAUS  ¹RGERÈ 
(ÒSIÈ HEFUR FAST ST¾ÈI ¹ "%34! STAÈ Å HJËLHÕSA
BYGGÈINNI VIÈ ,AUGARVATN 3TËR PALLUR UTAN UM HÒSIÈ
¹SAMT GËÈU GEYMSLURÕMI SEM H¾GT ER AUÈVELDLEGA AÈ
BREYTA Å GESTAHÒS 2AFMAGN OG VATN ALLT ¹RIÈ &R¹B¾R
STAÈSETNING OG MIKILL GRËÈUR 3KIPTI ATHUGANDI
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Hópferðabílar

VILTU SELJA BÍLINN

Skoda Octavia 4x4 Diesel Árg
12/05,1,9 diesel,ek.142þús,6
gíra,álfelg.krók,,nýsmurður, nýtt í
bremsum, ATH skipti, verð 1740 þús.
Uppl 661-6000

SKODA Octavia ambiente. Árgerð
2005, ekinn 158 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 950.mikið
endurnýjaður og vel með farinn
Rnr.113907.

Ford F150 Lariat,árg.2006 ekinn
142000 km. Verð 2190 þús. Skoða öll
skipti á ódýrara upp að 1200 þús. t.d.
Town and country. Uppl. í síma 8972535 eða 893-2142

Kaupum allar gerðir af lítið keyrðum
bílum árgerð 2007 og yngri. Til dæmis
Land Rover Discovery, Toyota Land
Crusier, Audi Q7 og Mercedes Benz
ofl. Við staðgreiðum bílinn þinn.
Sendu okkur uppl. í gegnum www.
seldur.is

Setra S 415 HD 49 manna, árg.
2002, ekin 514.000km. Topp bíll í
góðu ástandi. Nánari upplýsingar í
s:8939782

Húsbílar

TILBOÐ
MJÖG GOTT EINTAK!

AUDI A4 sedan 130 hö.. Árgerð
2003, ekinn aðeins 107 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.250.Gott eintak
Rnr.112137.

M Benz Viano 4matic árg 08 ek
94 þús km. 4x4 diesel sjálfskiptur.
Hefur fengið mjög góða meðferð
og þjónustaður 100%. Hlaðinn
aukabúnaði. Nánast eins og nýr! Nýr
svona bíll kostar rúmar 13 millj Verð
5.850 þús S: 895-8684

Pajero árg. ‚00 ek.181þús. Ný
skoðaður. V. 580þús. stg. Uppl. í s.
7738099

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af
vinnuvéladekkjum. Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050
okspares@simnet.is

Til sölu Nissan Micra árg. 2005.
Keyrður 99þ. Toppbíll í toppstandi,
verð 790 þús stgr. Upplýsingar hjá
Björgu í síma 6607859

0-250 þús.
Til sölu Cat M313C hjólavél, Cat D5H
jarðýta og tvær Cat D25C búkollur.
Uppl. í s. 5654599 eða 8934993

Bátar
SUBARU Legacy sport. Árgerð 2008,
ekinn 61 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.390.1 Eigandi og gullfallegur
Rnr.219608.

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

Benz ‚03 til sölu. Ek. 63 þús. Nýjar
bremsur og klossar. V. 475 þús. Uppl. í
s. 8672145.

Suzuki Grand Vitara XL 7, árg.
11.2006 ek. 90 þúsund. Sjö manna,
dráttarbeysli og í topp standi. Sumar
og vetrardekk. Ásett verð 1990 þús.
Ath. skipti á ódýrari. Uppl. í s. 869
1122 Örn.

WW-Polo 1997, sjálfskiptur, ek. 114
þús. Verð 195.000. Sumardekk og
negld vetrardekk fylgja, báðir gangar
á felgum. Nýr rafgeymir. Nýskoðaður,
næsta skoðun í apríl 2015. S:553 7069

250-499 þús.
Vélsleðar
Til sölu Skidoo Mach 700 árg. 97,
140hö. v. 165þús einnig sleðakerra v.
125þús stgr. uppl. S: 777-0078

Bílar til sölu

Kerrur

300.000 + VSK.

Skoda Octavia Elegance ‚05,
ek.160.000. Beinsk. Ný harðskeljadekk.
Verð 465.000 + yfirtaka 725.000, 26þ.
pr.mán. Uppl. í s. 8924445.

SUZUKI GRAND VITARA LTD. 1,9D
b.sk. ekinn 110 þús. km. Til sýnis hjá
Brimborg Rvk. Ásett 2.690 þús. Uppl.
í S. 6979490

Sangyong Musso árg ‚98, 2.3 bensín
nýskoðaður ‚15. Dr.kúla. Verð 290 þús.
Uppl. í s. 898 3206 / 565 3206

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

Opel Corsa 2004 árgerð, 1.2 bensín.
ek. 161 þ.km. verð 410 þús. Símanr:
660-1832

Bílar óskast

BMW 5 530D M-TECH. Árgerð 2007,
ekinn 97 þ.km, dísel, sjálskiptur. 300
hestöfl. Eyðsla: 8-9. Ásett 5.990.000,
Stgr.TILBOÐ 4.700.000 Uppl. í s. 6634576

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

Transporter Panel Van 2,0l. árg‘00
ek.137.000km. nýjar bremsur, ný kerti,
ný tímareim, cd, auka dekk ofl. Svavar
s. 616-6049

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL
SÖLU.
TILBOÐ ÓSKAST.

VW Golf Trendline 2006 m/sportpakka.
Ek.115þ sjálfskiptur, sóllúga. Vel með
farinn. Verð 1.350Þ. Uppl. í síma
8444351

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

Mjög sterk og góð kerra, 3m á lengd
x 1,5m á breidd. Galvaniseruð grind.
Pallaál í hliðum og göflum. Nýr
1600kg öxull og fjaðrir frá Stáli og
Stönsum. 17” álfelgur og dekk undan
Toyota Landcruiser. Verðhugmynd
410.000 m. Vsk. S: 860 4152

Vinnuvélar

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ
500 ÞÚS.STGR!!

INFINITI FX35, árg.12.2005, ek. 105þ.
fjarstart, ein með öllu, gott viðhald.
Ásett 2.790. TILBOÐ 1.800.000 Sk.
2015 Uppl. 6617215

Nissan Pathfinder 2007, ssk. dísel
ek.128þús. 7 manna krókur, 33” dekk,
1 eigandi þjónustubók. Ásett 3.490þ.
TILBOÐ 2.790þ. S.6616000

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt að
500þús. staðgreitt. Er með pappíra og
pening til að ganga frá því samdægurs
ef að samningar nást. Bíllinn má
þarfnast lagfæringar og/eða skoðunar.
skoða allar tegundir. Hringdu í
síma: 659-9696 eða sendu email á
6599696@gmail.com

Sendibílar

Til sölu sementskúla í ágætu
ásigkomulagi, hentar ágætlega sem
vatnstankur eða fyrir kornflutninga.
V. 400þús. plús vsk. Til sýnis og sölu
hjá Bíla- og vélasölunni Borgarnesi. S.
437-1200.

EK 40.ÞÚS - NÝ TÍMAREIM
Mercedes Benz Sprinter 412D. Árg.
‚97. Ek. 289þ. Verð:950 þús. uppl. í s:
6984945

Renault Megane Scenic 2006. Vel með
farinn beinskiptur bíll ekinn aðeins
100þ km. Verð kr. 850þ - Engin skipti.
Uppl. í s. 892-5118.

Kia Picanto 1,1 árg 11/‘05 100%
smurbók, nýsk. án ath, eyðslugr.,
sjálfsk., bensín, heilsársdekk, 5dyra,
TILBOÐ 890þús Uppl í s:781-7819

Terex TL80 hjólaskófla til sölu. Árg.
2011, ek. 650 klst. Verð 7.390 þús kr.
án VSK. Fjölplógur selst sér. Elvar í
síma 866-8125

Gardsman

til sölu

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.

VERTU ÖRUGGUR

200 hp Evenrude Etec tvígengis
utanborðsmótor árgerð 2006 til sölu.
Verð 1.600.000. Uppl. s. 8943103

Úrval öryggiskerfa frá

Gardsman
12 mánaða kortalán
opið laugardag frá 10-16

Til sölu Zodiac rúml. 3ja metra +
Yamaha 5hö. v. 125þús stgr. einnig
15hö. mótor v. 100þús stgr. uppl. S:
662-6818
Til sölu Renault Master langur með
Kælibúnaði. árg: 2005. Ekinn 215000
þús. Verð 1950 þús, Fæst á góðu
verði gegn staðgreiðslu. Upplýsingar
í síma: 8676677 Jakob, eða kobbi@
humarsalan.is

Bílaþjónusta

Vörubílar
BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR

Dalvegi 16b Sími: 554-2727

www.hugna.is

Til sölu 40 feta gámagrind uppl. í síma
821-4625/821-4626

Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum
einnig dekkjavélar (affelgunar og
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH
eigum enfremur vörubíla dekkjavél.
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða
- vélsópun - skilti www.verktak.is S:
5514000
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Pípulagnir
PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.
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Hreingerningar
Tek að mér hreingerningar í
heimahúsum er vön og vandvirk. S.
894 2891, Eva.

~

Hjólbarðar

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Einstaklingsframtal 9.000 kr.
Síðasti skiladagur nálgast ! Fagleg
þjónusta. Fyllsta trúnaðar gætt.
bokthjonusta@gmail.com, S: 615-4077
Bókhaldsþjónusta - Sanngjarnt verð.

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

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com
ERU RENNURNAR FARNAR AÐ
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ MÁLA
ÞAKIÐ. Tek að mér uppsetningar
og lagfæringar á Þakrennum,
Þakviðgerðir, Þakmálun og allskyns
húsaviðhald. Uppl. s. 694 8448 Ólafur.

Ráðgjöf

ÞAKVIÐGERÐ
Húsfélagið Mávahlíð 42-44
leitar eftir verðhugmyndum á
endurnýjun á þaki, viðgerð á
þakkanti og sprunguviðgerðum á
veggjum.
Áhugasamir verktakar hafið
samband með því að senda
tölvupóst á mavahlid42@gmail.
com eða hringja í
Halldór 899-9259.

TILÞRIF - ALHLIÐA
HEIMILISÞRIF
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AH-RAF

Húsaviðhald

SKATTFRAMTÖL FYRIR
EINSTAKLINGA

SKATTFRAMTAL 2014

Samviskusemi og vönduð vinnubrögð.
Persónuleg og fagleg þjónusta. S.
6961354

Garðyrkja
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Trésmíði

TRÉSMÍÐI
Smiður með réttindi getur bætt
við sig verkefnum s.s viðhald,
húsaviðgerðir, parket, inréttingar,
nýsmíði ofl.
Uppl. í s. 898 9602

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.
Tek af mér alhliðamúrverk og viðgerðir
innan sem utanhúss. Snyrtileg og góð
þjónusta. S. 846 7622.

LEKUR ÞAKIÐ ?
INNRETTINGAR.IS

Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli
geta fylgt. s. 8498700.

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

Tölvur

Önnur þjónusta

Allar almennar tölvuviðgerðir og
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699
6735 Baldvin.
Parameðferð sálfræðiþjónusta veitir
meðferðaþjónustu fyrir pör og
einstaklinga. paramedferd.is

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

Bókhald
SKATTFRAMTAL 2014
Tek að mér skattframtöl
einstaklinga og rekstraraðila.
Ég er viðskiptafræðingur Cant.
Oecon. Með mikla reynslu.
Ódýr og góð þjónusta.

Varahlutir

Kíktu á www.skatt.is s:661-3703
S. 661 3703 / www.skatt.is

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

FASTEIGNAVIÐHALD

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

Nudd
NUDD

Til sölu

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

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

Rafvirkjun

Allt viðhald fasteigna, fljót og góð
þjónusta. Málum, smíðum og fl. Uppl.
í s. 867 4968 Njàll.
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

Búslóðaflutningar
SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222

NÝJAR VÖRUR FRÁ PARÍS
Kjóll 6.990,- margir litir Mikið úrval af
ermum Hárskraut í mikklu úrvali Opið
til 10-22 alla virka daga. Laugardaga
10-20 Sunnudaga 13-20 Súpersól
Hólmaseli 2 109 Reykjavík 587-0077
567-2077 Erum á facebook

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

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
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Smiðjuvegur 30, 200 Kópavogur
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Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.
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Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Til sölu

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

Sjónvarp

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.

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

Lyklar

HERBERGI TIL LEIGU Í
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

Verslun

LANGAR ÞIG Í HUND?
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Til sölu alsjálfvirk kaffibaunavél sem
beintengd er við vatn. Lagar kaffi,
kakó, kaffi latté, cappuccino, sviss
mokka og latte machiatto. Vél í
toppstandi og lítur vel út. Verð: 85.000
kr. Upplýsingar í síma 898-2130

WE-VIBE II, III OG IV
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg ár
í röð. Viamax fullnægingarkremið
sem virkar o.fl. 50 Shades of Grey
vörurnar og allt það vinsælasta í dag.
Millifærsla, greiðslukort og netgíró.
Sendum um allt land www.hush.is

Óskast keypt
6kútuvRgur   V 

ÓDÝR HEIMILSTÆKI

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

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

Atvinnuhúsnæði

Nudd
Slökunar nudd og heilun í Garðarbæ
tímapantanir í síma 782 4566

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

Shihtzu rakki leitar eftir heimili!
Upplýsingar í s. 6910938

Býð upp á gott nudd. Afslappandi og
gott umhverfi. Opið til 21 á kvöldin.
105 Rvk/Ármúli S. 894 4817.

V/ FLUTNINGA ERLENDIS
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

Búslóð til sölu, m.a. Samsung
ísskápur, AEG þvottavél, og þurrkari,
reiðhjól, hljómplötusafn o.fl. Nánari
upplýsingar í síma 8605190 / 6933793
e. kl 13

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

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.

Hljóðfæri

Schäfer rakkar til sölu, tveir eftir.
Barngóðir og yndislegir. Tilbúnir
til afhendingar. Hreinræktaðir og
ættbókafærðir. Foreldrar með Topp
mjaðmir og olnboga. Foreldrar eru
meistarinn Yasko og Kötlu Birta.
Upplýsingar í síma 8625579 eða
liljan79@gmail.com

NORSKA - ICELANDIC STUNDASKRÁ:

Ökukennsla

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

SHAFER HVOLPAR
Hvolparnir eru tilbúnir til afhendingar
Gjóskuræktun stigahæsta
schäferræktun ársins 2013. Ættin
skartar innfluttum úrvalsmeisturum
uppl. 690 0907 /faxi@simnet.is http://
gjoskuhundar.weebly.com/

Húsnæði í boði
R-109.Til leigu 2ja herb kj.íbúð í
rólegu hverfi. Reglusemi skilyrði. Verð
115 þús. S.6951790

Yndilsegir papillon hvolpar til sölu
m/ættbók frá HRFÍ. Efnilegt got frá
reyndum ræktanda. Uppl í s: 8240115
og á royalice.weebly.com

Til leigu 2ja herbergja 60fm
kjallaraíbúð í þríbýli á frábærum
grónum stað í Kópavogi. Stutt í
sundlaug, verslun o.fl. Fín íbúð fyrir
reglusaman, reyklausan einstakling
eða par. Gæludýr ekki leyfð. Leiguverð
110.000. Uppl. 694-4150.
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ÆTLAR ÞÚ TIL
DANMERKUR Í SUMAR?
Nýuppgerður, vel staðsettur
bóndabær á Miðsjálandi til
leigu viku í senn - Gisting fyrir 8
manns í 4 herbergjum - stutt í
allskyns afþreyingu.
www.oevej18.dk
Ásgeir Páll : 004522122252

Atvinna í boði

LEIKSKÓLINN
SKERJAGARÐUR

Veiðleyfi

Svæ nær frá því fyrir ne
Svæðið
eða
ðan Djúp
Djjúp
úpóósneff aðð og me
meðð Bo
orrggin
ginnni
ni,
stærstur hluti svæði
ðisi
ðisi
sins
nss hef
n
efur
fur tilhe
illheyr
heyr
he
yrt svvæð
yrt
æ i 1 í Yt
Ytri
rii Raan
ngá
síðustu ár. Veiðista
aðir
ðiir á ssvvæ
væð
æðin
nu er
eru m
m..a.
a. Staur
ta
aur
urhylu
hylu
hy
lur,r,
lur,
Straumey og Borg
rrgg. 4 stan
rg.
stangi
st
angi
an
gir sseem se
seljljas
jaasst yf
yfir
fir
irle
leittt ssaam
maan.
n.
Hagstætt verrð er
er á vei
vei
eiði
ðilleeyyffum
u og ffrrábær
ábæ vei
áb
eiðiv
eiði
ðivo
ði
von..

Gisting

Óskum eftir aðstoðarmanni í
eldhús við að elda og afgreiða bestu
hamborgara í heimi. Sumarvinna
einnig í boði. Umsóknir sendist á:
info@lebowskibar.is
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GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

LEBOWSKI BAR /
AÐSTOÐ Í ELDHÚS

skemmtanir

veiðileyfi

GEYMSLUHÚSNÆÐI/
BÍLSKÚRAR TIL SÖLU

GEYMSLULAUSNIR.IS

Dýrahald

5PPLÕSINGAR Å S   (ALLI HALLIPARKET GMAILCOM
EÈA RENNA Å KAFFI ¹ 3UÈURLANDIÈ

Geymsluhúsnæði

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

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

Harmonikur og
harmonikkugeisladiskar í úrvali.
Tökum harmonikkur í umboðssölu.
Borsini Super star. www.egtonar.is
Sími 824 7610 & 660 1648.

Til leigu ca.85fm iðnaðarhúsnæði /
verslunarh./skrifst. við Dalveg í Kópav.
Uppl. í s. 893 3475.

Tveir samliggjandi bílskúrar í
Móhellu 4E til sölu úr þrotabúi.
Stærð hvors bílskúrs er 26,3
fermetrar. Tilboð óskast. Nánari
upplýsingar veitir Halldór Reynir
Halldórsson hdl.,
Forum lögmönnum, S: 562-3939

NORSKA I & II - NORSKA f.
heilbrigðisgeira, ENSKA f. fullorðna.
ICELANDIC - ÍSLENSKA f. útlendinga.
Byrja/Starting: 7/4, 5/5, 2/6, 30/6:
Morgna/Síðdegi /Kvölds. Mornings/
Afternoons/Evenings. 4 vikur/5
x í viku- 4 weeks/5 days a week.
Aukatímar: STÆ,TÖL, EÐL, EFN. www.
iceschool.is. FullorðinsfræðslanIceSchool, Ármúli 5. s.588 1160.

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

%R AÈ HEFJA SMÅÈI ¹ ÖESSU HÒSI (ÒS MEÈ MIKLA ÅBURÈI GËÈ
EINANGRUN HITASPÅRALL Å GËLFI STËRT MILLILOFT KL¾TT MEÈ
BJ¹LKAKL¾ÈNINGU AÈ UTAN STALLAÈ ST¹L ¹ ÖAKI )NNFELLDAR RENNUR
K GLER Å ÎLLUM FÎGUM (ÒSIÈ ER  FM FM LOFT SAMTALS 
FM %INNIG TIL TEIKNINGAR AF ST¾RRI HÒSUM EF VILL

Til leigu 175 fm.á Smiðjuvegi
.70 fm. Kæli/frystiklefi. Hentar til
matvælavinnslu. Uppl. 660 5600
Mjög gott 210 fm atvinnuh. til leigu
við Melabraut í Hafnarfirði. Tvær
innkeyrsluhurðir, hentar vel fyrir léttan
iðnað eða heildsölu. Laust strax. Uppl.
í s. 8939678

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

til sölu

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík
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

Heilsuvörur

KAUPI GULL !
Til sölu þrír 20ft gámar. Parket á
gólfum og eldhúshorn m. ísskáp,
vask, skápum. Mjög snyrtilegir
og góðir gámar sem henta sem
skrifstofuaðstaða, sumarbústaður ofl.
(seljast allir í einu). Keyptir nýir árið
2012. Vinsamlegast sendið fyrirspurnir
á ssficeland@stolt.com

Hundaræktarfélag Íslands er
aðili að FCI, alþjóðasamtökum
hundaræktarfélaga, sem tryggir
rekjanleika ættbóka, beitir sér
fyrir hreinræktun og kynbótum
hundategunda. HRFÍ stuðlar
að góðum samskiptum á milli
hundeigenda, yfirvalda og almennings.
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins,
www.hrfi.is

Til leigu snyrtileg, 15 m2 herbergi
með aðgangi að baði, eldhúsi,
þvottavél og internet aðgangi.
Stutt í Bónus, veitingastaði,
kaffihús og strætó. Verð frá
55.000 á mánuði.
Available now! 15m2 rooms for
rent, with access to kitchen, bath,
laundry, internet. Close to Bónus,
restaraunts and buses.Price from
55.000.
Uppl. gefur Sverrir í s. 661-7000

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS
m"EST GEYMDA LEYNDARM¹L +ËPAVOGSn

LEIKIR HELGARINNAR
,AUGARDAGURINN  MARS
 (ULL #ITY -AN #ITY
 %VERTON #ARDIFF #ITY
 3TOKE #ITY 7EST (AM 5NITED

3UNNUDAGURINN  MARS

 -AN 5NITED ,IVERPOOL
 4OTTENHAM !RSENAL

Bauganesi 13 101 rvk auglýsir eftir
metnaðarfullum leikskólakennara
eða leiðbeinanda sem hefur
brennandi áhuga á að vinna með
ungum börnum. Íslenska skilyrði.
Framtíðarstarf. Nánari upplýsingar
sendist á: skerjagardur@skerjagardur.is

LAUGARDAGSKVÎLD

Atvinna óskast

2ÒNAR ¶ËR
2EYNIR 'UÈMUNDS
ÒR µR OG 3IGGA RNA
¹SAMT 'YLFA GIS
SPILA Å KVÎLD

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

!LLIR VELKOMNIR

Sölumaður (íslenskur) vanur dreifingu
og framstillingu á vörum í verslanir,
óskar eftir vel launuðu starfi. 10 ára
reynsla. Get hafið störf strax. S: 8671715

Einkamál
ÉG HLUSTA

HTTPWWWFACEBOOKCOMCAFECATALINA

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

Ef ykkur liggur eitthvað á hjarta,
þá get ég hlustað og hjálpað ykkur.
Hringið í s. 901 5550
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SKEMMTILEGUR OG LITRÍKUR SKÓBÚNAÐUR FRÁ GÖTUTÍSKU PARÍSARBORGAR

CHANEL-STÍGVÉL

PRADA-SKÓR

LITRÍKIR SOPHIE WEBSTER-HÆLAR

MANOLO BLAHNIK-HÆLASKÓR

ÁBERANDI BRIAN ATTWOOD-STÍGVÉL

YFIRHEYRSLAN ARNAR DAN KRISTJÁNSSON LEIKARI

Skotinn í Ellen Page
Hvað halda margir um þig sem er
alls ekki rétt? Ég hef ekki hugmynd um hvað fólk heldur um mig og
ég er ánægður með að vera laus við að
hafa áhyggjur af því.

1

Hvað kæmi fólki sem kynntist þér
mest á óvart? Hvað ég er góður
ferðafélagi.

2

Hvað kemur út á þér tárunum?
Hundurinn Roði í furðulegu háttalagi hunds um nótt og myndir í anda
Broken Circle Breakdown.

3
KRYDDHILLA Kjörin leið til að geyma
kryddjurtirnar og gefa tómum vegg líf
í leiðinni.

4

FYLGSTU MEÐ …

5
6

Hvað er fyndnast í heimi? Oddur
bekkjarbróðir og prump.

7
8

Hvert er fallegasta hljóð sem þú
hefur heyrt? Söngur Sigríðar.

Diyordie.elledecoration.se
Þessi sænska bloggsíða er undirsíða
sænska tímaritsins Elle Decoration.
Eins og nafnið gefur til kynna snýst
innihald bloggsíðunnar um hluti sem
hægt er að búa til sjálfur. Einnig er
vakin athygli á hönnun frá ungum og
upprennandi merkjum og innblástur
gefinn til að flikka upp á húsgögn
heimilisins. Góð síða fyrir handlagna
fagurkerann.

Hvað gerir þig pirraðan? Þegar
fólk snuðar sig um einlægni til
þess að þykjast vera siðmenntað.

Er líf á öðrum hnöttum? Það hlýtur að vera, mig langar allavegana
ekki til þess að loka á möguleikann.
Mér er í raun alltaf illa við það þegar
fólk lokar á möguleika og þá sérstaklega þegar einhverjir gera það fyrir
þig.

Hvað gerirðu þegar allir aðrir eru
sofnaðir? Horfi á heimildarmynd,
spila FIFA eða vafra á Vísindavefnum.
Hvaða frægu persónu ertu skotinn
í? Ellen Page, hún er góð leikkona,
klár, ákveðin og veit hvað hún vill
ásamt því að segja úreldum gildum að
fokka sér.

9

Ef þú mættir taka eina bók, eina
plötu og eina bíómynd með þér á
eyðieyjuna, hvað yrði fyrir valinu? Blái
Hnötturinn eftir Andra Snæ því ég á
eftir að lesa hana og langar til þess,
Spiegel im Spiegel eftir Arvo Pärt til
að halda geðheilsunni og Festen eftir
Thomas Vinterberg til þess að minna
mig á að það sé kannski bara fínt að
vera á eyðieyju.

➜Góður ferðafélagi
Leikarinn Arnar Dan Kristjánsson leikur í
leikritinu Furðulegt háttalag hunds um nótt.
Hann útskrifaðist úr Listaháskóla Íslands
vorið 2013. Aðrir leikarar í verkinu eru meðal
annarra Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Brynhildur Guðjónsdóttir, Nína Dögg Filippusdóttir og Bergur Þór Ingólfsson.
Leikstjóri er Hilmar Jónsson.
auðveldlega en ætli það sé
ekki heimþrármanían sem
blossaði alltaf upp í mér
þegar ég gisti hjá félögum
mínum.
Hvað verður þú að
gera eftir fimm
ár? Vonandi að halda
áfram að segja sögur
sem skipta máli hvort
sem það er í gegnum
leikhús eða bíó.

12

Shakespeare eða
Tsjekov? Shakespeare.

13

Hver var æskuhetjan þín? Shaun
White, Benedikt Brynleifsson, Magga mom og Alexander
Popov.

14

Er ást í tunglinu? Já, hún
er hvergi og alls staðar,
það er okkar að finna hana.

15

10

Hver er fyrsta minning þín?
Myndir og frásagnir annarra
trufla mig núna því ég man ekki hvort
ég man hlutina eins og þeir voru í
alvöru. Minningar mínar brenglast svo

11

FLIKKAÐ UPP Á Gamalli kommóðu

gefið nýtt líf með málningu og pensli.

Mér er í raun alltaf
illa við það þegar fólk
lokar á möguleika og
þá sérstaklega þegar
einhverjir gera það
fyrir þig.

Löður er með
á allan bílinn
Rain-X býður upp á fullkomna yﬁrborðsvörn
Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi
Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti
Opið allar helgar á Fiskislóð 29
8:00-19:00 virka daga og 10:00-18:00 um helgar

Aldrei
löng bið!

Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is - Sími 544 4540

Hvert sem markmiðið er þá hefur Philips hágæða snyrtitæki fyrir höfuð, andlit og líkama!

1000 krónur af öllum seldum Philips rakvélum, skeggsnyrtum
og hárklippum í marsmánuði renna til Krabbameinsfélagsins

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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ÞEGAR TYRKLAND VAR AÐ HVERFA
FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson rifjar
vel þekkta hjásögu frá
árinu 1920, en þá var
framtíð Tyrklands mjög
óráðin
eftir fyrri
heimsstyrjöldina. Það
munaði
furðulega
litlu að
þetta
stóra land
yrði limað
alveg
sundur.

ungi maðurinn sem hann hafði svo oft séð á
vappi eftir stígunum milli trjánna eða bregða
fyrir í gluggum konungshallarinnar, og þessi
maður kom nú askvaðandi með blikandi silfurstaf á lofti, og bjóst til að ljúka því verki
sem hundurinn hafði hafið, sem sé að ganga
endanlega frá bróður hans, varnarlausum,
skelfingu lostnum og blóðugum.
Í þessum hamagangi gat hann ekki orðað
þá hugsun hvort hann ætti að gæta bróður síns en þess þurfti ekki, eðlisávísunin
tók völdin, á augabragði æddi hann bróður
sínum til varnar, stökk upp að manninum
með stafinn á lofti og beit hann eins fast og
hann gat í lærið.
„Láttu hann bróður minn vera, drulluháleisturinn þinn!“ hefði hann æpt ef hann
hefði kunnað að tala, en úr því hann kunni
það ekki hélt hann bara áfram að bíta, tennurnar smugu gegnum klæði mannsins sem
var farinn að æpa hástöfum á hjálp, svo
óvænt var árásin, og þá komu fleiri menn
hlaupandi með barefli á lofti og allt var
komið í uppnám, hundurinn sem bar ábyrgð
á þessu öllu lúskraðist burt en hann og bróðir
hans sáu sér þá leik á borði að sleppa burt,
bróðir hans alblóðugur en samt ennþá ekki
dauður úr öllum æðum, og þeir tóku tilhlaup
og stukku eins og eldibrandar upp í næsta
tré þar sem hvorki hundar né menn gætu náð
til þeirra.
Þannig vildi það sem sagt til. Þannig réðust örlögin.

ANATÓLÍA Í ÖÐRUM HEIMI
Svartahaf
Hellusund
Konstantínópel
Trabzon

TYRKLAND

ARMENÍA

Ankara

Yerevan

Smyrna
Aþena

KÚ R DISTA N
Arbil

GRIKKLAND

Antalya

Ezene
Aleppo

Krít

Ký p u r

SÝRLAND

M iðj a rð a rh a f

búna manninn sem hann óttaðist að myndi
ANATÓLÍA Í ÞESSUM HEIMI
murka lífið úr bróður sínum, ja, þá má vel
halda því fram að Istanbúl héti nú aftur
Konstantínópel eins og í árdaga og hún væri
því ekkert endilega tilbúningur, sú auglýsing
hér á síðunni um páskaferðina til höfuðborgar Grikklands við Hellusund (!) sem ég fékk
umbrotsmanninn líka til að útbúa.
En hver varð þá slíkur örlagavaldur í lífi
þjóðanna í Anatolíu? Jú, svona leit hann út.
vona vildi það til: Hann sat í mestu
Hann var apaköttur af makakí-tegund, nánar
rólegheitum að snæðingi um hádegtiltekið er tegundin kennd við Gíbraltar.
Apakötturinn örlagavaldur
isbil og átti ekki von á öðru en að
Hann og fáeinir Gíbraltarapar aðrir, þar á
Kúrdar að fá lönd af Tyrkjum, og nýtt Sýrþessi dagur yrði eins og flestir aðrir
Hvaða örlög? Jú, örlög milljóna manna. Það
meðal sá sem ég leyfi mér alveg út í loftið
land líka, kringum tyrknesku borgina Izmir
að kalla bróður hans, höfðu verið fluttir í
átti Grikkland að fá mikið svæði en þá borg
dagar, friðsæll og tíðindalítill. Sólin
var ekki minni maður en Winston Churchill
skein mildilega í garðinum við konsem hélt því fram að þessi litli atburður í trjágarð sumarhallar kóngsins yfir Grikklandi,
kölluðu Grikkir frá fornu fari Smyrnu. Og
Istanbúl og nágrenni átti að vera á ábyrgð
ungshöllina; þótt það væri komið fram í októgarðinum við konungshöllina nærri Aþenu
en sá hét Alexander I um þær mundir, og
ber bólaði lítið á haustinu og ennþá heyrðist
hefði kostað milljón mannslíf, og margar
þetta gerðist í október 1920. Alexander hafði
alþjóðasamfélagsins, sú mikla perla hrifin
suðið í engisprettunum innan um vínviðarmilljónir lentu á vergangi og hröktust endanverið úti að ganga í hallargarðinum með sinn
úr höndum Tyrkja!
runnana og ólífutrén. Hann ákvað að
lega frá heimilum sínum. Og það
stóra þýska fjárhund þegar hundEn af því Alexander I dó, þá fór
má líka færa fyrir því rök
leggja sig eftir matinn. En þá heyrði
urinn réðst á einn Gíbraltarþetta allt út um þúfur. Um það leyti
að þessi sami atburðhann allt í einu skerandi neyðaróp,
apann og fór að tuska
missti Venizelos tökin á landhann duglega til. Þá
stjórninni og Grikkir kusu að
hann leit snöggt í kringum sig,
ur hafi orðið til þess
kom A lex a nder
kalla Konstantín I aftur til
þessa rödd hefði hann þekkt
að landamærin í
vissulega þjótandi
hvar sem er. Ópið virtist koma
Anatolíu (eða Litlukonungs. Og þá fór í verra, því
en það var fjarri
úr skógarlundi þar skammt frá
Asíu öðru nafni eða
Konstantín taldi sig vera mikþví að hann ætlog hann brá við skjótt og hentist
Tyrklandi) eru nú
inn herforingja og kjörið að
aði að hjálpa hundum stundir eins og
á staðinn eins og fljótt og fætláta kné fylgja kviði gagnvart
inum sínum að sálga
urnir gátu borið hann. Heyrnin
sést á litla kortinu hér
Tyrkjum. Ný lota í stríði þjóðaparæflinum; þvert á
anna hófst og þótt Tyrkir væru
hafði ekki brugðist honum, það
á síðunni, en urðu ekki
illa á sig komnir var oflátungsvar enginn annar en bróðir hans
eins og umbrotsmaður hefur
móti ætlaði kóngur að bjarga
sem hafði æpt og ekki að tilefnis- ALEXANDER I góðfúslega teiknað upp fyrir mig GÍBRALTARAPI lífi apans með því að reka hund- KONSTANTÍN I háttur Konstantíns slíkur að hann
klúðraði því stríði illilega. Grikkir
lausu. Á marmaralögðum stíg milli
á stærra kortinu: Tyrkland pínuinn á brott. En hinn apinn, sá
trjánna hafði ráðist að bróður hans risavaxlítið, Grikkland nær meðfram allri Eyjahafssem kom þjótandi bróður sínum til bjargar,
misstu að lokum allar þær lendur í Anatolíu
inn hundur og náð í hnakkadrambið á honum,
ströndinni og allt til Kýpur, Sýrland miklu
hann skildi ekki aðstæður og réðst því af
sem samningurinn 1920 hafði tryggt þeim,
djörfung á Alexander og beit hann illilega
hundurinn urraði og beit og sér til skelfingstærra en nú er, Armenía heilmikið veldi við
mannfall varð ógurlegt í stríðinu, og þjánar sá hann blika á næstum fagurrautt blóð
Svartahaf; hið ógæfusama Kúrdistan gæti
nokkrum sinnum. Þjónar kóngsins komu þá
ingar fólks lítt bærilegar. Og Istanbúl, sem
bróður síns þegar hundströllið nánast fleygði
jafnvel hafa orðið til!
með slætti miklum, og aparnir tveir voru
alþjóðasamfélagið hefði sjálfsagt afhent
Og ef hundkvikindið hefði ekki gert þessa
honum til og frá. Og rakkinn var reyndar
snöggir að láta sig hverfa.
Grikkjum að lokum ef þeir hefðu ekki skotið
ekki einn á ferð, með honum var þungbúni
árás og söguhetja okkar ekki bitið unga þungÞrátt fyrir apabitið bar Alexander sig vel
sig svona illilega í fótinn, sú merkilega borg
fyrst á eftir. En svo fór að versna í því, sýkvarð áfram tyrknesk og heitir ennþá Istaning kom í sárið og blóðeitrun, og á þeim pensbúl. Og svo risu Tyrkir upp á afturlappirnar,
Sér til illínlausu tímum var slíkt alvörumál. Þrem eftir að sigrast á hinum fífldjarfa Konstantín I og mönnum hans, að þeir endurheimtu
skelfingar sá vikum seinna dó Grikkjakóngur.
Og þá tóku örlögin að spinna sinn óvænta
líka lönd sín í austri: Armenía og Sýrland
hann blika á vef út frá apabitinu.
fengu öngvar sneiðar af Tyrklandi, og Kúrdnæstum
istan varð auðvitað ekki til.
Og allt þetta út af apakettinum sem beit
fagurrautt Perlan rifin úr höndum Tyrkja
Langafi Alexanders Grikkjakóngs var
kónginn! Þetta er auðvitað hjásaga í öllu
blóð bróður Kristján IX Danakóngur, sá er færði okkur sínu veldi – maður veit aldrei nákvæmlega
síns þegar Íslendingum „frelsisskrá úr föðurhendi“. hvað hefði gerst ef apinn hefði ekki bitið
Sonarsonur Kristjáns var Konstantín I sem
Alexander, en það er samt eitthvað töluvert
hundströllið
+YHUILVVM¿XU5H\NMDYºNXUDXJOVLUHIWLUVW\UNXPV¿NQXPWLO
í þessu!
varð Grikkjakóngur 1913. Hann var menntnánast fleygði aður í Þýskalandi og mágur Vilhjálms II tilHvað
YHUNHIQDVHPVWXODDHLQKYHUMXPHIWLUWDOLQQD¯WWDºKYHUIXP
varð um apann? Æjú, við vitum það.
honum til og keisara. Er fyrri heimsstyrjöldin braust út Eftir að kóngurinn var bitinn, þá fóru þjónar
ERUJDULQQDU
frá. Og vildi valdamikill forsætisráðherra Grikkja, kóngsins á kreik, veiddu apana báða og lógf %pWWXPDQQOºILRJHIOLQJXI¶ODJVDXV
rakkinn
var Eleftherios Venizelos, að landsmenn skip- uðu þeim. En þá var það orðið of seint.
f )HJXUUL¯VQGERUJDUKYHUID
uðu sér í lið með Bretum og Frökkum gegn
reyndar ekki Þjóðverjum og Tyrkjum sem voru saman í
f $XNQXÂU\JJLºKYHUIXPERUJDULQQDU
Páskaferðir 2014
einn á ferð, bandalagi. Fyrir Venizelosi vakti ekki síst
f 6DPVWDUILºEÄDI¶ODJDVDPWDNDHDI\ULUWpNMDYL
 ERUJDUVWRIQDQLU
með honum að krækja í lönd af Tyrkjum, erkióvinum
Grikkja frá gamalli tíð, en Tyrkjaveldi stóð
var þungbúni þá höllum fæti. Konstantín I var enginn
+pJWHUDVpNMDXPVW\UNLWLOYHUNHIQDºHLQXHDIOHLULKYHUIXP
ungi maður- vinur Tyrkja en þeim mun hlynntari ÞjóðHDDOPHQQWºERUJLQQL(LQVWDNOLQJDUK¿SDUI¶ODJDVDPWÂNRJ
inn sem hann verjum. Hann beitti sér fyrir því að GrikkVWRIQDQLUJHWDV¿WWXP
landi yrði hlutlaust en reyndi að þoka landhafði svo oft inu nær Þýskalandi er leið á stríðið. Bretar
+¯PDNVXSSKpVW\UNMDHUNU¿QXU
séð á vappi beittu sér þá fyrir því að Konstantín var rutt
eftir stíg- úr hásætinu árið 1917 og fór hann í útlegð
Sviss, en til kóngs var dubbaður Alexunum
milli til
G_
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[ŕ ¯ff[e
G_e]`SdXdWefgdWdf[^_[ŕ`¯
G_e]`SdXdWefgd
Wd f[^
ander sonur hans. Hann var 23 ára, hafði
trjánna eða litla hæfileika og litla menntun til að stýra
[ŕ\ VS [ #' S
^ $"#&
&
d[ŕ\gVSY[``#'
Sbd^$"#&
bregða fyrir í landi, enda mála sannast að hann var aldrei
gluggum annað en leppur Breta og Venizelosar. Það
hlutskipti líkaði honum illa, en fékk ekki
konungs- að gert, nánast innilokaður í Tatoi-höllinni
Ferðaskrifstofan Grikklandsferðir stendur
fyrir frábærum ferðum til höfuðborgar
hallarinnar. skammt norður af Aþenu.
Grikklands, Konstantínópel.
Meðan Alexander I ríkti þannig að nafninu
til lauk fyrri heimsstyrjöldinni með því að
Sérstök áhersla verður að þessu sinni lögð
Þjóðverjar og bandamenn þeirra biðu lægri
á að skoða slóðir Tyrkja sem réðu borginni
hlut. Mikil togstreita hófst um hvað verða
þangað til fyrir tæpum 100 árum. Þá
skyldi um Tyrkjaveldi og í friðarsamningum
„prýddu“ íslamskar bænakallssúlur m.a.s.
sem Tyrkir voru neyddir til að samþykkja í
dómkirkjuna fögru, Hagia Sophia!
ágúst 1920 var ríki þeirra skorið rækilega
niður við trog. Það átti aðeins að ná yfir
hluta af miðri Anatolíu og norðurströndinni
Sími: þrjár langar, tvær stuttar.
1¯QDULXSSOVLQJDUHUX¯YHI5H\NMDYºNXUERUJDUZZZUH\NMDYLNLVKYHUILVVMRGXU
við Svartahafið. Í austri áttu Armenar og
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Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

„Þetta líst mér vel á,“ sagði Kata. „Epli! Nú fær maður eitthvað almennilegt
að borða.“ „Því miður Kata mín,“ sagði Lísaloppa. „Þú mátt borða þau ef þú
getur leyst þrautina,“ sagði Konráð. „Heyrið þið mig nú,“ sagði Kata ergileg.
ég segi bara svona,“ sagði Konráð. „Allt í lagi,“ sagði Kata. „En þá fæ ég
Lísaloppa. „Mín vegna líka,“ bætti Konráð við. „Allt í lagi, hver er þrautin,“
spurði Kata „Þrautin er þessi,“ sagði Lísaloppa. „Dragðu þrjár línur á milli
eplanna þannig að til verði sjö reitir og eitt epli í hverjum þeirra.“
Getur þú hjálpað Kötu að leysa þessa þraut?

ÚR: KROPPURINN ER KRAFTAVERK „Hugsaðu þér ef mannfólkið væri blóm. Væri ekki leiðinlegt ef öll blómin í heiminum

væru eins?“ spyr Sigrún í bókinni.

MYND/BJÖRK BJARKADÓTTIR

Við erum öll frábær
Sigrún Daníelsdóttir sálfræðingur segir að við eigum öll að bera virðingu fyrir
líkama okkar og líka annarra. Hún hefur skrifað fallega bók um það, Kroppurinn
er kraftaverk, sem Björk Bjarkadóttir teiknaði ﬂottar myndir í.

Brandarar
Villi litli kom hlaupandi til mömmu sinnar og sagði óðamála: „Mamma,
mamma! Ég felldi stóran stiga sem stóð upp við húsgaflinn.“
„Af hverju ertu að segja mér það?“ spurði mamma. „Farðu heldur og
láttu hann pabba þinn vita af því.“
„Pabbi veit af því. Hann hangir í þakrennunni.“
„Mamma! Get ég fengið lítinn bróður?“
„Nei, Dísa mín, af hverju biður þú mig um það?“
„Æ, það er svo tilbreytingarlaust til lengdar að stríða kettinum.“
„Pabbi! Hvar er Eiffelturninn?“
„Það veit ég ekki, sonur sæll. En spurðu hana mömmu þína, það var
hún sem tók til síðast.“

Sigrún, af hverju skrifaðir þú
bókina Kroppurinn er kraftaverk? „Til að hjálpa börnum að
líða vel í líkamanum sínum og
bera virðingu hvert fyrir öðru
óháð því hvernig þau líta út.“
Finnst þér of lítil kennsla um
líkamann í skólanum? „Við
þurfum að gera meira af því að
ræða um fjölbreytileikann. Við
erum öll mismunandi í útliti en
eins og Pollapönkarar segja, þá
erum við eins inn við beinið, og
eigum öll rétt á því að það sé
komið vel fram við okkur. Það
er enginn líkami betri en annar,
við erum öll frábær eins og við
erum.“
Hvað þurfum við að gera til að
kroppnum okkar líði sem best?
„Hugsa fallega til hans og passa
vel upp á hann. Passa að hann
fái nóga næringu, hreyfingu
og hvíld og bera virðingu fyrir
honum eins og hann er.“
Hvernig sendir líkaminn okkur
skilaboð? „Hann sendir okkur
skilaboð í gegnum það hvernig
okkur líður. Allar kenndir líkamans eru skilaboð til okkar, eins
og þegar við meiðum okkur,
þá finnum við sársauka. Þegar
við þurfum mat þá verðum við
svöng og þegar við þurfum hvíld
verðum við þreytt.“

SÁLFRÆÐINGURINN „Það er mjög
gott að ráðfæra sig við krakka svo
maður geri ekki einhverja vitleysu,“
segir Sigrún.
MYND/ERNIR

Hvað er skemmtilegast við
líkamann? „Líkaminn er frábært fyrirbæri sem getur gert
óteljandi skemmtilega hluti. Allt
sem krakkar gera, gera þau með
líkamanum sínum, eins og að
teikna, hjóla og fara í kollhnís.
Það skemmtilegasta er samt
örugglega að hlæja.“

Hvað eigum við að
segja við sjálf
okkur þegar
við stöndum
fyrir framan spegilinn? „Að við
séum einstök.“

Þú sendir börnunum þínum,
Silju, Rökkva og Pétri, kveðju í
bókinni. Hvað eru þau gömul?
„Þau eru þriggja, níu og þrettán
ára.“

Hjálpuðu þau þér með bókina?
„Já, þau hjálpuðu mér mikið
með að ákveða hvað ætti að
vera í bókinni og hvað ekki.
Það er mjög gott að ráðfæra sig við krakka svo
maður geri ekki einhverja vitleysu!“

Málaskólar um allan heim!
Góð kennsla, þjónusta við nemendur, afþreying,
íþróttir, skemmtun, sem og gisting að eigin vali.

Lærir helling - skemmtir þér konunglega
Við hjá KILROY leggjum mikla áherslu á að skólarnir
okkar séu með fyrsta ﬂokks kennslu. Það er þó
staðreynd að það skiptir líka máli að njóta sín og
skemmta sér. Því er einnig lögð áhersla á félagslíf.

Málaskólarnir eru frábærlega staðsettir
Lang ﬂestir eru miðsvæðis eða mjög vel staðsettir
upp á afþreyingu og hentugleika.

Viltu vita meira?
Hafðu samband við ferðaráðgjafa okkar í gegnum
netfangið ferdir@kilroy.is eða í síma: 517-7010.

S:517-7011

kilroy.is
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28. Telur frekar (6)
35. Lindir svala rugluðum væskli (6)
37. Standast fylgdarlið dauðans (6)
39. Lán að gefa saman (5)
40. Mjúk sem svörður jarðar, enda grunneiningarnar klárar (5)
41. Friður bæði og fát fylgja slíkum stýrum (5)
43. Fullt og áreiðanlegt (4)
44. Stend við mitt stöff (4)
46. Áhlaup á samkomu (4)
47. Pólitískt afl fjarlægir bílhræ (4)

2
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Skuggasund eftir Arnald
Indriðason frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku var Einar
Sigtryggsson, Akureyri.

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist mikilvægur atvinnuvegur.
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 19. mars næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt
„15. mars“.
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5 stjörnu
öryggi!

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.190.000 KR. - GERÐU VERÐSAMANBURÐ

.

Mazda2 er sparneytinn, ótrúlega lipur og hagkvæmur í rekstri. Hann er búinn öﬂugri 1,3 lítra bensínvél sem þó eyðir
einungis frá 4,3 l/100 km og fær frítt í stæði.* Mazda2 er áreiðanlegur, öruggur, vel búinn og frábær í endursölu.
Taktu snúning á Mazda2, gerðu góð kaup og lækkaðu rekstrarkostnaðinn.
MAZDA. DEFY CONVENTION.

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Mazda2 eyðir 4,3 l/100 km í langkeyrslu og fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur í 90 mínútur í senn.
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

SNJALLSJÓNVARP FRÁ

Fæstt hvít
Fæs
hvíttt eða
eða sil
silfur
furlit
litað!
að!

GLÆSILEG HÖNNUN
Tækið er glæsilega hannað með örþunnum
ramma utan um skarpan LED skjá.
Vandað, umhverfisvænt og í orkuflokki A+

Panasonic TXL39E6
L39E6

Panasonic TXL42E6
L42E6

119.990

129.990

VERÐ Á
ÁÐUR 149.990
Framúrskarandi myndgæði
100Hz Backlight Blinking tryggir flöktlausa
mynd og Vreal Smart örgjörvinn gerir
alla myndvinnslu óaðfinnanlega.

Viera Connect WiFi snjallsjónvarp
Með nýjustu Panasonic tækni er boðið upp á allt það besta
í samhæfni við net og tölvur. Með „My Home Screen“
getur notandinn aðlagað að sínum þörfum hvað birtist á

VERÐ ÁÐUR
Á
169.990

skjánum. Swipe & Share 2.0 gerir svo einfalt að senda
myndir og myndbönd frá spjaldtölvum og snjallsímum yfir á
tækið og Microsoft Smooth Streaming technology hámarkar
gæði efnis sem náð er í gegnum netið.

„It offers excellent picture quality with good
upscaling, deep black levels and natural colors,
and packages it up in an atrractively slim
design“ cnet – Editors choice

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS
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ÞETTA GERÐIRT 44 F.KR.

1493 Kristófer Kólumbus kemur til baka til Spánar úr fyrstu
Ameríkuferð sinni.

Fyrirsát Júlíusar Sesars

1905 Bæjarsíminn í Reykjavík er formlega opnaður. Leikið er á
fiðlu í símann af tilefninu.
1953 Þjóðvarnarflokkur Íslands er stofnaður. Flokkurinn starfar í áratug.
1956 Söngleikurinn My Fair Lady er frumsýndur á Broadway.
1961 Suður-Afríka segir sig úr Breska samveldinu.
1964 Leikkonan Elísabeth Taylor og leikarinn Richard Burton
ganga í hjónaband.
1983 Litlu munar að farþegaþota frá Arnarflugi og herflugvél
rekist á rétt við Vestmannaeyjar.

Þegar nokkrir fyrrverandi félagar hins
rómverska herforingja Júlíusar Sesars
óttuðust að hann ætlaði sér að afnema
lýðveldið og skipa sjálfan sig konung
lögðu þeir á ráðin um að myrða hann.
Fyrirsátin átti sér stað á þessum degi
44 f.Kr. þegar Sesar var á leið inn í
samkomuhús öldungaráðsins en þá var
hann stunginn til bana af sínum eigin
þingmönnum.

Allt að sextíu háttsettir menn tóku þátt
í samsærinu en á meðal þeirra var Brútus, sonur hjákonu Sesars.
Segir sagan að þegar Sesar sá Brútus
meðal samsærismanna hafi hann mælt:
„Einnig þú, barn?“ Samkvæmt öðrum
heimildum féll hann án þess að mæla
orð. Shakespeare leggur Sesari lokaorðin
ódauðlegu í munn: „Et tu, Brute?“ sem
er latína og þýða má: „Þú líka, Brútus?“

2006 Bandarísk stjórnvöld tilkynna ríkisstjórn Íslands um þau
áform sín að kalla allar orrustuþotur sínar og björgunarþyrlur
heim frá Keflavík.

KARL JÓHANN GUÐMUNDSSON
leikari, þýðandi og orðsnillingur,

lést aðfaranótt 3. mars á dvalarheimilinu
Grund. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni
mánudaginn 17. mars, kl. 15.00.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Soffía Lára Karlsdóttir
Sigríður Helga Karlsdóttir
Steingerður Sigurjónsdóttir

Garðar Hansen

Innilegar þakkir færum við öllum
sem sýndu okkur hlýhug og samúð við
andlát og útför okkar kæru

HLÍFAR ERLENDSDÓTTUR
Hátúni 10a, Reykjavík.

Sérstakar þakkir sendum við því starfsfólki í heimahlynningu sem
annaðist hana með hlýju, virðingu og vináttu.
Jóna María Eiríksdóttir
Kristján Hjaltested
Gerður, Frank og börn.

Reynir Þorsteinsson

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

STEINUNN J. STEINSEN
lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð laugardaginn 1. mars. Útförin
fer fram frá Kópavogskirkju fimmtudaginn 20. mars kl. 13.00.
Rúnar Steinsen
Guðrún Guðmundsdóttir
Steinn Steinsen
Ásta María Björnsdóttir
Anna Steinsen
Sigurður Már Einarsson
Ragnheiður Steinsen
Rakel Steinsen
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

ÞÓRA SIGURÐARDÓTTIR
Lækjasmára 8, Kópavogi,

LÍFSSTÍLL AÐ VERA SKÁTI Júlíus Aðalsteinsson, verkefnastjóri Bandalags íslenskra skáta.

Skáti fyrir lífstíð
Júlíus Aðalsteinsson, félagsmálastjóri Bandalags íslenskra skáta, var heiðraður með teiti í
gær fyrir tuttugu ára starf hjá skátunum.
„Þetta er svolítið merkilegt að starfsmaður í frjálsum félagasamtökum nái
tuttugu ára starfsaldri og því vildum
við fagna því með óvæntu teiti þar
sem samstarfsmenn, sjálfboðaliðar
og aðrir sem hafa unnið með honum
í gegnum tíðina mættu og gerðu sér
glaðan dag,“ segir Dagbjört Brynjarsdóttir, upplýsingafulltrúi Bandalags
íslenskra skáta.
Júlíus Aðalsteinsson, félagsmálastjóri Bandalags íslenska skáta, hefur
unnið fyrir æsku landsins síðastliðin tuttugu ár. Starf hans hefur verið

margþætt í gegnum árin en hann
hefur unnið að stuðningi við skátaforingja, aðstoðað við að stofna ný
skátafélög í öðrum sveitarfélögum og
sinnt öllum tengslum Bandalagsins við
skátafélögin í landinu ásamt öðru.
Æskulýðsstarf skáta hefur verið
starfrækt á Íslandi í hundrað ár en
var fyrst stofnað í Bretlandi árið 1907.
Dagbjört segir að markmið starfsins
snúist um að þroska börn og unglinga
til að verða sjálfstæðir einstaklingar
með því að prófa og upplifa aðstæður
sjálf.

„Þetta á alltaf að vera skemmtilegt
og spennandi félagsstarf með áskorunum til að prófa eitthvað nýtt. Við setjum okkur markmið og gerum okkur
grein fyrir því að við löbbum ekki á
Everest á einum degi. Náttúrunni
berum við virðingu fyrir og skiljum
ekki eftir okkur spor.“ Dagný segir
fjöldatölur skáta um allt land fremur
stöðugar en á sumrin sé mikil aðsókn
vegna ýmissa sumarnámskeiða. „Að
byrja í skátunum verður í raun eins
konar lífsstíll fyrir lífstíð,“ segir hún.
marinmanda@frettabladid.is

lést á Hrafnistu, Kópavogi, 27. febrúar sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Margrét Valsdóttir
Erla Valsdóttir
Jón H. Karlsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn, afi, langafi og bróðir,
Faðir okkar og bróðir,

GYLFI GUNNARSSON
þyrluflugmaður,

lést 19. október síðastliðinn í Sebring á
Flórída eftir skammvinn veikindi. Útförin fór
fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Fyrir hönd aðstandenda,
Sigrún Gylfadóttir
Hanne Sundt
Gerður Gunnarsdóttir
Gauti Gunnarsson
Sigurður Ólafur Gunnarsson
og fjölskyldur.

GUÐMUNDUR HALLDÓR SNÆHÓLM
lést þann 28. febrúar á Vífilsstöðum. Útförin
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Við þökkum auðsýnda samúð og vinarhug.
Hrefna Gróa Snæhólm
Sunneva Jónsdóttir Snæhólm
Guðmundur Ómarsson
Óttar Þór Ómarsson Snæhólm
Tryggvi Ómarsson
og langafabörn,
Arnar Freyr Stefánsson
Kristófer Jón Stefánsson
Hrefna Karen Stefánsdóttir
Edda Snæhólm

Ómar Ólafsson
Stefán Halldór Fannbergsson

",/ 7č9/¿-č
Frá ofnum til helluborða. Frá ísskápum til hrærivéla.
Tilfinningin er eins og þú sért í atvinnueldhúsi.
Þú kemur með hæfileikana, ástríðuna og hugmyndaflugið.
Tækin frá Kitchenaid koma þér nær fullkomnun. Alltaf.
Gerum það gómsætt. Gerum það einstakt í sameiningu.
Komdu og kynntu þér málið.

Opið virka daga 9-18
og laugardaga 11-15
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Afmælisdagur
Poison-stjörnu
Bandaríski tónlistarmaðurinn og lagahöfundurinn Bret Michaels
fagnar 51 árs afmæli
sínu í dag. Hann er
helst þekktur sem
stofnandi og með limur metal-hljómsveitarinnar
Poison. Undanfarin ár hefur
m e i r a fa r i ð
fyrir honum í
sjónvarpi en
Michaels kom
fram í Bachelor Pad-þáttaröðinni þar
sem einhleypir koma saman í

leit að ástinni. Þar lét hann
ljós sitt skína og söng
lagið Every Rose Has
It‘s Thorn. Michaels
var orðaður við leikkonuna Pamelu Anderson um skeið og
fyrir stuttu tók
hann þátt í
hinni vinsælu bandarísku þáttaseríu The
Apprentice undir
stjórn
milljónamæringsins Donalds
Trump.

Ástkær kona mín, systir og mágkona,

Hugheilar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug vegna andláts og útfarar
yndislegs eiginmanns míns,
ástkærs föður, tengdaföður og afa,

JÓHANNA MAGNÚSDÓTTIR

RAGNARS GÍSLASONAR

lést 11. mars.
Óskar Margeirsson
Skúli Þór Magnússon
Árni Magnússon

skólastjóra,
Efstalundi 4, Garðabæ.
Guðrún Jóhannesdóttir

Sérstakar þakkir færum við Guðmundi Rúnarssyni lækni
og starfsfólki deildar 11G á Landspítalanum við Hringbraut.
Ingibjörg Gunnarsdóttir
Gunnar Bjarni Ragnarsson
Sigríður Elísabet Ragnarsdóttir Jónatan Fjalar Vilhjálmsson
Ragnheiður Þórdís Ragnarsdóttir Úlfar Linnet
og barnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
fráfall föður okkar, tengdaföður og afa,

HILMARS SÆVALDS
GUÐJÓNSSONAR
Pétur S. Hilmarsson
Axel Viðar Hilmarsson
Snorri Freyr Hilmarsson
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar,
Margrét K. Sverrisdóttir
Ásdís Ingþórsdóttir
Anna Söderström

JÓHANNA GUÐRÚN
BALDURSDÓTTIR
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði laugardaginn
1. mars. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
F.h. aðstandenda,
Baldur Öxdal Kjartansson
Haraldur Kjartansson

Elskulegur eiginmaður,
faðir, tengdafaðir og afi,

GUÐMUNDUR JÓHANN
HALLVARÐSSON
tónlistarkennari og fararstjóri,
Karfavogi 34, Reykjavík,

lést í faðmi fjölskyldunnar á Landspítalanum við Hringbraut
þriðjudaginn 11. mars. Útför fer fram frá Digraneskirkju þann
21. mars kl. 13.00.
Anna Margrét Jónsdóttir
Lilja Dögg Guðmundsdóttir
Elvar Már Ólafsson
Hallvarður Jón Guðmundsson
Elfa Rún Guðmundsdóttir
Vala Baldursdóttir
Helge Haahr
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

STEINUNN JÓHANNESDÓTTIR
frá Hvammi, Hnífsdal,
síðast til heimilis á Hrafnistu í Hafnarfirði,

lést þriðjudaginn 4. mars. Útför hennar fer fram frá
Víðistaðakirkju í Hafnarfirði mánudaginn 17. mars kl. 13.00.
Sverrir Jóhannesson
Guðmundur G. Jóhannesson
Jóhannes B. Jóhannesson
og fjölskyldur.

Eva Lillerud
Guðrún H. Hauksdóttir

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur hlýhug og samúð við
andlát og útför okkar ástkæra

ZÓPHANÍASAR MAGNÚSAR
MÁRUSSONAR
Meltröð 4, Kópavogi.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólkinu á
Sunnuhlíð fyrir hlýhug og góða umönnun.
Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur hlýhug og samúð
við fráfall elskulegrar móður minnar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

SIGRÍÐAR S. KRISTJÁNSDÓTTUR
Hamrahlíð 17, Reykjavík.
Ása Sæmundsdóttir
Sæmundur Bjarklind
Benedikt Bjarklind
Arnar Bjarklind
og langömmubörn.

Björn Bjarklind
María Bjarklind
Rakel Ýr Jónsdóttir
Margrét Jóhönnudóttir

Alúðarþakkir til allra sem auðsýndu okkur
samúð og vináttu við andlát og útför
elskulegrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

HÓLMFRÍÐAR FINNSDÓTTUR
frá Straumfjarðartungu.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Brákarhlíðar í
Borgarnesi fyrir einstaklega góða umönnun og hlýju.
Valgeir Ingólfsson
Jóhanna Þ. Björnsdóttir
Guðbjörg Ingólfsdóttir
Gunnar Ragnarsson
Finnur Ingólfsson
Guðríður Ebba Pálsdóttir
Páll Ingólfsson
Brynja Þórhallsdóttir
Þórður Ingólfsson
Haraldur Ingólfsson
Steinunn Ingólfsdóttir
Helgi Valur Friðriksson
Baldur Ingólfsson
Guðrún Helga Helgadóttir
ömmu- og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,
Suðurhlíð 38d, Reykjavík,

Kristbjörg Þórðardóttir
Sigríður Benný Björnsdóttir
Flóki Pálsson
Þóra Kristín Björnsdóttir
Þröstur Már Sigurðsson
Birna Björnsdóttir
Þórður Björnsson
Elva Sigtryggsdóttir
og afabörnin.

SIGURBJÖRN TORFASON
(Bjössi)
Kelduhvammi 20, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut þann 6. mars. Útför hans
fer fram í Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 18. mars kl. 15.00.
Alda Finnbogadóttir
Torfi Sigurbjörnsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, sonur,
uppeldisbróðir, tengdasonur og mágur,

BJÖRN ÓMAR JÓNSSON
lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
11. mars. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju miðvikudaginn
19. mars kl. 15.00. Blóm eru vinsamlegast afþökkuð en þeim er
vilja minnast hans er bent á líknardeildina í Kópavogi.

Elskulegur eiginmaður minn og faðir,

Elskuleg móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

SIGRÚN SIGURÐARDÓTTIR
lést 27. febrúar.
Útför fór fram í kyrrþey.
Sigurður Rúnar Sigurðsson
Ágúst Birgisson
Jóhann Sigurðsson
Agnes Elva Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

KRISTJÁN ÓSKARSSON
tónlistarmaður,
Fannafold 121, Reykjavík,

lést á líknardeildinni í Kópavogi 12. mars. Útförin fer fram frá
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 20. mars kl. 13.00. Blóm eru
vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vilja minnast hans er
bent á Minningarsjóð líknardeildarinnar í Kópavogi.
Marilyn Herdís Mellk
Eva Ósk Kristjánsdóttir
Kristján Indriði Kristjánsson
Óskar Indriðason
Margrét Erla Guðmundsdóttir
Örvar Daði Marinósson
Kristjana Bjargmundsdóttir Mellk
Róbert Mellk
Guðríður Guðmundsdóttir
Karen Mellk
frændsystkini og fjölskyldur.

Ástkær systir okkar og föðursystir,

STEINUNN JÓNSDÓTTIR
Hjartans þakkir til allra sem sýndu
samúð, hlýhug og kærleik við andlát
og útför okkar elskulegu

KRISTÍNAR KÁRADÓTTUR
Naustabryggju 57.

Sérstakar þakkir sendum við öllu því góða
fólki sem annaðist hana í veikindum hennar.
Albert Sigtryggsson
Sigurður H. Hlöðversson
Hlín Hlöðversdóttir
Sigtryggur Albertsson
Arnar Albertsson
Atli Þór Albertsson
Aðalheiður Ísleifsdóttir
og barnabörn.

Þorbjörg Sigurðardóttir
Guðmundur Jón Tómasson
Ragnheiður Sóley Stefánsdóttir
Inga Björg Stefánsdóttir
Anna Ósk Ólafsdóttir

Melgerði 39, Kópavogi,

áður til heimilis í Granaskjóli 3, Reykjavík,
lést á krabbameinsdeild Landspítalans
þann 11. mars sl. Útför hennar fer fram
frá Fossvogskirkju föstudaginn 21. mars
kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð en þeim
sem vilja minnast hennar er bent á styrktarsjóð Steinars Mána
Guðmundssonar, 0537-14-405600, kt. 640811-0210.
Guðmundur Kjalar Jónsson
Guðmundur Ingvar Jónsson
Guðmundur Örn Ingvarsson
Lilja Kjalarsdóttir
Íris Kjalarsdóttir
Guðmundur Gíslason
og aðrir aðstandendur.

Elsku eiginmaður minn
og yndislegi pabbi okkar,

EINAR ÞÓR EINARSSON
lést á líknardeild Landspítalans
fimmtudaginn 13. mars.
Steinunn Þórhallsdóttir
Fannar Þór
Steinar Þór
Ágústa Ósk
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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


/HLWLQKHOGXU¢IUDPD±K§ILOHLNDU®NDVWDDWUL±LODQGVLQV¿DU
VHPVLJXUYHJDULQQI§UPLOOM´QLUNU´QD

PONDUS

Eftir Frode Øverli

Átt þú ekki
að spila í dag,
Jói?

1IMVML£XXEV
VXQQXGDJXU

En ég verð að stinga
af núna til að hita
vel upp áður en við
byrjum!

Ekki
fyrr en
klukkan
sjö!

/0
1¯RWOS²YR
1MOEIP8SVJEWSR
6DQQJMDUQRJKHL±DUOHJXU
XPU§±X¿¢WWXUXP¿M´±P¢O
RJIUªWWLUO®±DQGLVWXQGDU®
XPVM¢0LNDHOV7RUIDVRQDU

34-22(%+7/6

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Fyrirgefðu, herra,
áttu sólarvörn?

/0
7N£PJWX¨XXJµPO
%M·UJ*X±U»Q*®VODG´WWLU
KHIXUQ»VNULID±V·JXV®QD
VHPHUXPK\OGM»SDVRUJRJ
´ELODQGLO®IVNUDIW®VNXJJD
V¢UUDUI¢W§NWDU

/0
1V7IPJVMHKI

BARNALÁN

'UDPD¿§WWLUXP
DX±PDQQLQQ+DUU\
6HOIULGJHOHLNLQQDI
-HUHP\3LYHQ

… að sýna stuðning

Að vera
foreldri
þýðir...

/0
8LI*SPPS[MRK
QQXU¿¢WWDU·±LQDI¿HVVXP
PDJQD±DVSHQQXWU\OOLPH±
.HYLQ%DFRQ®D±DOKOXWYHUNL

Og sá sem
fær verðlaun
fyrir bestu
mætingu er
Hannes.

Veeeeei!
Já! Þetta er
strákurinn
minn!!

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
„Ég elska að efast og líka að vita.“

Gunnar Björnsson
Dante Alighieri
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/0 
&EVREIJRMEPPEHEKE
9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQLRJ
VNHPPWLOHJLU¿§WWLUI\ULU
\QJVWX¢KRUIHQGXUQDDOOD
GDJD¢.UDNNDVW·±LQQL
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19
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Walter Browne (2.444) vakti
gríðarlega athygli á N1 Reykjavíkurskákmótinu. Í lokaumferðinni vann
hann Dag Ragnarsson (2.105).
Svartur á leik

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. ryk, 6. persónufornafn, 8. blóðhlaup, 9. gogg, 11. ullarflóki, 12. dútl,
14. smámjaka, 16. samtök, 17. kopar,
18. óðagot, 20. grískur bókstafur, 21.
framkvæma.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. stjórnarumdæmis, 3. kringum, 4.
flutningaskip, 5. traust, 7. gáta, 10.
rotnun, 13. gerast, 15. einsöngur, 16.
ái, 19. í röð.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. duft, 6. ég, 8. mar, 9. nef,
11. rú, 12. stúss, 14. rikka, 16. aa, 17.
eir, 18. fum, 20. pí, 21. inna.

6SHQQX¿¢WWXUXPK·UNX
W´OL±/XFDV+RRGVHPHU
O·JUHJOXVWM´UL®VP¢E§QXP
%DQVKHH

Áfram, Hannes!

Áfram, Hannes!
Jey! Jey! Jey!

LÓÐRÉTT: 1. léns, 3. um, 4. farskip,
5. trú, 7. getraun, 10. fúi, 13. ske, 15.
aría, 16. afi, 19. mn.

/0
&ERWLII

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

1. Bg6! Svartur á ekkert gott svar
þar sem 1.m… fxg6 er svarað með
2. Dxe6+ og 3. Dxc8. Glæsilega teflt
hjá Browne sem tefldi fjörlega nú
sem endranær. Browne hlaut 7 vinninga, var aðeins hálfum vinningi frá
verðlaunasæti.
www.skak.is Áskorendamótið–
Anand vann Aronian.
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VOX FEMINAE Kórinn ætlar að flytja mörg af sínum uppáhaldslögum á tónleikunum Ljóð og leikur í dag klukkan 16.

GÓH6I:GI6B:Á
;GyCH@J=>C97:G?6"HB?yG@G:B>

Flutti frá Bonn heim
til Bolungarvíkur
Sigrún Pálmadóttir sópran sem er nýﬂutt til Íslands eftir 15 ára búsetu í Þýskalandi syngur einsöng með kórnum Vox feminae í Salnum í Kópavogi í dag.

7GDH@6AA6G

<JAGÓI6GI:GI6

76>A:NH "I:GI6

HÏB>/*---..-

„Ég ætla að taka lagið. Það er í
fyrsta sinn sem ég kem fram opinberlega eftir að ég flutti heim,“
segir Sigrún Pálmadóttir sópransöngkona glaðlega, nýkomin úr
flugi frá Ísafirði til að syngja með
kvennakórnum Vox feminae í Salnum klukkan 16 í dag.
Sigrún hefur búið í fimmtán ár
í Þýskalandi og var fastráðin við
óperuna í Bonn í áratug en flutti
nýlega á æskuslóðir sínar í Bolungarvík og kennir nú við Tónlistarskóla Ísafjarðar. „Þetta var
stórt stökk,“ viðurkennir hún. „En
við hjónin erum bæði að vestan og
ákváðum að prófa að setjast þar
að.“ Hún upplýsir að eiginmaðurinn, Birgir Örn Birgisson, sé að
vinna hjá Orkubúi Vestfjarða og
einnig að þjálfa úrvalsdeildarlið
í körfubolta. Synirnir tveir, Ólafur Pálmi, þriggja ára, og Magnús
Baldvin, átta ára, séu í leikskóla og
skóla í Bolungarvík.
Magga Pálma örlagavaldur
Það er vorbragur á tónleikum Vox
feminae. Kórinn mun flytja þar
mörg af sínum uppáhaldslögum,
íslensk sönglög í bland við alþekkt
Vínarljóð eftir Brahms, Schubert
og fleiri þekkt tónskáld. Yfirskriftin er Ljóð og leikur. Kristján
Karl Bragason leikur með á píanó
og Hafdís Vigfúsdóttir á flautu.
Þau hafa leikið saman sem dúó
um árabil.
Listrænn stjórnandi tónleikanna
er Margrét Pálmadóttir en hún er
viss örlagavaldur í lífi Sigrúnar.
„Ég flutti frá Bolungarvík sextán ára og fór í Flensborg í Hafnarfirði. Þar kynntist ég Möggu
Pálma sem stjórnaði kór skólans
og hún á mikinn þátt í því að ég
fór í minn fyrsta söngtíma,“ lýsir
Sigrún og kveðst líka hafa fyrst
sungið opinberlega sóló með Vox
feminae. „Fyrsta kórmappan sem
ég keypti mér er með í för núna.
Magga sagði mér að taka hana
með!“ segir Sigrún hlæjandi.
Bæði í skóla og vinnu
Eftir eitt ár í Tónlistarskólanum
á Akureyri og þrjú ár í Söngskólanum í Reykjavík hjá Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur lá leið Sigrúnar í tónlistarháskólann í Stuttgart.
Þar fór hún í ljóðadeild og óperudeild og var að ljúka mastersprófinu þar samhliða því að byrja að
vinna í Óperunni í Bonn árið 2001.
„Þýskaland er náttúrlega mekka

SÖNGKONAN

„Fyrsta
kórmappan
sem ég keypti
mér er með
í för núna,“
segir Sigrún
sem ætlar
að syngja
einsöng með
Vox feminae í
Salnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

óperunnar og fyrir klassískan
söngvara er algerlega toppurinn
að búa þar. Þar eru líka svo góðar
samgöngur og auðvelt að hoppa
upp í lest eða flugvél þegar maður
þarf að skreppa í söngferðir,“
segir hún. Hún kveðst hafa sungið á tónleikum í Bandaríkjunum
og í Stokkhólmi og einnig víða í
Þýskalandi. „Ég var mest í Bonn
en hef sungið í öðrum óperuhúsum
líka. Einu sinni söng ég í Dresden.
Þar var ég í hlutverki Serbinettu
í óperunni Ariadne auf Naxos.
Óperuhúsið í Dresden er mikilfengleg bygging. Eitt þeirra húsa
sem voru eyðilögð í stríðinu en svo
var það byggt upp aftur, stein fyrir
stein.“
Hingað til Íslands skrapp Sigrún líka að utan og söng á sínum
heimaslóðum fyrir vestan, með
Sinfóníunni á nýárstónleikum
og hlutverk Violettu í La Traviata hjá Íslensku óperunni 2008.
„Mér fannst afar skemmtilegt að
taka þátt í óperuuppfærslu hér á
Íslandi,“ segir hún brosandi.
Tekur tíma að aðlagast
Stundum er talað um að söngur

Þýskaland er náttúrlega mekka óperunnar
og fyrir klassískan
söngvara er algerlega
toppurinn að búa þar.
og fjölskyldulíf samræmist illa
en Sigrún segir mann sinn ávallt
hafa stutt hana vel í hennar námi
og starfi. Hann hafi getað hliðrað
til svo hún gæti sungið jafn mikið
og hún gerði en hann vann í Þýskalandi sem körfuboltaspilari, körfuboltaþjálfari og rafvirki. „Við höfðum auðvitað enga ættingja til að
passa eina og eina helgi,“ segir
hún. En nú er það breytt því drengirnir eiga ömmu og afa í Bolungarvík og Sigrún segir þá njóta þess.
Sá eldri sé þó með mikla heimþrá
til Þýskalands. „Magnús Baldvin
er Þjóðverji inn að beini og hlakkar mikið til að fara í frí til Þýskalands. En Ólafur Pálmi finnur
minna fyrir því. Það tekur samt
auðvitað sinn tíma fyrir alla að
aðlagast nýjum aðstæðum.“
gun@frettabladid.is
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John Green - the Collection

Divergent Series Box Set

Complete Adventures of Tintin
Austurstræti 18

Smáralind

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Kringlunni

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Álfabakka 14b, Mjódd

Akranesi - Dalbraut 1

Penninn - Hallarmúla 4

540 2000 | penninnΛpenninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. Gildistími tilboða er frá 15. mars til og með 31. mars eða á meðan birgðir endast.
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Sker gerir það
gott í BNA

Aðalfundur
VR 2014

Aðstandendum vestﬁrsku kvikmyndarinnar Skers
hefur verið boðið að sýna hana á tveimur virtum
kvikmyndahátíðum í Bandaríkjunum í apríl. „Gríðarleg
viðurkenning fyrir sveitalubbana,“ segir leikstjórinn.

verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica,
miðvikudaginn 26. mars nk. og hefst kl. 19:30.
Dagskrá:
Hefðbundin aðalfundarstörf
Innborgun í VR varasjóð
Lagabreytingar
Við hvetjum félagsmenn til að mæta.

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS

Virðing
Réttlæti

Aðstandendum stuttmyndarinnar Skers eftir Eyþór Jóvinsson
hefur verið boðin þátttaka á
tveimur virtum og eftirsóttum
kvikmyndahátíðum í Bandaríkjunum, Tribeca Film Festival og
Aspen Shortfest. „Það er gríðarleg viðurkenning fyrir okkar
starf, sveitalubbanna að vestan, að komast í hóp þeirra bestu
með Óskarsverðlaunastjörnum og öðru fagfólki úti í hinum
stóra heimi,“ segir Eyþór stoltur. „Þetta er fyrsta mynd sem
ég leikstýri og geri handrit að
einn, en Gláma kvikmyndafélag er fimm manna hópur sem
hefur gert nokkrar stuttmyndir
saman.“
Sker er sannsöguleg vestfirsk
stuttmynd sem gerist í Arnarfirðinum og fjallar um ferðamann sem siglir út í Gíslasker,
en fljótlega áttar hann sig á því
að það var kannski ekki svo góð
hugmynd.
Það er vestfirska kvikmyndafélagið Gláma sem stendur á bak
við myndina, en Eyþór skrifaði handritið og leikstýrði eins
og áður sagði. Aðalhlutverk er í
höndum Ársæls Níelssonar. Kvikmyndafélagið Gláma sérhæfir
sig í vestfirskri kvikmynda- og
heimildarmyndagerð og hefur
áður gefið út vestfirskan stuttmynda-hryllings-þríleik ásamt
því að vera með nokkrar heimildarmyndir í vinnslu, meðal annars
um Fjallabræður og Act Alone.
Myndin var aðeins eina helgi í
tökum og útlagður kostnaður var
undir 1.500 dollurum, eða innan
við 200.000 krónur. Hópurinn á
bak við myndina var aðeins skipaður sex mönnum, þá eru með
taldir leikarar, leikstjórn, töku-

LEIKSTJÓRINN Eyþór Jóvinsson

er að vonum stoltur af framgangi
kvikmyndarinnar Skers.

➜ Staðreyndir um
Tribeca og Aspen
■ Tribeca er haldin í New York 16.-

27. apríl 2014
■ 3.074 stuttmyndir voru sendar

inn til þátttöku á Tribeca, aðeins
58 voru valdar til sýninga í ár
■ Sker er eina íslenska myndin á
hátíðinni
■ Sker verður sýnd 5 sinnum á
hátíðinni
■ Áætlaður gestafjöldi á hátíðinni
er á bilinu 400.000-500.000
■ Aspen Shortfest er haldin í Aspen
8.-13. apríl 2014
■ Áætlaður gestafjöldi á hátíðinni
er ca. 30.000
■ Árið 2013 voru yfir 2.800 stuttmyndir sendar inn, en aðeins 83
valdar til sýningar

maður, eftirvinnsla og tónlist.
Athyglisverð staðreynd er einnig
að enginn í hópnum hefur neina
menntun á sviði kvikmyndagerðar, aðeins brennandi áhuga, að
sögn Eyþórs. fridrikab@frettabladid.is

Verdi í Grindavík
Óp-hópurinn ﬂytur dagskrána Verdi og aftur Verdi á
menningarviku í Grindavíkurkirkju á morgun.
Nú gefst Grindvíkingum tækifæri
til að sjá „Verdi og aftur Verdi“
sem hefur slegið rækilega í gegn
í vetur. Sýningin verður á dagskrá
menningarviku Grindavíkur og fer
fram í Grindavíkurkirkju á morgun
klukkan 15.
Tilefni sýningarinnar var 200 ára
afmælisveisla tónskáldsins Verdis.
Í sýningunni býður Verdi sjálfur,
túlkaður af Randveri Þorlákssyni,
áheyrendum til afmælisveislu og
rifjar um leið upp hitt og þetta frá
ævi sinni á milli þess sem flutt eru
atriði úr verkum skáldsins.

Lögfræðiþjónusta Lögréttu veitir endurgjaldslausa ráðgjöf við gerð
skattframtala í samstarfi við KPMG og Arion banka.
Ráðgjöfin verður veitt laugardaginn 15. mars kl. 13-17 í Háskólanum í Reykjavík,
Menntavegi 1 í Sólinni (aðalbyggingu) og eru allir velkomnir.

Hvað þarf að hafa meðferðis?
• Lykilorð og auðkennislykil til að komast inn í heimabanka
• Veflykil inn á rsk.is
• Verktakamiða síðasta árs (ef við á)
Skilafrestur á skattframtali einstaklinga er til 21. mars.

Sveinn Einarsson leikstýrir
sýningunni og Antonia Hevesi
bregður sér í gervi hljómsveitarinnar með aðstoð flygilsins.
Söngvarar eru þau Bylgja Dís
Gunnarsdóttir sópran, Egill Árni
Pálsson tenór, Erla Björg Káradóttir sópran, Hörn Hrafnsdóttir mezzó-sópran, Rósalind
Gísladóttir sópran, Sigríður
Aðalsteinsdóttir mezzó-sópran,
og Valdimar Hilmarsson baritón.
Gestasöngvari er Jóhann Smári
Sævarsson bassi.
- fsb
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Ragnheiður – ópera eftir

Gunnar Þórðarson
og Friðrik Erlingsson
KÁTUR KÁRI Það var létt yfir æfingunni sem ljósmyndarinn leit inn á í Langholts-

kirkju.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Carmina
Burana
klassískt
popp
Dómkórinn og kór Menntaskólans í Reykjavík, ásamt
drengjum úr kór Kársnesskóla, einsöngvurum og
undirleikurum ﬂytja Carmina Burana í Langholtskirkju á morgun, sunnudag, klukkan 17 og 20.
„Ég þarf að slökkva á útvarpinu.
Það má náttúrlega ekki fréttast að
virðulegur organisti sé að hlusta
á popp á Bylgjunni,“ segir Kári
Þormar dómorganisti hlæjandi
þegar hringt er í hann vegna tónleikanna Siðlausra söngva sem
hann stjórnar tvívegis í Langholtskirkju á morgun. Þar verður
flutt tónverk Carls Orff, Carmina
Burana, sem Kári segir reyndar
klassíska popptónlist og fjalla um
fallvaltleika gæfunnar.
„Þetta er tilraunaverkefni,“
segir Kári. „Við erum með Dómkórinn í Reykjavík og kór Menntaskólans í Reykjavík, um 45 manns
í hvorum hópi, og þriðja kynslóðin
er drengir úr Skólakór Kársness,“
lýsir hann og segir hafa heppnast vel að steypa þessum kórum
saman. Það sé ekkert sjálfgefið.
Alls taka yfir 100 manns þátt í

flutningnum. Með kórunum syngja
einsöngvararnir Hallveig Rúnarsdóttir sópran, Þorbjörn Rúnarsson tenór og Jón Svavar Jósefsson
bassabaritón og undirleikur er í
höndum píanóleikaranna Helgu
Bryndísar Magnúsdóttur og Kristins Arnar Kristinssonar auk sex
manna slagverkssveitar.
Kári er stjórnandi Dómkórsins
og MR-kórsins og segir forna hefð
fyrir samstarfi þeirra. „Pétur Guðjohnsen, fyrsti dómorganistinn,
sem fæddist fyrir um 200 árum,
var fyrsti söngkennari Lærða skólans, forvera MR. Martin Hunger
dómorgainsti endurreisti svo kór
MR á sínum tíma og tengir í raun
þessa þrjá kóra saman því hann
studdi líka vel við Kársneskórinn sem konan hans, hún Þórunn
Björnsdóttir, stjórnar.“
gun@frettabladid.is

HÖFUNDURINN Stóru

NÝ SÝNING 28. MARS KOMIN Í SÖLU!
Úr ummælum gagnrýnenda:
Framúrskarandi sviðsetning stórfenglegrar óperu
… Gæsahúð hvað eftir annað … Bravissimo
– Jónas Sen, Fréttablaðið

Stórkostlegt
– Dagný Kristjáns, Djöﬂaeyjan

Tær snilld
– Hugrún Halldórsdóttir, Stöð 2

Söguleg stund
– Silja Aðalsteins, TMM

Ótrúleg upplifun...frábær sýning... stórkostleg tónlist
– Lísa Pálsdóttir, RÚV

KÓR OG HLJÓMSVEIT
ÍSLENSKU ÓPERUNNAR

Glæsileg frumraun … fagmennska, fágun og öryggi

börnin eru
fyrsta leikrit
Lilju Sigurðardóttur.

– Hlín Agnars, DV

FRÉTTABLAÐIÐ/

Stórkostlegt kvöld...fallegasta og stílhreinasta
óperusýning sem ég hef séð á Íslandi í langan tíma

STEFÁN

ÞÓRA EINARSDÓTTIR
VIÐAR GUNNARSSON
ELMAR GILBERTSSON
JÓHANN SMÁRI SÆVARSSON
ELSA WAAGE
GUÐRÚN JÓHANNA ÓLAFSDÓTTIR
BERGÞÓR PÁLSSON
ÁGÚST ÓLAFSSON
BJÖRN INGIBERG JÓNSSON

Ummæli Óperugesta á netmiðlum:

– Kristinn Sigmundsson, óperusöngvari

Sannkallaður stórviðburður í íslenskri menningarsögu
– Jakob Frímann Magnússon, tónlistarmaður

Magnað meistaraverk –tónlistarsögulegur viðburður
– Eiður S. Guðnason, sendiherra

Stóru börnin snúa aftur
Sýning Lab Loka á Stóru börnunum eftir Lilju
Sigurðardóttur verður sýnd aftur í Tjarnarbíói.
Leiksýningin Stóru börnin eftir
Lilju Sigurðardóttur, sem frumsýnd var 2. nóvember síðastliðinn, snýr aftur í Tjarnarbíó í
mars vegna mikillar eftirspurnar. Fjórum aukasýningum hefur
verið bætt við, nánar tiltekið 20.,
21., 22. og 23. mars.
Sýningin hlaut mikið lof gagnrýnenda og var meðal annars
valin leiksýning haustsins af
Símoni Birgissyni í Djöflaeyjunni. Þá gaf Jón Viðar Jónsson sýningunni fjórar stjörnur

í Fréttablaðinu og valdi Rúnar
Guðbrandsson leikstjóra ársins.
Í uppsetningu Lab Loka fer
úrvalslið leikara með hlutverkin
undir stjórn Rúnars Guðbrandssonar, það er að segja þau Lilja
Guðrún Þorvaldsdóttir, Árni
Pétur Guðjónsson, Birna Hafstein og Stefán Hallur Stefánsson.
Aðstandendur sýningarinnar
vilja undirstrika að þar sem kynferðislegur undirtónn er í verkinu telst það ekki við hæfi barna.

6 stjörnu sýning, sem enginn má missa af
… STÓRKOSTLEGT!!!
–Gerrit Schuil, píanóleikari

15. MARS KL. 20 - UPPSELT MIÐASALA Í HÖRPU OG Á HARPA.IS
16. MARS KL. 20 - UPPSELT MIÐASÖLUSÍMI 528 5050
22. MARS KL. 20 - UPPSELT
28. MARS KL. 20 - NÝ SÝNING
29. MARS KL. 20 - UPPSELT
6. APRÍL KL. 20 - LAUS SÆTI
ÓPERUKYNNING FYRIR SÝNINGU: Höfundar óperunnar kynna verkið fyrir
sýningu í boði Vinafélags Íslensku óperunnar kl. 19:15 hvert sýningarkvöld.
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„Galsafengin og frumleg ádeila”
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H.A. - DV

„Bráðskemmtileg og sterk sýning þar sem
leikarar fara á kostum í vel skrifuðu verki.”

,,Framvindan er fáránleg, fyndin og áhugaverð. …
Bláskjár er verk sem heldur áhorfendum á tánum.”

F.B. - F.bl.

Sýningar

S.G.V. - M.bl.

,,Frábærlega skemmtilegt
og skrifað af miklum skáldskap”
G.S.E. - Djöflaeyjan.

Furðulegt
háttalag hunds
um nótt
LEIKHÚS ★★★★★
Borgarleikhúsið
Leikarar: Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Bergur Þór Ingólfsson, Brynhildur Guðjónsdóttir, Jóhanna Vigdís
Arnardóttir, Nína Dögg Filippusdóttir,
Jóhann Sigurðarson, Arnar Dan
Kristjánsson, Sigurður Þór Óskarsson
og Maríanna Clara Lúthersdóttir.
Jakob Bjarnar Grétarsson

Allra síðustu sýningar!
lau 15/3

kl. 20 örfá sæti

sun 16/3 kl. 20 lokasýning

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Óskabörn
ógæfunnar

Borgarleikhúsið

Sjónræn og vel gerð
sýning, vel leikin en sagan
stendur ekki vel undir svo
langri sýningu–sem hlýtur
að skrifast á leikgerðina.

14.00 Opnun málverkasýningar Erlu
Þorleifsdóttur og Stefáns Bjarnasonar
í anddyri Grensáskirkju, í dag frá 14.00
til 17.00.
15.00 Listamannaspjall í tengslum
við sýninguna Hljómfall litar og línu,
Hafnarhúsi. Dodda Maggý ræðir við
gesti um verk sitt DeCore (aurae) á
sýningunni.

Bókmenntir
10.30 Árleg barna- og unglingabókaráðstefna í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi í dag kl. 10.30 til 13.30. Aðgangur
ókeypis.

Tónlist
16.00 Perlur og pilsaþytur er yfirskrift
tónleika sem Kvennakór Kópavogs
stendur fyrir í Kaldalónssal í Hörpu
þann 15. mars. Fluttar verða léttar og
sígildar dægurperlur frá miðri síðustu
öld sem voru fyrst fluttar af vinsælum
dægurlagastjörnum þess tíma. Stjórnandi kórsins er Gróa Hreinsdóttir.
Undirleikur er í höndum Árna Heiðars
Karlssonar á píanó og Birgis Bragasonar
á bassa. Haldnir verða tvennir tónleikar
kl. 16.00 og kl. 20.00. Miðaverð kr.
3.000.
16.00 Kvennakórinn Vox feminae flytur
íslensk sönglög og Vínarljóð í Salnum
í Kópavogi laugardaginn 15. mars kl.
16.00 Einsöngvari með kórnum er
Sigrún Pálmadóttir sópran, Kristján Karl
Bragason leikur á píanó og Hafdís Vigfúsdóttir á flautu. Listrænn stjórnandi
er Margrét Jóhanna Pálmadóttir.
20.00 Perlur og pilsaþytur er yfirskrift
tónleika sem Kvennakór Kópavogs

stendur fyrir í Kaldalónssal í Hörpu
þann 15. mars. Fluttar verða léttar og
sígildar dægurperlur frá miðri síðustu
öld sem voru fyrst fluttar af vinsælum
dægurlagastjörnum þess tíma. Stjórnandi kórsins er Gróa Hreinsdóttir.
Undirleikur er í höndum Árna Heiðars
Karlssonar á píanó og Birgis Bragasonar
á bassa. Haldnir verða tvennir tónleikar
kl. 16.00 og kl. 20.00. Miðaverð kr.
3.000.
22.00 SúEllen heldur áfram að fylgja
eftir plötunni Fram til fortíðar sem
kom út síðasta sumar. Hljómsveitin
hélt vel heppnaða tónleika á Græna
hattinum síðasta haust og ætlar nú
að heimsækja okkur aftur. Dagskráin
samanstendur af bestu lögum sveitarinnar frá 1987-2004 og að sjálfsögðu
lögum af nýju plötunni ásamt einhverju
óvæntu. Tónleikarnir fara fram á Græna
hattinum Akureyri og hefjast klukkan
22.00.
22.00 Ellen Kristjánsdóttir, Eyþór Gunnarsson og dætur þeirra skemmta á Café

SUNNUDAG
HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
SUNNUDAGUR 16. MARS 2014

arar, hljómsveit, dansarar og kór, flytja
undir stjórn Valeríjs Gergiev. Myndin
tekin á sýningu óperunnar í Marinskijleikhúsinu um 1990. Óperan er byggð á
skáldverki rússneska þjóðskáldsins Alexanders Púshkin. Aðgangur er ókeypis.

Félagsvist

Kynningar

14.00 Félagsvist í Breiðfirðingabúð
sunnudaginn 16. mars kl. 14. Allir
velkomnir.

17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og
kynnir lög af hljómplötum á Ob-La-DíOb-La-Da, Frakkastíg 8, sunnudaginn
16. mars kl. 17.00.

Sýningar
15.00 Listamaðurinn Berglind Jóna
Hlynsdóttir spjallar við gesti um
sýninguna en hún hefur m.a. í verkum
sínum afbakað pólitískar táknmyndir
og vörumerki, til að mynda lógó föllnu
íslensku bankana. Hún veltir fyrir sér
rétti fólks til að takast á við táknmyndir
fyrirtækja í umhverfinu. Gestaspjallið
hefst kl. 15 og fer fram á íslensku.
Aðgangur er 1.300 kr. Sýningin fer
fram í Listasafni Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum.
15.00 Sunnudaginn 16. mars kl. 15
tekur Haraldur Jónsson þátt í leiðsögn
og ræðir við gesti um verk sín á
sýningunni H N I T í Hafnarborg. Í
framhaldi af leiðsögninni verður fluttur
gjörningurinn L I T sem Haraldur hefur
unnið í tengslum við sýninguna. Sunnudagur 16. mars er jafnframt lokadagur
sýningarinnar, en sýningin er opin frá
12-17 alla daga fram að sýningarlokum.
20.00 Síðasta sýning á Ómar æskunnar
með Ómari Ragnarssyni verður í Gaflaraleikhúsinu sunnudaginn 16. mars kl.
20.00. Sýningin er bráðfyndin úttekt
Ómars á æskuárum sínum, Reykjavík
stríðs- og eftirstríðsára, og alveg einstaklega skemmtilegum og sérkennilegum einstaklingum sem höfðu áhrif
á hann í æsku, og mótuðu viðfangsefni
hans, fólk og fyrirbæri, síðar meir. Þessi
kvöldstund með Ómari er einstök sýn
á líf þessa ástmögurs þjóðarinnar og
skemmtun á heimsmælikvarða.

Kvikmyndir
15.00 Kl. 15 verður Spaðadrottningin
(Pikovaja dama), ópera Tsjaikovskijs
sýnd í MÍR, Hverfisgötu 105. Listamenn
Kírov-óperunnar í Pétursborg, einsöngv-

Tónlist
12.00 Auður Gunnarsdóttir, sópran, og
Ragnheiður Steindórsdóttir, leikkona.
Á efnisskrá tónleikanna eru verk eftir
Jón Ásgeirsson, Atla Heimi Sveinsson,
Robert Schumann, Johannes Brahms,
Serge Rachmaninoff og Franz Liszt.
Tónleikaröðin er skipulögð af Jónasi
Ingimundarsyni píanóleikara sem minnist þess á árinu að fimmtíu ár eru liðin
frá því hann hóf þátttöku í opinberu
tónlistarlífi. Miðaverð er 2.900 krónur
og fara þeir fram í Salnum í Kópavogi.
12.15 Kammersveit Reykjavíkur, sem
í ár fagnar 40 ára afmæli sínu, flytur
Schubert-oktettinn á hádegistónleikum
í Kaldalóni sunnudaginn 16. mars kl.
12.15. Tónleikarnir taka um klukkustund. Miðasala á harpa.is, almennt
miðaverð 2.000 krónur en 1.000 fyrir
nema, eldri borgara og atvinnulausa.
14.00 Danski bassaleikarinn Richard
Andersson flutti til Íslands síðastliðið
haust. Hann hefur tekið drjúgan þátt í
starfsemi djassins á Íslandi og starfað
með fjölmörgum íslenskum djassleikurum. Í september síðastliðnum kom
hann á fót vikulegum djasskvöldum á
Hressó á sunnudagskvöldum þar sem
rjóminn af íslenskum djassleikurum
hefur spilað. Má þar nefna Eyþór
Gunnarsson, Scott McLemore, Snorra
Sigurðsson, Óskar Guðjónssson, Hilmar
Jensson, Matthías Hemstock, Einar
Scheving, Agnar Má Magnússon, Jón Pál
og Jóel Pálsson. Tónleikarnir fara fram í
Hljóðbergi í Hannesarholti. Miðaverð er
2.000 krónur.
16.00 Sinfóníuhljómsveit Norðurlands
býður upp á lifandi tónlist við kvikmyndina Innflytjandinn eftir Chaplin. Í
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SG-hljómplötur 50 ára
Ný safnplata er komin út á vegum Senu og inniheldur 75 dægurlög frá SG-hljómplötum. Svavar Gestsson vann mikið brautryðjanda- og hugsjónastarf.
Hálf öld er liðin frá því að fyrsta
plata SG-hljómplatna kom út. Það
var í júní 1964, en síðasta platan
kom út tuttugu árum síðar í árslok
1984. Fimmtíu árum eftir að Svavar Gestsson hóf hljómplötuútgáfu
eru mörg þeirra laga sem komu út
undir merkjum SG-hljómplatna
ennþá vinsæl.
„Við hefðum getað fyllt heila
safnplötu með hverjum flytjanda
á nýju plötunni, það er svo mikið

Rosenberg í kvöld klukkan 22.00
23.00 Pálmi Hjaltason skemmtir á
Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8, laugardaginn 15. mars kl. 23.00. Aðgangur er
ókeypis.
23.59 Það er komið að því að Papar
mæti að nýju á Enska barinn í Hafnarfirði. Síðast var algerlega sjúklega
gaman og er ekki von á minna fjöri
nú. Sem fyrr eru Papar fjölþjóðlegir,
fjölbreyttir, ómótstæðilegur og frekar
hressir. Bergsveinn Arilíusson forsöngvari hljómsveitarinnar biður fyrir góðar
kveðjur til allra Hafnfirðinga og annara
þeirra sem ætla að mæta. Hann sem og
aðrir meðlimir Papa munu taka fáránlega vel á móti ykkur og skemmtanahjólið mun rúlla langt fram á nótt.
23.59 Íslandsvinurinn og stórstjarnan
Klaas kemur fram á Players Keflavík í
kvöld. Miðaverð er 2.000 krónur.

UR

af flottum listamönnum þarna,“
segir Jónatan Garðarsson, tónlistarsérfræðingur og rokksögukennari, en hann tók þátt í að velja lögin
á safnplötuna sem kom út á vegum
Senu fyrir skömmu.
Á safnplötunni SG-hljómplötur er að finna 75 bráðskemmtileg
dægurlög af útgáfum SG-hljómplatna. Listamenn á borð við Fjórtán fóstbræður, Þorvald Halldórsson, Helenu Eyjólfsdóttur,

Savanna tríóið, Þrjú á palli, Ómar
Ragnarsson, Sextett Ólafs Gauks
og Svanhildi, Hauk Morthens, Ellý
og Villa Vilhjálms, Ragnar Bjarnason, Hljóma og fleiri má finna á
plötunni. „Þetta safn sýnir hversu
fjölbreytt tónlistin var sem Svavar
Gests kaus að gefa út. Hann vann
ómetanlegt brautryðjanda- og hugsjónastarf sem seint verður fullþakkað,“ útskýrir Jónatan.
- glp

SVAVAR
GESTS

FJÖLBREYTT TÓNLIST Jónatan
Garðarsson, tónlistarsérfræðingur og
rokksögukennari, tók þátt í að velja
lögin á plötuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Viltu losna
við aukakílóin?

Dell Latitude E7440 – Lé og öﬂug fartölva fyrir kröfuharða.

Hömrum í Hofi á Akureyri.
19.30 Kammermúsíkklúbburinn býður
upp á fjölbreytta tónleika í vetur.
Kammertónlist af ýmsum toga er flutt
af fremstu tónlistarmönnum landsins.
Í Norðurljósasal Hörpu óma perlur tónbókmenntanna í bland við ný, íslensk
verk, allt frá sellósvítum Bachs til nýrra
verka eftir Báru Grímsdóttur, Daníel
Bjarnason og Elínu Gunnlaugsdóttur.

Félagsstarf
19.00 Spilað verður bridge í Breiðfirðingabúð sunnudaginn 16. mars kl. 19.
Allir velkomnir.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is

Þjónustuábyrgð Dell (DBS)

Hámarks árfesting

Þessari vél fylgir „Dell Branded Services“
sem tryggir betri og ﬂjótari þjónustu.

Nýtir sömu tengikví og
spennubreyta og áður.

1,6 kg
Fislé og fáguð, vegur
ekki nema 1600 grömm
grömm.

2,1cm
Ótrúlega ne og 33%
þynnri en forveri hennar
hennar.

16 GB
Sérlega öﬂug og hraðvirk,
allt að 16GB vinnsluminni
vinnsluminni.

Hringdu í síma 440 9010 eða sendu póst á sala@advania.is
og fáðu upplýsingar um þessa frábæru vél.
Velkomin í verslanir okkar:
Guðrúnartún 10, Reykjavík

Tryggvabraut 10, Akureyri

Opið mán. til fös. frá 8 til 18
Lau. frá 12 til 16

Opið mán. til fös. frá 8 til 17

advania.is

13 klst
klst.
Ralaðan endist í allt að 13
tíma. Fer m
tíma
m.a.
a e ir stillingum
stillingum.

Intel, merki Intel, Intel Core og Core inside eru vörumerki Intel Corporation í Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum.

UR
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Vnr. 83614821
NORDSJÖ medium
spartl, 0,5 l.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.

Vnr. 68224394
LUX málningarrúlla, 25 cm.

Vnr. 83001994
HARRIS Extra Plus
penslasett, 3 penslar.

Vnr. 800602509
GJØCO
O PROFF
innimáálning, 9 l.

5.995

kr.

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

facebook.com/BYKO.is

895

595

kr.

kr.

645

kr.

Vnr. 58761012
Málningarfata, 12 l.

495

kr.

Vnr. 84100160
FIA málningarrúlla
og baakki, 25 cm.

995

kr.

Vnr. 01113446
Harlechh eik harðparket,
192x12285 mm, 8 mm.

2.195

kr./m2
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Nánari upplýsingar í
síma 515 4020 eða
á www.BYKO.is

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa
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Mammút sigurvegari
Íslensku tónlistarverðlaunanna
Íslensku tónlistarverðlaunin voru afhent í gærkvöldi og jafnframt var tuttugu
ára afmæli þeirra fagnað. Hljómsveitin Mammút var afar sigursæl á hátíðinni
og hlaut verðlaun fyrir lag og plötu ársins í ﬂokknum popp og rokk.

VILTU HÆTTA

AÐ REYKJA?

Íslensku tónlistarverðlaunin voru afhent í tuttugasta sinn í Hörpu í gærkvöldi. Verðlaun voru
veitt í 24 flokkum og var hljómsveitin Mammút
afar sigursæl. Plata sveitarinnar, Komdu til mín
svarta systir, var valin plata ársins í flokknum
popp og rokk og plötuumslagið það besta. Þá var
lagið Salt með hljómsveitinni einnig valið lag ársins í sama flokki. Þess má geta að sérfræðingar
Fréttablaðsins völdu plötuna einnig þá bestu árið
2013.

Þá var Gunnar Þórðarson verðlaunaður sem
tónhöfundur ársins í flokki sígildrar og samtímatónlistar fyrir óperuna Ragnheiði en verkið vann
einnig verðlaun sem tónlistarviðburður ársins.
Hljómsveitin Grísalappalísa getur einnig verið
sátt við sinn hlut en plata hennar, Ali, var valin
Coca-Cola-plata ársins. Þá var tónlistarmyndbandið við lag sveitarinnar Hver er ég? í leikstjórn
Sigurðar Möller Sívertsen valið tónlistarmyndband
ársins.
liljakatrin@frettabladid.is

NEY140201

SIGURVEGARARNIR Í ÁR

DJASS OG BLÚS
Tónverk ársins Strokkur af plötunni Meatball Evening
eftir Kristján Tryggva Martinsson
Tónlistarflytjandi ársins Sigurður Flosason
Tónhöfundur ársins Kristján Tryggvi Martinsson fyrir lög
á plötunni Meatball Evening
Plata ársins Meatball Evening–KTríó

Nicovel

ÖNNUR VERÐLAUN
Upptökustjóri ársins Sveinn Helgi Halldórsson fyrir
stjórn upptöku á Enter 4 með Hjaltalín

®

Tónlistarviðburður ársins Gunnar Þórðarson og Friðrik
Erlingsson–Ragnheiður, ópera

lyfjatyggigúmmí

Plötuumslag ársins Mammút–Komdu til mín svarta
systir
Hönnun: Alexandra Baldursdóttir, Katrína Mogensen,
Sunneva Ása Weisshappel

Nicovel Fruit og Nicovel Mint lyfjatyggigúmmí, innihalda 2 mg af
nikótíni sem nikótín resinat. Nicovel er ætlað reykingamönnum 18 ára
og eldri. Ekki má nota Nicovel ef um er að ræða ofnæmi fyrir nikótíni
eða einhverju öðru innihaldsefni tyggigúmmísins eða ef þú reykir ekki.
Leitið ráða hjá lækni áður en Nicovel er notað ef: þú hefur nýlega fengið
hjartaáfall eða heilablóðfall, þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð (ofsabjúgur)
eða útbrot með kláða (ofsakláði). Einnig ef þú ert með: brjóstverk,
hjartakvilla sem hefur áhrif á hraða eða takt hjartsláttar, ómeðhöndlaðan
háþrýsting, lifrarsjúkdóm, nýrnasjúkdóm, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil,
æxli í nýrnahettumerg (krómfíklaæxli), magasár eða bólgu í vélinda.
Einstaklingar undir 18 ára aldri ættu ekki að nota Nicovel nema því sé
ávísað af lækni. Viðeigandi skammtur fyrir fullorðna getur haft mikil
eituráhrif eða verið banvænn fyrir lítil börn. Þungaðar konur og konur
með barn á brjósti skulu eingöngu nota Nicovel í samráði við lækni.
Skammtar eru einstaklingsbundnir og valdir út frá nikótínþörf. Yfirleitt
er nóg að nota 8-12 tyggigúmmí á dag. Hámarksskammtur er 24 stykki
á dag. Nánari upplýsingar um notkun er að finna í fylgiseðli lyfsins.
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.
Markaðsleyfishafi: Orifarm Generics A/S. Umboð á Íslandi: Icepharma hf.
Lynghálsi 13, 110 Reykjavík.

Tónlistarmyndband ársins Grísalappalísa–Hver er ég?
Leikstjóri: Sigurður Möller Sívertsen
Textahöfundur ársins Bragi Valdimar Skúlason fyrir
texta á plötunni Mamma þarf að djamma
Plata ársins (Opinn flokkur) Days of Gray–Hjaltalín
Coca Cola-plata ársins Ali - Grísalappalísa

POPP OG ROKK

SÍGILD OG SAMTÍMATÓNLIST

Tónlistarflytjandi ársins Skálmöld

Tónverk ársins Nostalgia–Páll Ragnar Pálsson

Lagahöfundur ársins John Grant fyrir lög á plötunni
Pale Green Ghosts

Söngvari ársins Ágúst Ólafsson

Lag ársins Salt–Mammút
Söngvari ársins John Grant

Söngkona ársins Hallveig Rúnarsdóttir
Tónlistarflytjandi ársins Nordic Affect

Söngkona ársins Sigríður Thorlacius

Tónhöfundur ársins Gunnar Þórðarson fyrir óperuna
„Ragnheiði“

Plata ársins Komdu til mín svarta systir–Mammút

Plata ársins Over Light Earth–Daníel Bjarnason
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Verkfallið sem rændi læknisdraumnum
BAKÞANKAR
N
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ú stefnir allt í að kennaraverkfall hefjist eftir helgi. Það vekur athygli að
framhaldsskólanemar í dag virðast vera
meðvitaðir um rétt kennara sinna og styðja
þá í kjarabaráttunni. Flestir nemar sem
hafa tjáð sig um verkfallið segjast vonast til að það verði ekki of langt og hafa
áhyggjur af prófum og jafnvel námslokum.
Þau segjast sum kvíðin og stressuð vegna
framvindunnar. Þetta er hressandi innlegg í umræðuna um að unga kynslóðin
sé á hraðleið til helvítis. Okkur sem eldri
erum finnst hún stundum vita minna,
hafa minni áhuga, vinna minna og vera
almennt verri en þær sem á undan fóru.
Það er hins vegar ljóst á framhaldsskólanemum landsins að því er
þveröfugt farið.

ÞESSI kjaradeilufrí hafa nefnilega skotið upp kollinum með
reglulegu millibili í gegnum tíðina. Í mínu tilfelli var það verkfall framhaldsskólakennara sem
veitti mér frelsi frá grámyglumorgnum í köldum skólastofum
við tegrun og diffrun haustið
2000. Í minningunni var reynslan
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og iðjuleysi hjá ómótuðum unglingnum
og mér var gert að mæta til vinnu í verksmiðjunni hans pabba. Það var ekki alveg
það sem „verkfallsfríið“ átti að fela í sér.
Ég lærði þó að steypa handfærasökkur og
álfórnarskaut á skip af miklum móð sem
var meira en flestir gátu sagt. Það var
nefnilega þannig að verkfallið 2000 fór illa
með margan námsmanninn. Ég hef logið
því að sjálfri mér síðan ég rétt slefaði í
stærðfræðiprófinu vorið 2001 og skipti í
kjölfarið yfir á minna tölulega braut í Verzlunarskólanum, að ef ekki hefði verið fyrir
verkfallið væri ég læknir, verkfræðingur
eða forritari í dag. Í staðinn er ég blaðamaður með mikla vannýtta hæfileika við
málmsteypu.

FÖNDRAÐU
BREYTTU GÖMLUM BAKKA Í MINNISTÖFLU
Það er leikur einn að
breyta gömlum bakka
í minnistöflu þar sem
hægt er að festa hitt
og þetta á hann með
segulstálum.
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Þrífið bakkann vel og
vandlega ef þið ætlið
að spreyja hann í
skemmtilegum litum.
Einnig er hægt að
leyfa skræpóttum
bakka að halda sér.

KEFLAVÍK
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SPARBÍÓ

AÐ lokum fengu foreldrarnir nóg af hangsi

EGILSHÖLL
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uppfull af sjónvarpsglápi, góðum stundum með vinum, mikilli viðveru á göngum
Kringlunnar án nokkurs kaupmáttar og
svefni fram eftir degi, stundum lengur.
Ekki man ég eftir því að nokkur einasti
maður hefði þessar áhyggjur á sínum tíma
árið 2000, hvað þá að einhver væri að spá í
hvort að Þórður stærðfræðikennari hefði í
sig og á mánaðarlega.

2

Ef þið spreyið
bakkann er gott
að láta hann þorna
vel.

3

Festið bakkann á vegg og
skreytið hann með
fallegum segulstálum
og jafnvel orðsendingum sem veita
ykkur innblástur yfir
daginn.

Lumar þú á einföldu og
skemmtilegu verkefni
sem hægt er að framkvæma sjálfur? Sendu
það endilega til okkar
á netfangið liljakatrin@
frettabladid.is Nánari
upplýsingar um verkefnið er að finna á
visir.is.

Fengið af síðunni
Indiemade.com

FJÖLSKYLDUPAKKINN

Sp naðarbylting fyrir íslenskar fjölskyldur.
Sparnaðarbylting
fjölskyldur Ef tvö börn eða fleiri
fl
eru í fjögurra manna hópi þá borga allir barnaverð. Allir, alltaf!
er
O við lofum því að barnaverðið er alltaf það lægsta í verðskránni.
Og
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„HUGLJÚF KVIKMYND SEM KÆTIR OG GLEÐUR ÁHORFENDUR.“
-D.R., HOLLYWOOD REPORTER

ENTERTAINMENT WEEKLY
WE

FRÁBÆR
TEIKNIMYND
FYRIR ALLA
FJÖLSKYLDUNA

FRÁ FRAMLEIÐANDANUM ZACK SNYDER,
LEIKSTJÓRA 300 OG MAN OF STEEL


ONE CHANCE
300: RISE OF AN EMPIRE 3D
300: RISE OF AN EMPIRE 3DLÚXUS
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS ÍSL. TAL 2D
ÆVINTÝRI
Ý HR. PÍBODYS
Í
ÍÍSL. TAL 3D
THE MONUMENTS MEN
RIDE ALONG
ROBOCOP
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 2D
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 3D

Miðasala á:

KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
KL. 1 - 3.20 - 5.45
KL. 1 - 3.20
KL. 8
KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 10.30
KL. 1 - 3.30
KL. 1 - 3.30

og

*LAUGARDAGUR **SUNNUDAGUR

PETER GABRIEL
ONE CHANCE
SAVING MR. BANKS
ÆVINTÝRI
Ý HR. PÍBODYS
Í
2D / 3D
3 DAYS TO KILL
THE MONUMENTS MEN
NYMPHOMANIAC PART 1
SKÝJAÐ
Ý MEÐ KJÖTBOLLUM
Ö
2 2D



KL. 8*
KL. 3.30 - 5.40 - 8** - 9* - 10.20
KL. 6 - 9**
KL. 3.30 - 5.50
KL. 8 - 10.30
KL. 10.30
KL. 8
KL. 3.30
NÁNAR Á MIÐI.IS

ONE CHANCE
3 DAYS TO KILL
ÆVINTÝRIHR
ÆVINTÝRI
HR. PÍBODYS
RIDE ALONG

KL. 6 - 8 - 10
KL. 10
KL 44((2D / 3D)) - 66((3D))
KL.
KL. 8
ZZZODXJDUDVELRLV

0LëDVDODRJQiQDULXSSOíVLQJDU

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.
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 AV
THE BAG MAN
3 DAYS TO KILL
THE MONUMENTS MEN
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 3D
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 2D
RIDE ALONG
LEGO - ÍSL TAL 2D
DALLAS BUYERS CLUB

ýÀ
8, 10:20
8, 10:20
10:25
2, 4, 6
1:45, 3:45
6
1:50, 4
5:45, 8

TORE TANZT

WETLANDS

ZWEI LEBEN

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

ÓTRÚLEG SÖNN SAGA UM
ÍSLANDSVININN PAUL POTTS

„Hugljúf og fyndin
kvikmynd. Áhorfendur fá
gæsahúð við að hlýða á
einstakan flutning Pauls.“
-A.R., LOS ANGELES TIMES

„Kvikmynd sem kætir
og gleður áhorfendur.“
-D.R., HOLLYWOOD REPORTER

„Dásamleg mynd sem
hefur áhorfendur upp til
skýjanna: allt í senn fyndin,
spennandi og áhrifamikil.“

MISSIÐ EKKI
AF ÞESSARI
FYNDNU OG
YNDISLEGU
MYND

-L.K., URBAN CINEFILE

„Myndin á eftir að
hrífa aðdáendur breskra
kvikmynda um lítilmagna á
borð við The Full Monty,
Brassed Off og Billy Elliot.“
-M.N., THE STANDARD

JAMES CORDEN

JULIE WALTERS

KOMIN Í BÍÓ

Sýningartímar og miðasala á eMiði.is

70 | SPORT |

15. mars 2014 LAUGARDAGUR

SPORT
Björgvin kominn í snemmbúið sumarfrí

KV fær að vera með: Spila ekki alla heimaleikina í Egilshöll

HANDBOLTI „Ég meiddist í upphafi bikarúrslitaleiksins. Tók undirhandarskot,

FÓTBOLTI Knattspyrnufélag Vesturbæjar fékk í gær þátttökuleyfi í 1. deild karla í sumar en óvissa var um hvort félagið

lenti með höndina á andstæðingi og puttinn stóð bara upp í
loftið á eftir,“ segir ÍR-ingurinn Björgvin Hólmgeirsson en
hann spilar ekki meira í vetur.
Hann fékk það staðfest í morgun að liðband í þumli
hægri handar sé slitið. Hann þarf að fara í aðgerð vegna
meiðslanna á mánudag og verður frá í um átta vikur.
„Þetta er alveg grátlegt því við eigum bara fjóra leiki
eftir í deildinni. Ef við vinnum þá förum við
í
úrslitakeppnina. Það er leiðinlegt að
geta ekki hjálpað liðinu meira en ég hef
tröllatrú á því að strákarnir klári þetta.“
Þetta er mikið áfall fyrir ÍR enda Björgvin
aðalskytta liðsins. Ingimundur Ingimundarson
er einnig meiddur og óvíst með framhaldið hjá
- hbg
honum.

uppfyllti kröfur leyfiskerfis KSÍ eins og um unglingastarf og heimavöll. „Þetta er vægast satt mikill léttir. Nú get ég farið
að eyða púðrinu að vinna í liðinu,“ sagði Páll Kristjánsson, annar af þjálfurum KV-liðsins, í samtali við Fréttablaðið í
gær. KR og KV senda meðal annars sameiginlegt lið til leiks í 2. flokki og Egilshöllin er nú heimavöllur
liðsins. „Það kæmi mér mikið á óvart ef við myndum enda á því að spila 11 leiki í Egilshöllinni í sumar
því við ætlum að leita annarra leiða,“ sagði Páll.
„Ég taldi okkur vera búna að uppfylla öll skilyrði hvað varðar okkar heimavöll (gervigrasið úti í KR).
Ég þarf því að sjá hvað við þurfum að gera til að gera hann löglegan en við eigum góða nágranna.
Kannski fáum við að spila einhverja leiki á KR-vellinum sem væri óskandi. Það verða aldrei 11 leikir
og þá er gott að hafa Egilshöllina sem bakland,“ sagði Páll. „Ég var sjálfsögðu orðinn stressaður þegar
við fengum að vita það klukkan tvö í dag (gær) að heimavöllurinn væri ólöglegur og við þyrftum að
leita allra leiða til að finna annan völl á svona skömmum tíma,“ sagði Páll.
„Það verður síðan bara annar hausverkur að ári að takast á við leyfiskerfið á næsta
ári,“ sagði Páll sem horfir ekki bara á það að halda sæti sínu í 1. deildinni í sumar.
„Mér skilst að það sé enn þá strangari kröfur í úrvalsdeild og það verður því enn þá
- óój
meiri hausverkur,“ sagði Páll í léttum tón að lokum.

VINSÆLL Blaðamenn hafa elt Vettel á röndum í Ástralíu.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Engir yﬁrburðir í ár
Sebastian Vettel ekki með sama forskot og áður.
Formúlunni um helgina og venju
samkvæmt hefst tímabilið í Ástralíu. Þjóðverjinn Sebastian Vettel
hefur orðið heimsmeistari síðustu
fjögur ár og reynir nú að vinna
fimmta árið í röð.
„Við erum ekki í bestu stöðunni
til þess að vinna þessa keppni. Að
vinna heimsmeistaratitilinn er allt
önnur saga. Þetta verður langt
tímabil,“ sagði Vettel í gær en bíllinn hans hjá Red Bull hefur ekki
verið sérstaklega sannfærandi síðustu vikur.

Vettel hefur haft ótrúlega yfirburði í íþróttinni síðan árið 2010
en nýjar reglubreytingar vekja
vonir um að tímabilið í ár verði
meira spennandi en síðustu ár.
„Árið hefur ekki byrjað vel
hjá okkur og það þarf að laga
ýmislegt. Við erum ekki heimskir. Vissulega vildum við vera í
betri stöðu á þessum tímapunkti
en það sitja allir við sama borð.
Við munum gera okkar besta
um helgina og stefnum að því að
mæta enn sterkari til leiks í næstu
keppni.“
- hbg

Í opinni dagskrá á dominoshelgin.is

MAN. UTD.-LIVERPOOL
Sun.16. mars kl.13:30

TOTTENHAM-ARSENAL
TOTT
TENHAM-ARSENAL
Sun.16. mars kl.16:00

– Lifið heil

15%
afsláttur
Gildir út mars.

Nicorette
Fruitmint
Allar pakkningar og styrkleikar.

(1) SNÆFELL

-

VALUR (4)

(2) HAUKAR

-

KEFLAVÍK (3)

Konurnar af stað
Undanúrslit Dominos-deildar kvenna í körfubolta hefjast í dag. Spáfólk Fréttablaðsins er á því að lið Snæfells og Hauka mætist í lokaúrslitunum í ár.
KÖ R F U B O LT I
S n æfel l v a n n
dei lda rmeista ratiti li n n með
mik lum
yfirburðum
en
Haukakonur eru nýkrýndir
bikarmeistarar og tóku annað
sætið með nokkrum yfirburðum.
Þ að kemu r þv í k a n nsk i
fáum á óvart að næstum því
allir spámenn Fréttablaðsins
búast við að liðin fari í gegnum
undanúrslit úrslitakeppninnar
og mætist í lokaúrslitum um
Íslandsmeistaratitilinn alveg
eins og í bikarúrslitaleiknum á
dögunum.
Deildarmeistarar Snæfells
mæta Val og er fyrsti leikurinn
í Stykkishólmi klukkan 15.00 í
dag. Það lið sem fyrr vinnur þrjá
leiki kemst í úrslit. Snæfell tapaði
síðasta deildarleik í lok nóvember
og er búið að vinna alla fimm leiki
sína á móti Val í vetur þar á meðal
bikarleik í Vodafonehöllinni. Það
er þegar orðið ljóst að sigurvegari
þessa einvígis nær sögulegum
árangri því hvorugt félagið hefur
átt kvennalið í lokaúrslitum um
Íslandsmeistaratitilinn. Þau sátu
bæði eftir í undanúrslitum í fyrra,
þar af Valskonur eftir oddaleik á
móti verðandi Íslandsmeisturum
Keflavíkur. Snæfellsliðið er mun
líklegra eins og sést vel á því að

www.lyfja.is

Lægra
Fyrir
þig í
verð
í Lyfju
Lyfju

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 67977 02/14

FORMÚLA 1 Nýtt tímabil hefst í

allir spámenn Fréttablaðsins spá
Hólmurum sigri og fjögur af átta
búast við „sópi“.
Bikarmeistarar Hauka mæta
Keflavík og er fyrsti leikurinn
í Schenkerhöllinni á Ásvöllum
klukkan 16.00 í dag. Haukar unnu
þrjá af fjórum deildarleikjum
liða n na og slóg u Kef laví k
einnig út úr undanúrslitum
bikarkeppninnar á dögunum.
Keflavík vann fyrsta leik liðanna
í vetur en Haukakonur hafa unnið
síðustu fjóra, þar af tvo þeirra með

Spáfólk Fréttablaðsins
SIGRÚN ÁMUNDADÓTTIR, KR
Snæfell - Valur 3-1

Haukar - Keflavík 3-2

YNGVI GUNNLAUGSSON, ÞJÁLFARI KR
Snæfell - Valur 3-1

Haukar - Keflavík 3-1

ÍRIS ÁSGEIRSDÓTTIR, HAMAR
Snæfell - Valur 3-1

Haukar - Keflavík 3-2

HALLGRÍMUR BRYNJÓLFSSON, HAMAR
Snæfell - Valur 3-1

Haukar - Keflavík 3-2

AGNAR MAR GUNNARSSON, NJARÐVÍK
Snæfell - Valur 3-0

Haukar - Keflavík 3-1

SALBJÖRG SÆVARSDÓTTIR, NJARÐVÍK
Snæfell - Valur 3-0

Haukar - Keflavík 3-2

PÁLÍNA GUNNLAUGSD., GRINDAVÍK
Snæfell - Valur 3-0

Haukar - Keflavík 2-3

MARÍA BEN ERLINGSD., GRINDAVÍK
Snæfell - Valur 3-0

Haukar - Keflavík 3-2

meira en 25 stiga mun. Haukaliðið
vann síðasta leikinn hins vegar á
dramatískan hátt og með aðeins
einu stigi en sá leikur ætti að lofa
góðu fyrir þetta einvígi. Spámenn
Fréttablaðsins búast líka flestir
við oddaleik í þessu einvígi eða
sex af átta.
„Óvænt“ úrslit síðustu ár
Undanfarin þrjú ár hafa hins
vegar orðið „óvænt“ úrslit í
undanúrslitum í úrslitakeppni
k ve n n a . Nj a r ð v í k s ló út
deildarmeistara Hamars 2001,
Haukar slógu út deildarmeistara
Keflavíkur 2012 og KR sló út
Snæfell í fyrra í uppgjöri liðanna
í öðru og þriðja sæti. Í þremur af
fjórum leikjum í undanúrslitunum
síðustu tvö árin hefur líka fyrsti
leikurinn unnist á útivelli og það
er því löngu sannað að það getur
allt gerst í úrslitakeppninni.
Öll
fjögur
liðin
í
undanúrslitunum hafa unnið titil í
vetur. Snæfell er deildarmeistari,
Haukar tóku Powerade-bikarinn,
Valur vann Lengjubikarinn og
Keflavíkurkonur urðu meistarar
meistaranna. Aðeins eitt þeirra
getur aftur á móti unnið tvöfalt í
vetur og í dag hefst nýtt mót.
ooj@frettabladid.is

Liverpool fer
til Manchester
FÓTBOLTI Það er mjög áhugaverð

helgi fram undan í enska boltanum. Stórleikur helgarinnar er án
vafa leikur erkifjendanna Man.
Utd og Liverpool á Old Trafford.
Það væri ágætis sárabót fyrir
stuðningsmenn Man. Utd að fá
sigur úr þessum stórleik á morgun en á móti þarf Liverpool á
þrem stigum að halda í toppbaráttunni.
Einnig verður áhugaverður
Lundúnaslagur Tottenham og
Arsenal en Spurs hefur ekkert
getað upp á síðkastið.
- hbg

LAUGARDAGUR
12.35 Hull - Man. City
Sport 2
14.50 Everton - Cardiff
Sport 2
14.50 Fulham - Newcastle
Sport 3
14.50 Southampton - Norwich
Sport 4
14.50 Stoke - West Ham
Sport 5
14.50 Sunderland - C. Palace
Sport 6
17.00 Valspar Championship
Golfstöðin
17.20 Aston Villa - Chelsea
Sport 2
18.50 Malaga - Real Madrid
Sport
SUNNUDAGUR
05.30 Formúla 1 Sport
13.20 Man. Utd - Liverpool
15.50 Barcelona - Osasuna
15.50 Tottenham - Arsenal
16.10 Kiel - Magdeburg
17.00 Valspar Championship
19.30 Houston - Miami

Sport 2
Sport
Sport 2
Sport 3
Golfstöðin
Sport

www.volkswagen.is

Volkswager Caddy

Snjallari kynslóð atvinnubíla
Íslenskir atvinnurekendur vita að þegar þarf að kljást
við misjafnar íslenskar aðstæður er þýskt hugvit snjallasti
mótleikurinn. Það er því engin furða að Volkswagen Caddy
hefur verið mest seldi atvinnubíll á Íslandi undanfarin ár.
Nýjasta útfærslan af Caddy er sú snjallasta til þessa.
Með snjallsímanum þínum getur þú til dæmis stjórnað tíma- og
fjarstýrt olíumiðstöðinni og tryggt þér hlýja og notalega byrjun
á vinnudeginum. Þetta er bara einn af nýjum eiginleikum í
Caddy, vinnuþjarkinum þýska, sem er nú snjallari en nokkru
sinni fyrr.

VW SNJALL-BÍLL
Snjall-Caddy kostar aðeins frá

Staðalbúnaður í Caddy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rennihurðir á báðum hliðum
15“ stálfelgur og heilkoppar
Lokað skilrúm með glugga
Fullkomin stöðugleikastýring og spólvörn
Hæðarstillanlegt ökumannssæti
Loftpúðar fyrir ökumann
Útvarp með geislaspilara
Klukka
Fullkomin aksturstölva
Glasahaldari
Fjarstýrðar samlæsingar
Rafstýrðir upphitaðir hliðarspeglar
Hæðarstillanlegt öryggisbelti
Velti- og aðdráttarstýri
Viðarklæðning í lofti og hliðum og gúmmídúkur
á gólfi flutningsrýmis

Aukabúnaður Snjall-Caddy
•
•
•
•
•

Þráðlaust símkerfi
Fjarlægðaskynjarar að aftan
Stigalúga*
Tveir fjarstýringalyklar
Fjarstýrð Webasto olíumiðstöð
með snjallsímabúnaði
• Sjúkrapúði
• Hraðastillir (Cruise control)

3.250.000 kr.
( 2.589.641 kr. án vsk)

Atvinnubílar

*Ekki mögulegur aukabúnaður í Caddy Maxi

Söluaðilar: HEKLA Reykjavík · Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði
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Menn berjast fyrir ferlinum
Dagur Sigurðsson hefur miklar áhyggjur af álaginu á leikmönnunum hjá bestu liðum heims. Þeim þarf að
fækka en til þess að svo verði þarf að standa saman. Reﬁrnir eru á pari eftir erﬁða leiktíð vegna meiðsla.
FALLNIR HK-ingar féllu í síðustu

umferð deildarinnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HK Getur jafnað slæmt met
HANDBOLTI HK féll úr Olís-deild-

inni í handbolta, svo framarlega
sem fjölgun liða í deildinni bjargi
því ekki í sumar, eftir tap gegn
Haukum á heimavelli sínum í
Digranesi á fimmtudaginn.
HK-ingar, sem misstu nánast
allt byrjunarlið sitt fyrir tímabilið og hafa átt afar erfitt uppdráttar
í vetur, hafa aðeins unnið sér inn
þrjú stig í deildinni með einum
sigri og einu jafntefli.
Fyrsta stiginu náði liðið strax í
fyrstu umferð mótsins þegar það
gerði nokkuð óvænt jafntefli við
FH, 22-22, í Digranesi en fyrsti og
eini sigurinn kom ekki fyrr en 21.
nóvember þegar HK vann Fram á
heimavelli, 22-19.
Það stefnir allt í að HK, sem
er búið að tapa átta leikjum í röð,
jafni met Gróttu sem er slakasta
liðið í sögu átta liða deildarinnar sem tekin var upp tímabilið
2006/2007.
Metið yfir fæst stig í deildinni
er aðeins tveggja ára gamalt en
Gróttumenn áttu ekkert erindi í
úrvalsdeildina tímabilið 2011/2012
og féllu með þrjú stig. Þeir voru
sex stigum frá Aftureldingu sem
náði sjöunda sæti og heilum 19
stigum frá öruggu sæti.
HK-ingar hafa fjóra leiki til að
næla sér í eitt stig og losna við að
jafna árangur Gróttu sem slakasta
liðið í sögu átta liða deildarinnar.
Kópavogsliðið mætir ÍBV, Fram,
FH og Akureyri í síðustu fjórum
umferðunum.
Markatala HK-liðsins er þó nú
þegar orðin verri en hjá Gróttu
fyrir tveimur árum. Grótta var
með -124 í markatölu þegar liðið
féll 2012 en HK er með -126 og
má fastlega búast við að hún verði
verri eftir fjóra leiki.
- tom
Liðin sem hafa fallið í átta liða
deild:
2007: ÍR
2008: ÍBV
2009: Víkingur
2010: Stjarnan
2011: Selfoss
2012: Grótta
2013: Afturelding
*2014: HK

10 stig (-77)
9 stig (-232)
7 stig (-86)
11 stig (-72)
10 stig (-64)
3 stig (-124)
12 stig (-49)
3 stig (-126)

*Fjórir leikir eftir
Árangur Gróttu 2011/2012:
1 sigur - 1 jafntefli - 19 töp
3 stig og markatalan - 124

HANDBOLTI Dagur Sigurðsson,
þjálfari þýska 1. deildar liðsins
Füchse Berlín, hefur vakið mikla
athygli fyrir langt viðtal sem hann
fór í á þýska handboltavefmiðlinum Handball-world.com. Þar
bendir Dagur á beinar afleiðingar
leikjaálagsins sem er gífurlegt hjá
bestu handboltaliðum heims.
Þar telur hann upp, ásamt
blaðamanninum, nokkur alvarleg
og mjög alvarleg meiðsli 24 leikmanna í efstu fimm liðum þýska
boltans á síðustu tveimur árum.
Þar á meðal eru Íslendingarnir Alexander Petersson og Aron
Pálmarsson.
„Við tókum bara skyttustöðurnar inn í þetta þannig að þarna er
aðeins um að ræða toppinn á ísjakanum,“ segir Dagur um málið við
Fréttablaðið. „Þetta eru aðeins
þrjár leikstöður og ekki um að
ræða einhverjar tognanir heldur
alvarleg meiðsli.“

NBA-leikjaálag
Dagur rekur fjölgun meiðsla beint
til aukins leikjaálags en fyrir utan
það að leikirnir eru orðnir mun
fleiri eru þeir einnig orðnir hraðari.
„Evrópukeppni landsliðs hófst
fyrir 20 árum og þar bættist við
annað stórmót. Riðlakeppni Meistaradeildarinnar er stærri og þá er
komin riðlakeppni í hinar Evrópukeppninnar. Svo þurfa meistararnir að fara á heimsmeistaramót
félagsliða og fleira. Ofan á þá er
hraða miðjan orðin svipað gömul
og EM,“ segir Dagur en hlutirnir
voru öðruvísi þegar hann var að
byrja og lengi vel framan af ferlinum.
„Þá var engin hröð miðja. Maður
gat tekið sér tíma í að fagna og
hlaupið að áhorfendum og gefið
öllum „five“. Nú er leikurinn hraðari og leikjaálagið eins og í NBAdeildinni. Munurinn er sá að NBA
er með úrslitakeppni þannig að
tímabilið þar er langt frá því að
vera eins kraftmikið og í handboltanum. Enda eru leikmennirnir orðnir örmagna. Núna getum
við tapað úti um allt. Við töpuðum
í Eisenach og Minden og Kiel tapaði í Magdeburg til dæmis. Það er
bara vegna þess að leikmennirnir
eru búnir á því,“ segir Dagur.
15 færri leikir
Aukinn hraði í handboltanum
hefur gert hann að sjónvarpsvænni íþrótt og fjöldi leikja leiðir til hærri launa leikmanna sem
fá margir hverjir ansi vel borgað fyrir sín störf. Til að draga úr
álaginu þyrfti engu að síður, að
mati Dags, að fækka leikjum um
fimmtán á hverju tímabili.
„Líklega þyrfti deildin að vera
16 liða, Meistaradeildin þyrfti

ÁHYGGJUFULLUR Dagur Sigurðsson vill minnka leikjaálagið til að vernda leikmennina.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Tilbúinn í viðræður við þýska landsliðið
„Ég var í viðræðum við þýska sambandið áður en það réði Martin þannig það er ekkert skrítið að nafnið mitt hafi
komið upp,“ segir Dagur Sigurðsson við Fréttablaðið um þann orðróm að Degi verði á ný boðið starf sem landsliðsþjálfari Þýskalands í sumar.
Það er vægast sagt heitt undir Martin Heuberger, þjálfara liðsins, sem mistókst
að koma því á EM í Danmörku. Þjóðverjar voru frekar óheppnir í drættinum í
umspilsleikina fyrir HM en þar mætir það Póllandi sem þykir sigurstranglegra.
Komist Þýskaland ekki á HM þykir næsta víst að Heuberger verði rekinn og
hefur Dagur verið orðaður við liðið á ný.
„Ég myndi ekkert slá það frá mér og myndi alveg setjast niður með þeim. Ég
myndi samt ekkert leggjast flatur fyrir þá,“ segir Dagur, sem á eitt ár eftir af
samningi sínum við Füchse Berlín.
Hann er hvergi banginn við þýska starfið þó þjálfarar fárra handboltalið séu undir
meiri pressu.
„Þetta virðist ekki vera skemmtilegasta starf í heimi en aftur á móti væri þetta mikil áskorun. Þjóðverjar eru mikil handboltaþjóð og myndi alveg kitla að reyna hafa
einhver áhrif,“ segir Dagur, sem áður stýrði austurríska landsliðinu samhliða því að
þjálfa liðið Bregenz. Það kemur ekki til greina að þjálfa Þýskaland og Berlínarrefina.
„Nei, ég myndi aldrei gera það samhliða því. Ég er búinn að prófa það og geri það
ekki aftur,“ segir Dagur Sigurðsson.

aðeins að minnka og stórmótið
ætti auðvitað að vera á fjögurra
ára fresti þannig leikmenn fái frí
svona við og við. En til þess að
þetta gerist þurfa allir að koma
að borðinu og standa saman. Þ.e.
þýska deildin, EHF og IHF. En
ég þekki þennan bransa ágætlega
og sé það ekkert gerast,“ segir
Dagur sem hefur miklar áhyggjur af álaginu og hvað það er að
gera mönnum eins og meiðslalistinn sýnir.
„Þetta hefur orðið til þess að
menn hætta spila með landslið-

um. Hjá Þýskalandi eru einhverjir
6-8 sterkir spilarar sem hafa ekkert spilað með því undanfarin ár
í þeim tilgangi að reyna að lengja
ferilinn. Menn eru einfaldlega að
berjast fyrir því að halda ferlinum
á lífi. Menn verða að fara að horfa
á þetta frá sjónarhorni leikmannanna,“ segir Dagur Sigurðsson.
Erum á pari
Berlínarrefir Dags eru í fimmta
sæti þýsku 1. deildarinnar með 36
stig, fjórum stigum á eftir Hamburg sem er í fjórða sætinu.

„Við erum svona á pari má segja.
Við erum með þessi fjögur stóru
lið fyrir ofan okkur en undanfarin ár hefur okkur tekist að vera
fyrir ofan eitt þeirra allavega. Nú
höfum við sjálfir lent í miklum
meiðslavandræðum, sérstaklega
þegar leikjaálagið var hvað mest,
þannig að það hefur reynst mun
erfiðara að geta strítt stóru liðunum. Við þurfum að berjast fyrir
5. sætinu en við komumst í undanúrslit bikarsins sem við vorum
ánægðir með,“ segir Dagur Sigurðsson.
tom@frettabladid.is
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DAGSKRÁ
SUNNUDAGUR
Stöð 2 kl. 19.45
Ísland Got Talent
Kynnir keppninnar er sjónvarpsmaðurinn góðkunni
Auðunn Blöndal og dómarar eru Bubbi
Morthens, Þórunn Antonía Magnúsdóttir, Jón Jónsson og Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir.

Hanna Birna
í Minni skoðun

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur

Hanna Birna Kristjánsdóttir, innanríkisráðherra og varaformaður Sjálfstæðisﬂokksins, mætir í Hina hliðina í Minni skoðun í dag klukkan eitt.
Þátturinn er í opinni dagskrá á Stöð 2. Hanna Birna hefur staðið í ströngu
síðustu vikur og svarar stóru spurningunum. Þá munu þau Katrín Júlíusdóttir, Róbert Marshall og Höskuldur Þórhallsson skipa sérfræðingapanel þáttarins og kryfja fréttir vikunnar ásamt Mikael Torfasyni.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.05 Victorious
10.30 Nágrannar
12.15 60 mínútur
13.00 Mikael Torfason - mín skoðun
13.50 Spaugstofan
14.15 Spurningabomban
15.05 Heimsókn
15.30 Modern Family
16.05 Um land allt
16.40 Léttir sprettir
17.10 Geggjaðar græjur
17.30 Ísland Got Talent
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn
19.10 Sjálfstætt fólk
19.45 Ísland Got Talent
20.35 Mr. Selfridge (5:10)
21.25 The Following (8:15)
22.15 Banshee (10:10)
23.10 60 mínútur
23.55 Mikael Torfason - mín skoðun
00.40 Daily Show. Global Edition
01.05 Nashville
01.50 True Detective
02.45 The Americans
03.30 American Horror Story. Asylum
04.15 Mad Men
05.05 Mr. Selfridge
05.50 Fréttir

08.30 Formúla 1 - kynning á reglubreytingum
09.00 Malaga - Real Madrid
10.40 Meistaradeild Evrópu. Barcelona
- Man. City
12.20 Meistaradeildin - meistaramörk
13.00 Ístölt á Svínavatni
13.30 Ástralía
15.50 Barcelona - Osasuna Bein útsending
17.50 NBA - Dr. J - The Doctor
19.00 Ferð til Toronto á NBA leik
19.30 Miami - Houston Bein útsending
22.30 Barcelona - Osasuna
00.10 Golfing World 2014

FORMÚLA 1
SNÝR AFTUR!
Bestu kappakstursmenn heims eru mættir aftur á
ráslínuna í sínum nýju bílum. Það er nokkuð ljóst að
spennan hefur aldrei verið meiri en núna. Fylgstu með
fyrstu keppninni í Ástralíu um helgina.
Allt getur gerst!

Laugardagsmorgunn kl. 05:50

08.00 Hull - Man. City
09.40 Everton - Cardiff
11.20 PL Classic Matches. Man Utd Liverpool, 1992
11.50 PL Classic Matches. Liverpool Man. United, 1993
12.20 PL Classic Matches. Liverpool Man United, 1997
12.50 PL Classic Matches. Liverpool Manchester Utd, 2000
13.20 Man. Utd. - Liverpool Bein útsending
15.50 Tottenham - Arsenal Bein útsending
18.00 Aston Villa - Chelsea
19.40 Man. Utd. - Liverpool
21.20 Tottenham - Arsenal
23.00 Fulham - Newcastle
00.40 Southampton - Norwich

TÍMATAKA – ÁSTRALÍA
Sunnudagsmorgunn kl. 05:30

KAPPAKSTUR – ÁSTRALÍA

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
Björn Bjarnason 18.30 Tölvur,tækni og kennsla.
19.00 Fasteignaflóran 19.30 Á ferð og flugi
20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30
Suðurnesjamagasín 22.00 Hrafnaþing 23.00
Tíska.is 23.30 Eldað með Holta

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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.

15.00 H8R
15.40 Þriðjudagskvöld með Frikka Dór
16.15 Amazing Race
17.00 Offspring
17.50 Men of a Certain Age
18.35 The New Normal
19.00 Bob‘s Burgers
19.25 American Dad (9:18)
19.50 The Cleveland Show (7:22)
20.15 Unsupervised (9:13)
20.35 Brickleberry (9:10)
21.00 Dads (18:18)
21.25 The League (3:13)
21.50 Deception (2:11)
22.35 The Glades
23.20 The Vampire Diaries
00.05 Bob‘s Burgers
00.30 American Dad
00.55 The Cleveland Show
01.20 Unsupervised
01.45 Brickleberry
02.10 Dads
02.35 The League
03.00 Deception
03.45 Tónlistarmyndbönd

07.00 Ljóti andarunginn og ég 07.23 Latibær
07.34 Ævintýraferðin 07.47 Tom and Jerry 07.55
Rasmus Klumpur og félagar 08.00 Könnuðurinn
Dóra 08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.46
Doddi litli og Eyrnastór 09.00 Áfram Diego,
áfram! 09.24 Svampur Sveinsson 09.50 Gulla
og grænjaxlarnir 10.00 Ofurhundurinn Krypto
10.25 Brunabílarnir 10.47 Ávaxtakarfan 11.00
Ljóti andarunginn og ég 11.23 Latibær 11.34
Ævintýraferðin 11.47 Tom and Jerry 11.55 Rasmus
Klumpur og félagar 12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.46 Doddi
litli og Eyrnastór 13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24
Svampur Sveinsson 13.50 Gulla og grænjaxlarnir
14.00 Ofurhundurinn Krypto 14.25 Brunabílarnir
14.47 Ávaxtakarfan 15.00 Ljóti andarunginn og
ég 15.23 Latibær 15.34 Ævintýraferðin 15.47
Tom and Jerry 15.55 Rasmus Klumpur og félagar
16.00 Könnuðurinn Dóra 16.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 16.46 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram! 17.24 Svampur
Sveinsson 17.50 Gulla og grænjaxlarnir 18.00
Ofurhundurinn Krypto 18.25 Brunabílarnir 18.47
Ávaxtakarfan 19.00 Dýrafjör 20.30 Sögur fyrir
svefninn

18.00 Strákarnir
18.30 Friends
18.55 Seinfeld
19.20 Modern Family
19.45 Two and a Half Men (11:24)
20.10 Viltu vinna milljón? (21:30) Vandaður spurningaþáttur frá árinu 2002.
Stjórnandi er Þorsteinn J.
21.00 Game of Thrones (4:10)
21.55 Krøniken (19:22)
22.55 Ørnen (19:24)
23.50 Ally McBeal
00.35 Viltu vinna milljón?
01.25 Game of Thrones
02.20 Krøniken
03.15 Ørnen
04.10 Tónlistarmyndbönd

10.50 The Three Musketeers
12.40 Fur. An Imaginary Portrait of
Diane Arbus
14.40 The Queen
16.25 The Three Musketeers
18.15 Fur. An Imaginary Portrait of
Diane Arbus
20.15 The Queen
22.00 Friends With Benefits
23.50 X-Men. First Class
02.00 The Messenger
03.50 Friends With Benefits

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

05.25 Vetrarólympíumót fatlaðra (Stórsvig kvenna, fyrri ferð) Bein útsending
07.00 Morgunstundin okkar
11.00 Sunnudagsmorgunn
12.10 Grínistinn
13.00 Bikarúrslit kvenna í blaki
14.40 Þrekmótaröðin 2013
15.00 Bikarúrslit karla í blaki
16.50 Táknmálsfréttir
17.00 Leiðin á HM í Brasilíu
17.21 Stella og Steinn
17.33 Friðþjófur forvitni
17.55 Stundin okkar
17.56 Skrípin
18.25 Innlit til arkitekta í útlöndum–
Ulrik Plesner (2:3)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Landinn
20.10 Brautryðjendur (6:8) (Dóra G.
Jónsdóttir)
20.40 Stundin (1:6) (The Hour II)
21.35 Afturgöngurnar (5:8) (Les Revenants)
22.30 Hljómsveitin kemur í bæinn
(Bikur Ha-Tizmoret) Margverðlaunuð ísraelsk gamanmynd um egypska lögregluhljómsveit. Sveitin er fengin til að spila við
opnum menningarviðburðar, en villist á
ferðalaginu og þá fyrst hefjast vandræðin.
23.55 Sunnudagsmorgunn
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
12.10 Dr. Phil
14.10 Once Upon a Time
14.55 7th Heaven
15.35 Family Guy
16.00 90210
16.40 Made in Jersey
17.25 Parenthood
18.10 The Good Wife
19.00 Friday Night Lights
19.40 Judging Amy (7:23)
20.25 Top Gear - NÝTT (1:6)
21.15 Law & Order (6:22) Spennandi
þættir um störf lögreglu og saksóknara
í New York-borg. Þekktur ævisagnaritari
finnst látinn en nýlega hafði hann gefið
út nákvæmar lýsingar á fortíð sinni sem
karlhóra.
22.00 The Walking Dead (11:16) Þættir
sem hafa slegið öll fyrri áhorfsmet áskriftarstöðva í Bandaríkjunum. Rick Grimes
og félagar þurfa að glíma við uppvakninga utan frá og svikara innan frá í þessum hrollvekjandi þáttum sem eru alls ekki
fyrir viðkvæma.
22.45 The Biggest Loser - Ísland
23.35 Elementary
00.25 Scandal
01.10 The Bridge
01.50 The Walking Dead
02.35 The Tonight Show
03.20 Beauty and the Beast
04.00 Pepsi MAX tónlist

06.00 Ginx 15.25 NAC Breda - AFC Ajax 17.35
NAC Breda - AFC Ajax 19.35 Ginx

08.00 PGA Tour 2014 13.00 Golfing World 2014
13.50 PGA Tour 2014 16.35 Inside The PGA Tour
2014 17.00 PGA Tour 2014 22.10 Golfing World
2014 23.00 Champions Tour 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
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Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?

Arnold
Schwarzenegger

HILMAR MAGNÚSSON Í FRAMBOÐI TIL FORMENNSKU Í SAMTÖKUNUM 78

„Sigur veitir þér ekki styrk.
Styrkur þinn verður til þegar
þú ferð í gegnum erﬁðleika og áreynslu. Það er
styrkur þegar þú ferð í
gegnum erﬁðleika og
áreynslu og gefst ekki
upp.“
Leikarinn Arnold Schwarzenegger leikur aðalhlutverkið í
kvikmyndinni The Last Stand
sem sýnd er á Stöð 2 í kvöld
klukkan 21.45.

Spenna og
grín „Ég horﬁ
frekar mikið á
sjónvarp og
hef þá helst
gaman af því
að horfa á
spennu- og
dramaþætti.“

1

Erﬁngjarnir
Ég myndi lýsa
þessum þáttum
sem epísku stórvirki
en þeir eru spennandi
og skemmtilegir. Þetta
er fjölskyldudrama
eins og það gerist
best.

2

House of
Cards Pólitískur
spennutryllir eins
og þeir gerast bestir.
Þættirnir hafa allt
sem pólitískir spennuþættir þurfa að hafa:
frábærar ﬂéttur,
morð og undirförula
karaktera.

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2

15.50 The Cleveland Show

05.25 Vetrarólympíumót fatlaðra

10.30 Kalli kanína og félagar

16.10 Junior Masterchef Australia

10.55 Scooby-Doo! Mystery Inc.

16.55 American Idol

11.15 Batman

19.00 Jamie‘s 30 Minute Meals

11.35 Big Time Rush

19.30 Raising Hope (5:22)

12.00 Bold and the Beautiful

19.50 The Neighbors (17:22)

13.45 Ísland Got Talent

20.15 Cougar town 4 (11:15)

14.35 Life‘s Too Short

20.35 Memphis Beat (4:10)

15.05 Stóru málin

21.20 Dark Blue

15.45 Sjálfstætt fólk

22.00 Rampart

16.30 ET Weekend

23.40 Street Fighter. The Legend of
Chun-Li
01.15 Unsupervised
01.35 Brickleberry
01.55 Dads
02.15 The League
02.40 Deception
03.25 Jamie‘s 30 Minute Meals
03.45 The Neighbors
04.10 Cougar town 4
04.35 Memphis Beat
05.15 Dark Blue
06.00 Tónlistarmyndbönd

(Stórsvig karla, fyrri ferð) BEINT
07.30 Morgunstundin okkar
09.00 Vetrarólympíumót fatlaðra
(Stórsvig karla, síðari ferð) BEINT
11.05 Stundin okkar
11.30 Gettu betur
12.35 Landinn
13.05 Kiljan
13.45 Djöflaeyjan
14.15 Brautryðjendur
14.45 Bikarmót í hópfimleikum BEINT
16.35 Skólaklíkur
17.20 Babar
17.43 Grettir
17.55 Ég og fjölskyldan mín– Ida
18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Ævar vísindamaður
18.45 Gunnar
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Hraðfréttir
19.50 Gettu betur (7:7) Úrslitakeppni
í Spurningakeppni framhaldsskólanna
2014 sem fara fram í Háskólabíói.
21.05 Grínistinn (2:4) (Laddi eins og
hann leggur sig) Laddi hefur skemmt
þjóðinni um áratugaskeið.
21.50 Stjörnur á samningi (Cadillac
Records) Adrien Brody, Jeffrey Wright
og Beyonce Knowles fara með aðalhlutverkin.
23.35 Beck - Veiki hlekkurinn (Beck Den svaga länken)
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

17.45 Sjáðu
18.15 Leyndarmál vísindanna
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.55 The Crazy Ones
19.15 Lottó
19.20 Two and a Half Men (9:22)
19.45 Spaugstofan
20.10 The Oranges Rómantísk gamanmynd frá 2012. Með aðalhlutverk fara
Leighton Meester, Hugh Laurie, Catherine Keener, Oliver Platt og Allison Janney.
21.45 The Last Stand
23.35 Scream 4
01.30 Source Code
03.00 Ghost Rider. Spirit of Vengeance
04.35 One For the Money
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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.

STÖÐ 3

17.15 Íslenski listinn

)UiE UW
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3

Criminal Minds
Það er hreinlega
ótrúlegt hvað
höfundum seríunnar
tekst að láta sér detta
í hug, handritshöfundarnir virðast hafa
óþrjótandi ímyndunaraﬂ. Þættirnir eru
fróðlegir og spennandi.

FM957 kl. 16.00
Íslenski listinn

07.30 Formúla 1 - kynning á reglubreytingum
07.55 Meistaradeild Evrópu. Atletico
Madrid - AC Milan
09.35 Meistaradeild Evrópu. Bayern
Munchen - Arsenal
11.15 Meistarad. - meistaramörk
11.45 KS deildin
12.10 Dominos deildin - Liðið mitt
Sverrir Bergmann kynnist öllum liðunum í Dominos deild karla í körfubolta.
Nú kynnir hann sér lið ÍR.
12.40 Formúla 1 - kynning á reglubreytingum
13.10 Formúla 1 2014 - Tímataka
14.50 Swansea - WBA BEINT
17.00 Fuchse Berlin - Hannover
18.20 La Liga Report
18.50 Malaga - Real Madrid
20.50 Tottenham - Benfica
22.30 Evrópudeildarmörkin
23.25 Formúla 1 2014 - Tímataka
01.05 UFC Now 2014
02.00 UFC 171 BEINT

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur
Sveinsson 07.50 Gulla og grænjaxlarnir 08.00
Ofurhundurinn Krypto 08.25 Brunabílarnir
08.47 Ávaxtakarfan 09.00 Ljóti andarunginn og
ég 09.23 Latibær 09.34 Ævintýraferðin 09.47
Tom and Jerry 09.55 Rasmus Klumpur og félagar
10.00 Könnuðurinn Dóra 10.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 10.46 Doddi litli og Eyrnastór 11.00
Áfram Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveinsson
11.50 Gulla og grænjaxlarnir 12.00 Ofurhundurinn
Krypto 12.25 Brunabílarnir 12.47 Ávaxtakarfan
13.00 Ljóti andarunginn og ég 13.23 Latibær 13.34
Ævintýraferðin 13.47 Tom and Jerry 13.55 Rasmus
Klumpur og félagar 14.00 Könnuðurinn Dóra 14.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 14.46 Doddi litli
og Eyrnastór 15.00 Áfram Diego, áfram! 15.24
Svampur Sveinsson 15.50 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Ofurhundurinn Krypto 16.25 Brunabílarnir
16.47 Ávaxtakarfan 17.00 Ljóti andarunginn og
ég 17.23 Latibær 17.34 Ævintýraferðin 17.47
Tom and Jerry 17.55 Rasmus Klumpur og félagar
18.00 Könnuðurinn Dóra 18.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 18.46 Doddi litli og Eyrnastór 19.00
Gnómeó og Júlía 20.25 Sögur fyrir svefninn

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
10.35 Dr. Phil
11.55 Top Chef
12.40 Got to Dance
13.30 Judging Amy
14.15 Sean Saves the World
14.40 The Voice
16.55 Svali&Svavar
17.35 The Biggest Loser - Ísland

17.20 Strákarnir

18.35 Franklin & Bash

17.45 Friends

19.20 7th Heaven (10:22)

18.10 Seinfeld

20.00 Once Upon a Time (10:22)

18.35 Modern Family

20.45 Made in Jersey (7:8)

19.00 Two and a Half Men

21.30 90210 (10:22)

19.25 The Practice (8:13)

22.10 Agents of S.H.I.E.L.D. - NÝTT

20.10 Footballers Wives (3:9)

(1:22)

21.00 Game of Thrones (3:10)

23.00 Trophy Wife

21.55 Entourage (3:12)

23.25 Blue Bloods

22.25 Krøniken (19:22)

00.10 Mad Dogs

23.25 Ørnen

00.55 Made in Jersey

10.55 Messan

00.25 The Practice

01.40 Friday Night Lights

12.05 Match Pack

01.10 Footballers Wives

02.20 The Tonight Show

12.35 Hull - Man. City BEINT

01.55 Game of Thrones

03.50 The Borgias

14.50 Everton - Cardiff BEINT

02.50 Entourage

04.35 Pepsi MAX tónlist

17.20 Aston Villa - Chelsea BEINT

03.20 Tónlistarmyndbönd

05.30 Ástralía BEINT

19.30 Fulham - Newcastle
21.10 Southampton - Norwich
22.50 Stoke - West Ham

10.35 How To Make An American Quilt

00.30 Sunderland - Crystal Palace

12.30 Bridges of Madison County

02.10 Swansea - WBA

14.40 Just Friends

06.00 Ginx 17.25 Bayern Munchen - Bayern
Leverkrusen 19.35 Vitesse - PSV Eindhoven
21.35 Bayern Munchen - Bayern Leverkrusen
23.35 Vitesse - PSV Eindhoven 01.35 Ginx

16.15 How To Make An American Quilt
18.10 Bridges of Madison County
17.00 Tíska.is 17.30 Eldað með Holta 18.00
Hrafnaþing 19.00 Tíska.is 19.30 Eldað með Holta
20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið 21.30
Skuggaráðuneytið 22.00 Björn Bjarnason 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

20.20 Just Friends
22.00 Stolen
23.40 Lucky Number Slevin
01.30 Universal Soldier. Regeneration
03.05 Stolen

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

08.10 PGA Tour 2014 11.10 Golfing World 2014
12.00 Inside The PGA Tour 2014 12.25 Augusta
Masters Official Film 13.25 2012 Augusta
Masters 16.10 Golfing World 2014 17.00 PGA
Tour 2014 22.00 Golfing World 2014 22.50 PGA
Tour 2014 - Highlight

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

Allt að gerast í
ÚRSLITAKEPPNIN
Í DOMINO’S-DEILDINNI

BARÁTTA ÞEIRRA BESTU HEFST Í DAG!
AG!
Úrslitakeppnin í Domino’s-deildinni er að bresta á og þá er komið að körfubolta eins
og hann gerist bestur á Íslandi. Úrslitakeppni kvenna hefst í dag og karlarnir byrja
fimmtudaginn 20. mars. Það verður því ekkert gefið eftir þar til Íslandsmeistarar
í kvenna- og karlaflokki verða krýndir.

JANÚAR

Sjáumst á vellinum!
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HITTI HASSELHOFF

INNRÁS GEIMVERA Á
ÍSLAND

Tónleikahaldarinn Ísleifur
Þórhallsson sótti ráðstefnuna
ILMC um lifandi tónlist í London á
dögunum. Liður í
ráðstefnunni voru
Arthur-tónlistarverðlaunin en
meðal þeirra sem
afhentu verðlaunin, óvænt, var
Baywatch-stjarnan
David Hasselhoff.
Ísleifur greip
tækifærið og fékk
mynd af sér með
kappanum sem
hann birti stoltur
á Facebook-síðu
sinni.
- lkg

Rithöfundurinn Hildur Knútsdóttir
leggur nú lokahönd á nýja bók, sem
að þessu sinni er unglingabók sem
fjallar um innrás geimvera á Ísland.
Hildur hefur sent frá sér þrjár bækur,
skáldsöguna Slátt sem kom út árið
2011 fékk góðar viðtökur og
barnabókinni Spádómnum
sem kom út ári síðar var
ekki síður vel tekið. Hildur
vakti þó örugglega mesta
athygli fyrir satíruna Hola
lovers–lífsstíls- og megrunarbók tískublaðsins,
hvernig á að þóknast
karlmönnum og vera
betri en aðrar konur.

„Ég hef séð að
fullt af stelpum
er sama þó ég sé
hommi. Þær vilja
samt giftast mér.
Og ég elska það.“
LEIKARINN NEIL
PATRICK HARRIS UM
KVENKYNSAÐDÁENDUR SÍNA Í VIÐTALI VIÐ
TÍMARITIÐ OUT.

SPILA SAMAN Á SVIÐI
Heyrst hefur að Emilíana Torrini og
Lay Low ætli að taka lagið saman á
Hlustendaverðlaunahátíðinni sem fram
fer þann 21. mars. Þetta verður í fyrsta
skipti sem þær munu deila sviði hér
á landi en þær urðu góðar vinkonur
er Lay Low ferðaðist með henni árið
2010. Óhætt er að segja að áhugavert
verður að heyra hvaða lag þær taka
saman. Báðar eru þær
tilnefndar sem besta
söngkona ársins og
verður því án efa eftirminnilegt að sjá þær
saman á sviði. Hlustendaverðlaunin verða
í beinni útsendingu á
Stöð 2.
- glp

- fbj

Hjaltalín snýr aftur
Sveitin fór fyrir skömmu í sína fyrstu stóru tónleikaferð um Evrópu. Hún ætlar
sér stóra hluti á árinu og fyrirhugaðir eru stórtónleikar í Eldborg í apríl.
„Galsafengin og frumleg ádeila”
H.A. - DV

„Bráðskemmtileg og sterk sýning þar sem
leikarar fara á kostum í vel skrifuðu verki.”

,,Framvindan er fáránleg, fyndin og áhugaverð. …
Bláskjár er verk sem heldur áhorfendum á tánum.”
S.G.V. - M.bl.

F.B. - F.bl.

,,Frábærlega skemmtilegt
og skrifað af miklum skáldskap”
G.S.E. - Djöflaeyjan.

Allra síðustu sýningar!
lau 15/3

kl. 20 örfá sæti

sun 16/3 kl. 20 lokasýning

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Óskabörn
ógæfunnar

Borgarleikhúsið

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

„Þetta var töluverður hringur og
það gekk rosalega vel,“ segir Sigríður Thorlacius, söngkona Hjaltalín, en sveitin lauk fyrir skömmu
tónleikaferðalagi um Evrópu.
Sveitin spilaði á by:Larm í Noregi, á fjórum stöðum í Þýskalandi,
Lúxemborg, Brussel og Amsterdam. „Við vorum úti í tíu daga og
vorum einnig viðstödd Norrænu
tónlistarverðlaunin,“ bætir Sigríður við en hún var valin söngkona ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum í gærkvöldi.
Þetta er fyrsta stóra tónleikaferðalagið sem sveitin fer í um
þrjú ár en hún hefur þó farið út
undanfarið í styttri ferðir.
Hún er þessa dagana eina stelpan í sveitinni því Rebekka Björnsdóttir fagottleikari hefur lítið
komið fram með sveitinni síðan
platan Enter 4 kom út en hún er
búsett í New York. „Ég fagna því
alltaf þegar ég hitti stelpur á tónleikaferðalögum. Ég þyrfti eiginlega að fara að nálgast fótboltaspjöld og flautu til að hafa hemil
á piltunum. Þetta eru góðir og
gáfaðir menn og gæti því verið
verra,“ segir Sigríður létt í lund.
Hjaltalín hefur látið lítið á sér
bera að undanförnu en meðlimir sveitarinnar eru orðnir þyrstir í að búa til tónlist saman. „Við
erum öll þyrst í að gera meira
og erum að byrja að vinna að
nýju efni. Það gerði okkur gott
að bakka aðeins.“ Fram undan
eru stærstu tónleikar sem sveitin hefur haldið hér á landi. „Við
verðum með tónleika 16. apríl í
Eldborg. Þetta verða stærstu tónleikar sem við höfum haldið og
við hlökkum mikið til,“ segir Sigríður og bætir við að talsverðar
líkur séu á að nýtt efni verði flutt
á tónleikunum. Aðaláhersla tónleikanna verður á efni plötunnar
Enter 4 sem hlotið hefur fádæma
góðar viðtökur en þó verður farið
yfir feril sveitarinnar.

SÖNGKONA ÁRSINS Sigríður Thorlacius syngur hér á tónleikum með Hjaltalín
í Evrópu. Hún var kjörin söngkona ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum í
gærkvöldi.
MYND/FLORIAN

GAMAN SAMAN Guðmundur Óskar og
KRAFTUR Högni Egilsson kraftmikill á

sviðinu.

Högni prúðbúnir á góðri stundur.

MYND/FLORIAN

MYND/EINKASAFN

„Við förum aftur út í maí og svo
erum við eitthvað að spila í sumar,
hér heima og úti,“ segir Sigríður
spurð út í frekara tónleikahald.
Nýjasta smáskífulag Hjaltalín, Letter To, er komið í spilun
á helstu útvarpsstöðvum lands-

ins en nú er myndband við lagið í
vinnslu. Talið er að myndbandið,
sem unnið er af Magnúsi Leifssyni verði frumflutt á næstunni.
Miðasala á tónleika Hjaltalín í
Eldborg fer fram á Midi.is.
gunnarleo@frettabladid.is

Slapp ómeiddur en niðurlægður
Leikarinn Stefán Karl festist í ﬂugkerﬁ Þjóðleikhússins í miðri sýningu.

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

„Ég festist í flugsysteminu í Þjóðleikhúsinu. Ég er svo sem ekki
fyrsti leikarinn til að lenda í því.
Amma mús hefur átt í pínulitlum
erfiðleikum með þetta í Dýrunum í Hálsaskógi,“ segir leikarinn
Stefán Karl Stefánsson. Hann lenti
í því að festast í flugkerfi leikhússins í miðri sýningu á Spamalot í
senu þar sem hann flýgur inn á
sviðið sem galdrakarlinn Tumi.
„Senan á að vera vandræðaleg frá hendi höfundarins en hún
varð raunverulega vandræðaleg
og hættuleg á köflum,“ segir Stefán Karl með bros á vör. „Vírar sem
toga mig inn og út af sviðinu festust þannig að í fyrsta lagi komst
ég ekki inn á sviðið. Síðan þegar
ég loksins komst inn á sviðið rauk
ég upp í loft og út aftur. Ég sveiflaðist utan í leikmyndina, upp og
niður, hægri og vinstri og sner-

ist allur í vírunum,“ bætir hann
við. Meðleikarar hans á sviðinu
skemmtu sér konunglega yfir þessum spaugilegu hrakförum
hans.
„Senan á að vera
tvær til þrjár mínútur en endaði miklu
lengri og því þurfti
ég að fylla upp í
götin með skellihlæjandi leikara á
sviðinu. Ég efast um
að þeir hafi heyrt það
sem ég sagði, þeir
hlógu svo mikið.
Maður reynir alltaf eins
langt
og
það nær
að redda
hlutunum en

ég var hálf hjálparlaus, hangandi
í tveimur línum og komst hvorki
lönd né strönd.“
Spamalot hefur vakið lukku
meðal íslenskra leikhúsgesta
og er nóg af sýningum eftir.
Stefán Karl er hvergi banginn
og flýgur óhræddur á sviðið í
kvöld.
„Ég slapp ómeiddur og
örlítið niðurlægður. Þetta
var mjög skemmtilegt og
áhorfendur vældu úr hlátri.
Það þýðir ekkert að vera lofthræddur og ég fæ nóg af tækifærum til að leika senuna eins
og hún á að vera í nánustu
framtíð.“
- lkg
ÓHRÆDDUR Stefán

Karl stígur aftur
á sviðið í kvöld,
hvergi banginn.

Nú er
opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla
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Katrína Mogensen
24 ára
Söngkona í hljómsveitinni
Mammút
Mammút hlaut þrenn verðlaun á
íslensku tónlistarverðlaunahátíðinni
sem fram fór í gær fyrir hljómplötu
ársins, lag ársins og plötuumslag
ársins en Katrína er söngkona
sveitarinnar.
„Hún er mjög hvatvís og samkvæm
sjálfri sér. Hún stendur fast á sínu
og hefur sterkar skoðanir sama hvað
öðrum finnst. Hún er einnig með stórt
hjarta og sveimhugi. Við tvær höfum
verið
vinir frá því við vorum 10
ára svo ég þekki hana út
og inn. Mitt hlutverk er
því að toga hana niður
a jörðina.“
Alexandra Baldursdóttir, hljómsveitarmeðlimur
„Kata er rosalega ástríðufull og hrifnæm manneskja og ef hún fær flugu
í höfuðið þá hleypur hún á eftir henni
og gleymir oft að horfa í kringum sig.
Hún er ljúf manneskja
og ég hlæ mest með
maganum þegar ég er
með henni.“
Guðrún Heiður
Ísaksdóttir,
æskuvinkona

„Hún hefur þennan frumkraft sem
gerir hana einstaka og heillandi. Hún
er brjálæðislega klár, hefur alltaf
farið sínar eigin leiðir og er mjög stór
fyrirmynd í mínu lífi. Hún er rosalega
góður kokkur svo það er
gaman að koma í mat
til hennar og lenda
í djúpum samræðum við hana um alla
heimsins hluti.“
Júlía Mogensen,
systir

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

