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ENGINN MAN NEITT
NEMA BÖRNIN
Guðmundur Ragnar Einarsson er uppkomið
barn alkóhólista. Hann segir ekki hlúð að
börnum í sömu sporum og vill að þeim
sé geﬁn rödd. Hann leitaði meðal
annars til vinar síns Gunnars
Helgasonar, sem byggir vinsælar
barnabækur á áhrifaríkri sögu
Guðmundar.
22

FRÉTTASTJÓRI Á BBC
Ingibjörg Þórðardóttir hefur
komist langt í karlaveldi
fjölmiðlanna. Hún þakkar það
femínísku uppeldi ásamt
sterkum kvenfyrirmyndum. 26
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84
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28
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Kynningarblað

Á HJÓLINU
ÚT UM
ALLT
Áður en Víkingur
dvaldi
á Heilsuhóteli
Íslands
gat hann ekki
hjólað
neitt að ráði
vegna
verkja. Nú þeysist
um allt á hjólinu hann
sínu
og hyggur á
hjólaferð í
útlöndum.

Páskaratleikir,
páskaeggjagerð,
páskamatur og ólíkar
hefðir.
fðir.
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Grillaður kalkúnn í páskamati
matin
TRÚAR
512 5426
SÖLUFULL
vip@365.is
5441
Viðar Ingi Péturssonhrannar@365.is 512
Hrannar Helgason

atvinNna

singar
Allar atvinnuauglý
visir.is
vikunnar á

n

Hjá fjölskyldunni á Reykjum í Mosfellsbæ
er kalkúnn í páskamatinn. Það
þarf kannski ekki að koma mörgum
til, því að á Reykjabúinu, sem er
raunar elsta starfandi alifuglabú
á óvart sem þar þekkja
veita:
á landinu, hafa verið ræktaðir
Upplýsingar kalkúnar um áratugaskeið.
úverandi bændur
áratugaskei

á Reykjum eru segir Kristín sem
er ekki feimin við að geraa
hjónin Jón Magnús Jónsson og
tilraunir í eldhúsinu.
Kristín Sverrisdóttir en þau tóku
www.fi.is
vvið
ið af systkinum hans og foreldrum,
Jóni Forvitnilegur fugl
M. Guðmundssyni og Málfríði Bjarnadóttog annast
Þau Kristín og Jón
Magnúsans
Landsbank
eru jafnframt
ar,
ur. Þeim Kristínu, Jóni Magnúsi og
er dótturfélag
börneigendur
alifuglasláturhússins
óða. Félagið
sjóða auk eignastýring
og kjöt- is
unum þeirra finnst ómissandi
g verðbréfasj
og fagfjárfesta r er að finna á landsbref.
hafa rsjóða
vinnslunnar
sem rekstrarféla óða, að
Ísfugls í Mosfellsbæ en aukk
fjárfestinga
kalkún í páskamatinn
Nánari upplýsinga
og þá helst
rekstur verðbréfasj
virkri stýringu.
þess að vera með kalkúna rækta þau
kr. í grillaðan. „Það ermeð
kjúk100 milljarða
góð yfir
tilbreyting
að byrja að linga. Ísfugl selur afurðir
Reykjabúsins ogg
grilla þegar sól hækkar á lofti og að
grilla frá öðrum Ísfuglsbændum.
kalkún er ótrúlega einfalt. Það
byrjaði
Kristín
er
að lokum spurð um muninn
þannig fyrir mörgum árum að frændi
Jóns á kalkúnum og kjúklingum.
„Kalkúnn
sagðist alltaf grilla jólakalkúninn,
sem er náttúrlega miklu stærri
fugl og hefurr
kom okkur reyndar spánskt fyrir
sjónir á helmingi lengri vaxtartíma
en kjúklingþeim tíma. Svo prófuðum við þetta
eftir ur. Kalkúnninn er að mörgu
leyti vandahans leiðbeiningum og þ ð
di
bH tt
Ísland
og áhrif
og
t
l ft l b ti
ikiðþeirra á Íslandi

k æmdastjóri
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LG BOGIÐ OLED SJÓNVARP
Heimsins fyrsta bogna OLED sjónvarpið

GJÖRBYLTI

Sverrir Briem
gvangur.is
sverrir@ha
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Þórir Þorvarðars
vangur.is
thorir@hag
HEILSU
HÓTEL
fylltar út á
Umsóknir óskast ÍSLANDS KYNNI
lífsstíl,
angur.is
léttast
R Á Heilsuh
www.hagv
og koma
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FIMM Í FRÉTTUM SPARISJÓÐASKÝRSLA OG SVÖRT VINNA

GRÆÐA VEL Á BRÉFUM 4
Starfsmenn Sjóvár, sem keyptu bréf í
hlutafjárútboði tryggingafélagsins, gátu
við lokun markaða í gær grætt allt að 1,5
milljónir króna á bréfunum. Almennir fjárfestar gátu mest grætt 34 þúsund krónur.

TREYSTA UTANRÍKISRÁÐUNEYTI MINNST 8
Í nýjum Þjóðarpúlsi Gallup segjast fæstir
treysta utanríkisráðuneytinu en ﬂestir
menntamálaráðuneytinu. Munur er á
viðhorﬁ til ráðuneyta eftir stjórnmálaskoðunum.

FJÖLSKYLDA FÉKK
SPARISJÓÐSFÉ 12
Fyrrverandi stjórnarformaður, einn
stjórnarmaður og börn sparisjóðsstjóra
Sparisjóðsins í Keﬂavík nutu mikillar
fyrirgreiðslu hjá sjóðnum. Útlán til starfsmanna námu alls 1.520 milljónum króna
við yﬁrtöku FME.

Bjarni Frímann Karlsson
sagði það ólýsanlega mikinn
létti að vera loks búinn að
skila frá sér skýrslunni um
fall sparisjóðanna. Bjarni var í
rannsóknarnefnd Alþingis um
fallið.

Sigríður Mogensen hagfræðingur sagði vísbendingar um
umfangsmikla svarta atvinnustarfsemi í ferðaþjónustunni.
Skatttekjurnar fylgdu ekki aukinni neyslu ferðamanna.

Jörundur Guðmundsson,
formaður Félags háskólakennara, sagði háskólakennara
standa fast á því að ekki yrðu
haldin nein próf næðust ekki
sættir í kjaradeilunni við ríkið.

Ragnheiður Elín Árnadóttir,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
biðlaði til landeigenda við
Geysi um að halda ímyndinni
um frjálsa för óspilltri.

➜ Tinna Helgadóttir, sem varð Íslandsmeistari í badminton í þriðja sinn, sagði að eldmóð
vantaði í barna- og unglingastarﬁð í badminton hér á landi.

SKOÐUN 16➜18
ANDSTÆTT ÍSLENSKUM HAGSMUNUM AÐ
SLÍTA 16
Þorsteinn Pálsson um aðildarviðræður við Evrópusambandið.

SAGA ÚR SAKAMÁLI 18
Gestur Jónsson um vitni, upplýsingar og hlutverk verjanda.

ORKA, FISKUR OG JAFNRÉTTI 18
Gunnar Bragi Sveinsson um alþjóðlega þróunarsamvinnu.

HELGIN 20➜58
FJÖLBREYTT ÚTSKRIFTARSÝNING 20
Björg Vilhjálmsdóttir er einn af tíu nemendum sem sýna afrakstur meistaranáms í hönnun og myndlist.

20% myndu kjósa
nýjan hægri flokk
Samkvæmt nýrri skoðanakönnun Capacent Gallup myndu rúm 20 prósent aðspurðra kjósa nýjan Evrópusinnaðan stjórnmálaflokk hægra megin við miðju.
STJÓRNMÁL Í nýrri skoðanakönn-

VILL EKKI HRÆÐA FÓLK 32
Marta Eiríksdóttir hefur tvisvar fengið að kenna á hinum skæða
Lyme-sjúkdómi.

BESTU OG VERSTU ENDURGERÐIRNAR 36
Fréttablaðið tók saman lista yﬁr nokkrar góðar og slæmar endurgerðir kvikmynda í Hollywood.

VILL ÞÉTTA BYGGÐ 38
S. Björn Blöndal um borgarmálin í Reykjavík.

RÁDÝR OG VILLISVÍN Í REYKJAVÍK 54
Flækjusaga dagsins frá Illuga Jökulssyni.

MENNING 68➜71
HAMLET LITLI
FRUMSÝNDUR 68
Fylgt er upprunalegu verki Shakespeares, sögunni af drengnum litla
Hamlet.

FRÍMÚRARAR HALDA
TVENNA TÓNLEIKA 68
Frímúrarakórinn heldur tvenna tónleika
á morgun í regluheimilinu að Skúlagötu.

LÍFIÐ 72➜90
UNGUR Á UPPLEIÐ 76
Grettir Valsson fer með hlutverk í sýningunni
Dagbók djasssöngvarans.

MCDONALD’S Í TÍSKU 74
Moschino kynnti nýja tískubylgju á tískupöllunum.

HART BARIST UM HYLLI ÁHORFENDA 72
Næstu þátttakendur í Ísland Got Talent kynntir.

SPORT 82➜84
ÚRSLITALEIKUR 84
Liverpool tekur á móti Man. City í leik sem er stillt upp
sem úrslitaleik ensku úrvalsdeildarinnar í ár.

ERFIÐ FERÐALÖG 82
Dregið var í riðla fyrir EM 2016 í handbolta í gær. Ísland
lenti í snúnum riðli og þarf að leggjast í löng ferðalög.

Þýsk
gæði

un sem Capacent Gallup gerði
fyrir hóp sem kannar möguleika
á stofnun nýs stjórnmálaflokks
kemur fram að 21,5 prósent
aðspurðra telja það líklegt eða
öruggt að þeir myndu kjósa Evrópusinnaðan flokk hægra megin
við miðju.
Sextán prósent segja það
hvorki líklegt né ólíklegt og 62,5
prósent segja það ólíklegt eða að
þau myndu örugglega ekki kjósa
flokkinn.
Spurt var: Ef fram kæmi nýtt
framboð Evrópusinnaðs flokks
hægra megin við miðju, hversu
líklegt eða ólíklegt er að þú
myndir greiða slíku framboði
atkvæði þitt í alþingiskosningum ef kosið yrði til Alþingis í
dag? Könnunin var unnin 3. til
10. apríl. Svarendur voru 1.667
og þar af tóku 1.378 afstöðu.
Í nýlegri skoðanakönnun MMR
sagði 38,1 prósent aðspurðra
koma til greina að kjósa nýtt
framboð hægri manna sem
nyti stuðnings Þorsteins Pálssonar, fyrrverandi formanns
Sjálfstæðisflokksins.
Benedikt Jóhannesson, formaður sjálfstæðra Evrópumanna, tengist hópnum sem stóð
að könnuninni. „Ég held að niðurstöðurnar staðfesti að það virðist vera góður grundvöllur fyrir
frjálslyndum flokki sem leggur
áherslu á markaðsviðskipti og
vestræna samvinnu. Miðað við
þetta er allmargt fólk sem telur
að það sé einmitt tímabært að
fara fram með hann núna,“ segir
Benedikt.
Ef greint er hvað þeir sem
líklegt er að kjósi þennan flokk
kusu síðast kemur í ljós að 26
prósent af fylginu koma frá
þeim sem kusu Sjálfstæðisflokkinn vorið 2013, 20 prósent Samfylkinguna, 16 prósent Framsókn, 15 prósent Bjarta framtíð,

BENEDIKT
JÓHANNESSON

Formaður sjálfstæðra Evrópumanna segir
niðurstöðurnar
staðfesta að
góður grundvöllur sé fyrir nýjum
hægriflokki.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

4 prósent Vinstri græna og 2 prósent Pírata.
Eva Heiða Hönnudóttir stjórnmálafræðingur
segir niðurstöður könnunarinnar áhugaverðar. „Það kemur
ekki á óvart að
af þei m sem
eru tilbúnir til
að kjósa nýjan
EVA HEIÐA
hægriflokk
HÖNNUDÓTTIR
kaus fjórðungur Sjálfstæðisflokkinn í síðustu
kosningum. Þar á eftir kemur
Samfylkingin og þar eru væntanlega á ferðinni hægri kratarnir
sem eru Evrópusinnaðir,“ segir
Eva Heiða. „Það er líka áhugavert að 16 prósent af þeim sem
myndu kjósa nýtt framboð kusu
Framsókn síðast, miðað við
hversu mikið Framsókn hefur
sett sig á móti ESB.“
freyr@frettabladid.is

STUÐNINGUR VIÐ
NÝJAN HÆGRI FLOKK
Ef fram kæmi nýtt framboð Evrópusinnaðs
flokks hægra megin við miðju, hversu
líklegt eða ólíklegt er að þú myndir greiða
slíku framboði atkvæði þitt í alþingiskosningum ef kosið yrði til Alþingis í dag?

16,0%
21,5%
62,5%
Ólíklegt/örugglega ekki
Öruggt/líklegt
Hvorki líklegt né ólíklegt

Yfirheyrslur yfir íþróttamanninum Oscari Pistorious héldu áfram í gær:

Segir Steenkamp ekki hafa æpt
SUÐUR-AFRÍKA Oscar Pistorius

Þar sem ferðalagið byrjar
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sagði við réttarhöld í gær að kærastan hans, Reeva Steenkamp,
hefði ekki öskrað þegar hann greip
byssu sína og skaut hana til bana.
Saksóknarinn sagði ólíklegt
að Steenkamp hefði staðið inni í
baðherberginu án þess að segja
nokkuð á meðan Pistorius var
þrjá metra í burtu að æpa á hana
að hringja í lögregluna. Pistorius
sagðist ekki geta útskýrt hvers
vegna hún kallaði ekki á hann.
Íþróttamaðurinn hefur neitað
því að hafa myrt Steenkamp og
segir það hafa verið slys. Hann
hafi haldið að innbrotsþjófur væri

í húsinu og skaut af byssu sinni í
gegnum baðherbergisdyrnar.
Saksóknarinn spurði Pistorius
hvers vegna hann athugaði ekki
hvort Steenkamp hefði heyrt hróp
hans um að hringja í lögregluna
og af hverju hann hefði ekki viljað
fara með hana í öruggt skjól í stað
þess að skjóta á hinn meinta innbrotsþjóf. Pistorius sagði það vera
hluta af persónuleika sínum að
takast strax á við þann aðila sem
hann hélt að væri að brjótast inn.
Saksóknarinn sakaði Pistorious
um lygar. „Hún var ekki hrædd
við innbrotsþjóf. Hún var hrædd
við þig,“ sagði hann.
- fb

OSCAR PISTORIUS Getur ekki útskýrt
hvers vegna Steenkamp kallaði ekki á
hjálp.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Sýpris

Hortensía

Vor Erika

Páskaliljur

1.499 kr

1.290 kr

979 kr

349 kr

799 kr.

ferskur og flottur

1.990 kr

Ný vara!

479 kr

899 kr

Páskagreinar

Tet a tet

Laufsuga

Keðjusög

Hekkklippur

Klippusett

9.495 kr

15.995 kr

9.995 kr

1.995 kr

45 ltr. poki

18.895

Rafmagns
TEXAS 550W

2.995

Laufsuga/blásari Ikra

Rafmagnskeðjusög
g
j
g 2000-40

Hekkklippur EH550

Hekk-og greinaklippur

2500W - 45 ltr. poki.

Texas 2000W - 40cm blað.
Mjúkt grip, þyngd 4.5kg

Texas 550W - 51cm blað.
Klippigeta 20 mm, þyngd 4.2kg

Green-it 2 stk.54cm og 20cm
5084773

5083575

5083600

5083654

Háþrýstidæla C105

10.995 kr.
14.995 kr
Háþrýstidæla C105.6-5
105bar,5m slanga.
5254249

Gasgrill Sunset

Eldhúshnífar í standi

39.900 kr.

9.990 kr.

3 brennarar

5.stk.

Sunset Solo 3

Litaðir hnífar í standi.

Grillflötur:628x406mm
3 ryðfríir brennarar, 9,67 kW

5 stk í standi.
2000874

3000393

Hleðsluborvél

Léttúlpa Ultuna

9.995 kr.

12.990 kr.

13.995 kr

Herra og dömu

True North léttúlpa
Black&Decker EPC12CAB
2 rafhlöður

Fallegar léttúlpur, dömu og herrasnið, litir
svartur, fjólublár og blár.

5245999

5872248

Author Trophy 26"
Bremsur: V- brake
Gírar: 18
Gírskipting: Shimano Revoshift

í fremstu röð

3899987

Author Trophy

32.900 kr.
26”

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956
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05.04.2013 ➜ 11.04.2013

2.552 milljarðar
liggja í eignum
slitabúa föllnu
bankanna eða um
143 prósent af
landsframleiðslu.

23 tonn

200

33 milljarðar
er heildarkostnaðurinn
við fall sparisjóðanna
en hann gæti orðið hátt
í 300 milljarðar.

er það magn sem
útgerðarfyrirtækið Vísir hefur
fengið úthlutað
í byggðakvóta
á síðustu fimm
árum.

listamenn koma fram á
tónlistarhátíðinni Iceland
Airwaves sem haldin
vverður í byrjun nóvember.

66 konur
6
fengu gjafasæði á fyrstu
þremur mánuðum þessa árs.

8

Hamborgarabúlla Tómasar verður
opnuð í Kaupmannahöfn í maí.

25%
landsmanna eru
ánægð með störf
ráðherra í ríkisstjórn Sigmundar
Davíðs Gunnlaugssonar en
um helmingur
óánægður.

Segir að draga eigi
úr umhverfisvernd
Hart var tekist á á Alþingi á fimmtudag þegar umhverfisráðherra vísaði málefnum rammaáætlunar í atvinnuveganefnd. Vinstri græn telja að með tillögunni
ætli ráðherra að draga úr vægi umhverfisverndar og þrýsta á um virkjun í Þjórsá.
ALÞINGI Sigurður Ingi JóhannsFÉKK 30 ÞÚSUND KRÓNUR Aðalheiður Frantzdóttir tók á móti peningunum með

bros á vör.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Þingmaður Pírata reif tíu þúsund króna seðla í ræðustól:

Mæðrastyrksnefnd fékk seðlana
SAMFÉLAG Jón Þór Ólafsson, þingmaður Pírata, ákvað að láta peninga-

seðla sem hann reif á Alþingi í gær renna til Mæðrastyrksnefndar.
Jón Þór hafði rifið þrjá tíu þúsund króna seðla til að gagnrýna hvernig
staðið væri að umræðum á þinginu vegna skýrslu rannsóknarnefndar
Alþingis um fall sparisjóðanna.
Þingmaðurinn gerði sér síðan ferð í Landsbankann þar sem hann gat
skipt rifnu seðlunum út fyrir heila. Aðalheiður Frantzdóttir hjá Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur tók vel á móti Jóni Þór og kynnti honum starfsemi samtakanna stuttlega. Gladdist hún mjög þegar þingmaðurinn
afhenti henni þrátíu þúsund krónurnar. „Mér fannst bara ágætt að láta
þessa seðla fara til þeirra sem þurfa mest á þeim að halda,“ sagði Jón
Þór.
- ktd

Páfinn sendi frá sér yfirlýsingu:

Eftirmál kennaraverkfalls:

Biðst afsökunar Páskafrí skorið
á barnaníði
niður í skólum
ERLENT Frans páfi hefur beðist

afsökunar á þeim skaða sem
barnaníð innan kirkjunnar hefur
valdið. Yfirlýsingin kom fram í
útvarpi Vatíkansins í Róm.
Yfirlýsingin er sögð vera sú
mest afgerandi sem komið hefur
frá páfa til þessa varðandi málefnið.
Yfirlýsingin kemur eftir harða
gagnrýni Sameinuðu þjóðanna á
meðferð Vatíkansins í kynferðisbrotum kirkjunnar manna. Kaþólska kirkjan hefur setið undir
fjölda ásakana um barnaníð víðs
vegar um heiminn.
- ssb

SKÓLAMÁL Í kjölfar þriggja vikna
kennaraverkfalls hafa margir
framhaldsskólar gripið til þess
ráðs að afturkalla hluta af fríum
nemenda.
Til dæmis verður kennt í Fjölbrautaskólanum við Ármúla
frá mánudegi til miðvikudags í
næstu viku en þá átti páskafrí
að vera hafið. Sömuleiðis verður
ekki frí þriðjudaginn eftir páska
frekar en í Menntaskólanum á
Ísafirði þar sem einnig verður
kennsla á sumardaginn fyrsta.
Lesa má um breytta tilhögun á
heimasíðum skólanna.
- gar

son umhverfisráðherra fékk á sig
harða gagnrýni á þingi á fimmtudag
þegar hann vísaði breytingartillögu
við rammaáætlun til atvinnuveganefndar Alþingis. Segja má að botninn hafi dottið úr umræðunni vegna
vísunarinnar og var henni frestað
þar til eftir páska.
Þingmenn Vinstri grænna fullyrða að tillagan eigi heima í
umhverfis- og
samgöngunefnd.
Svandís Svavarsdóttir, þingkona VG, segir
að umhverfisráðherra hafi
SVANDÍS
með þessu rifið
SVAVARSDÓTTIR rammaáætlun í sundur. „Stóra tillagan var
afgreidd og unnin í umhverfisnefnd enda er rammaáætlun á forræði umhverfisráðherra samkvæmt
forsetaúrskurði. Umhverfisnefnd er
búin að vera að vinna með rammaáætlun þannig að þetta er ekki bara
vitlaust heldur líka óskynsamlegt.
Með þessu erum við búin að tæta í
sundur rammaáætlun og farið er út
fyrir hugmyndina um vernd og nýtingu.“ Hún segir að umhverfisráðherra sé að reyna að draga úr vægi
umhverfisverndar. „Þetta eru ekki
mistök heldur pólitísk afstaða.“
Jón Gunnarsson, formaður
atvinnuveganefndar, segir að færslan sé í takt við stefnu ríkisstjórnarinnar. „Þetta er í samræmi við
málflutning okkar í þessu máli. Við
gagnrýndum mjög að þetta væri
sett til umhverfisverndar en ekki
atvinnuveganefndar á síðasta kjörtímabili.“

HVAMMSVIRKJUN Í ÞJÓRSÁ Ráðherra stefnir að því að koma svæðinu í nýtingar-

flokk.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hvammsvirkjun í Þjórsá í nýtingarflokk
Tillagan sem vísað var til atvinnuveganefndar snýr að tilfærslu Hvammsvirkjunar í Þjórsá úr biðflokki rammaáætlunar í orkunýtingarflokk. Tillagan
er breyting á rammaáætlun sem samþykkt var í janúar í fyrra. Það var
verkefnisstjórn rammaáætlunar sem lagði breytinguna til en við samþykkt
rammaáætlunar á síðasta ári hafði tillögu verkefnisstjórnar um nýtingu
Hvammsvirkjunar verið snúið við af ráðherra.

Rammaáætlun hafði áður verið á
forræði iðnaðarnefndar þegar áætlunin heyrði undir iðnaðarráðuneytið. Það breyttist þegar umhverfisog auðlindaráðuneyti var stofnað
árið 2012.
Einar K. Guðfinnsson, forseti
Alþingis, sagði við umræðu málsins á þingi að það samrýmdist þingsköpum. „Annars vegar er talað
um að mál sem lúta að rannsóknum
auðlinda eigi að fara í umhverfisnefnd en nýting þeirra í atvinnu-

veganefnd. Túlkun á þessu hefur
hins vegar verið umdeild í þinginu.“
Einari finnst líklegt að til atkvæðagreiðslu komi um meðferð tillögunnar eftir páska.
Katrín Jakobsdóttir, formaður
Vinstri grænna, segir þingsköp
skýr. „Ég tel að þeir séu að mistúlka
þingsköpin og hef enga trú á öðru en
að það verði leiðrétt.“
Ekki náðist í Sigurð Inga Jóhannsson við vinnslu fréttarinnar.
snaeros@frettabladid.is

Veðurspá
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Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður
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Skelltu þér á miða því potturinn stefnir í 32 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!

Skráðu þig sem aðd
ðdáanda Lottó
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facebook.com/lotto
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Engir samningar í Úkraínu:

Oddviti Bjartrar framtíðar í Reykjavík segir leigumarkaðinn á Íslandi vera mjög óheilbrigðan:

Friðarumleitun
mistókst

Boðar inngrip borgarinnar í leigumarkað

ERLENT Forsætisráðherra

STJÓRNMÁL S. Björn Blöndal, oddviti Bjartrar

Úkraínu, Areníj Jatsenjúk, mistókst að koma á friði í austurhluta
landsins á föstudag. Mótmælendur hafa lokað sig inni í opinberum
byggingum og krefjast sjálfstæðis frá yfirstjórn landsins í Kænugarði. Það er vefsíða The Guardian sem segir frá þessu.
Forsætisráðherrann bauð austurhéruðum Úkraínu meiri sjálfsstjórn með það að leiðarljósi að
lægja öldur í landinu en án árangurs.
- ssb

framtíðar í Reykjavík, segir nauðsynlegt að
borgin komi að málum við uppbyggingu leigumarkaðar til að taka á húsnæðisvandanum.
„Við verðum að horfast í augu við það að
leigumarkaðurinn í Reykjavík og á Íslandi er
mjög óheilbrigður. Hann hefur ekki náð að
þroskast og verða til,“ segir Björn í viðtali við
Pólitíkina á Vísi.
Björn segir þá stefnu hafa verið rekna að
allir þurfi að kaupa íbúð. „Það er fínt á meðan
fólk hefur efni á því en eins og staðan er núna
er bara orðið mjög erfitt fyrir til dæmis ungt
fólk að kaupa íbúð. Þá er ansi slæmt að ekki

skuli vera til heilbrigður leigumarkaður,“ segir
oddvitinn.
Þá segir Björn núverandi meirihluta Besta
flokksins og Samfylkingarinnar í borgarstjórn
Reykjavíkur hafa verið að þróa hugmyndir sem
kallaðar séu Reykjavíkurhús.
„Þar er verið að tala um beint inngrip borgarinnar í leigumarkaðinn. Við aðstoðum við að
koma honum á fót. Hinn frjálsi markaður hefur
haft ansi langan tíma en þetta hefur ekki verið
að gera sig. Spurningin er hvort borgin þurfi
ekki að hjálpa þessu af stað í tíu, tuttugu ár og
svo getur hún selt þetta. Framlag borgarinnar
yrði þá í formi lóða.“
- hks

S. BJÖRN BLÖNDAL Frjálsi markaðurinn hefur ekki
verið að gera sig á húsaleigumarkaði, segir efsti maður
á lista Bjartrar framtíðar í Reykjavík.
MYND/VÍSIR

Starfsfólk Sjóvár gat grætt
1,5 milljónir á einum degi
VÍNBÚÐIN Einelti á Akureyri.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sagt upp vegna eineltismáls:

Fær bætur frá
áfengisverslun

Velta með hlutabréf í Sjóvá nam rúmum 254 milljónum króna í gær þegar félagið var skráð í Kauphöllina. Bréf
almennra fjárfesta hækkuðu um 15%. Forstjóri Sjóvár segir ekki rétt að félagið sé að taka upp kaupaukakerfi.
VIÐSKIPTI Starfsmenn Sjóvár sem

DÓMSMÁL Konu sem sagt var upp

störfum í Vínbúð Akureyrar hafa
verið dæmdar tveggja milljóna
króna bætur frá ÁTVR.
Ástæða uppsagnarinnar var
meint þátttaka konunnar í einelti
sem einn vaktstjóra Vínbúðarinnar
er sagður hafa orðið fyrir. Fórnarlambið hafi verið baktalað og hunsað. Héraðsdómur Akureyrar segir
konunni ekki hafa gefist svigrúm
til að svara ávirðingum og að uppsögnin hafi verið ólögmæt.
- gar

Frétt um sorphirðumenn:

Ekkert innbrot
LÖGREGLUMÁL Vegna fréttar í
Fréttablaðinu á fimmtudag skal
tekið fram að sorphirðumenn
hvorki brutust inn né gerðu tilraun
til innbrots í hús Heiðars Helgusonar knattspyrnumanns. Þetta segir
lögreglan á höfuðborgarsvæðinu.
„Það var nýr starfsmaður sem
fór með masterslykil að húsinu til
að aðgæta hvort sorptunna kynni
að vera innan við dyr að bílskúr,
enda sorptunnur ekki alltaf sjáanlegar og oft geymdar á bak við
læstar dyr. Af þeim sökum er masterslykla að sorpgeymslum að finna
í ruslabílum. Fljótt kom á daginn
að lykillinn gekk ekki að skránni
og því ljóst að enga ruslatunnu var
að finna þar innandyra,“ segir í
tilkynningu lögreglu sem kveður
vinnubrögð sorphirðumannanna
hafa verið með öllu eðlileg.
- gar

keyptu bréf í hlutafjárútboði
tryggingafélagsins gátu við lokun
markaða í gær grætt allt að 1,5
milljónir króna á bréfunum. Aðrir
almennir fjárfestar gátu þá mest
grætt 34 þúsund krónur á því að
selja sín bréf í félaginu.
Þegar niðurstöður almenns
hlutafjárútboðs Sjóvár voru kynntar í byrjun mánaðarins kom í ljós
að heildareftirspurn í útboðinu
hafði verið sjöfalt meiri en söluandvirði þeirra hluta sem boðnir
voru út. Sú mikla þátttaka leiddi
til þess að hámarksúthlutun til
almennra fjárfesta var 227 þúsund
krónur. Tilboð fastráðinna starfsmanna Sjóvár voru aftur á móti
ekki skert. Þeir gátu því keypt
hlutabréf fyrir allt að tíu milljónir króna í útboðinu, eins og allir
almennir fjárfestar áttu upphaflega að geta.
„En eftirspurnin innan fyrirtækisins var ekki slík að eigendur teldu ástæðu til að skerða hluti
starfsmanna,“ segir Hermann
Björnsson, forstjóri Sjóvár.
„Það er tvenns konar fyrirkomulag sem er þekkt hér á landi. Annars vegar þegar starfsmönnum er
veittur afsláttur af gengi bréfa eða
hins vegar þegar sett er í skráningarlýsingu fyrirheit um það að
skerða starfsmenn minna eða ekkert. Eigendur tóku seinni valkostinn þar sem starfsmenn voru að
fá þetta á sama gengi og aðrir en
þetta er ákveðinn jákvæður hvati
gagnvart starfsmönnum,“ segir
Hermann.
Í gær var sagt í fjölmiðlum að
stjórn tryggingafélagsins myndi
leggja fram tillögu um að koma á

Í KAUPHÖLLINNI Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár, og Páll Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar, við skráninguna í gær.

árangurstengdu launakerfi fyrir
starfsmenn á næsta aðalfundi
félagsins sem verður haldinn 29.
apríl. Hermann segir þetta ekki
rétt. Þarna sé einungis um að
ræða starfskjarastefnu félagsins
sem þurfi að liggja fyrir á öllum
aðalfundum.
„Þessi sama stefna lá fyrir í
fyrra og sú ályktun að við séum
að taka upp kaupaukakerfi er ekki

rétt. Það liggur fyrir sambærileg tillaga fyrir aðalfundinn um
heimild til upptöku hvatakerfis.
Verði sú heimild nýtt, sem ekki er
búið að taka ákvörðun um, kemur
hún ekki til framkvæmda fyrr en
að undangengnu samþykki hluthafafundar og slík tillaga mun
ekki liggja fyrir á næsta hluthafafundi.“

En eftirspurnin
innan fyrirtækisins var
ekki slík að eigendur teldu
ástæðu til að skerða hluti
starfsmanna.

haraldur@frettabladid.is

ÖRUGGT START
MEÐ EXIDE RAFGEYMUM

PIPAR\TBWA • SÍA • 131858

Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir ﬂestar gerðir
bifreiða. Veldu þaulreynda vöru frá gæðaframleiðanda.

Exide rafgeymarnir fást hjá:

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hermann Björnsson
forstjóri Sjóvár.

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT* AF ÖLLUM
BARNAFATNAÐI OG BARNASKÓM 10.-14. APRÍL.

Gildir ekki af búsáhöldum.

*Jafngildir 20,32% verðlækkun. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups. Tilboðin gilda út mánudaginn 14. apríl.

MJÚKIR HEIMILISVÖRUDAGAR
20% AFSLÁTTUR AF GARNI (ÁLNAVÖRUM),
HANDKLÆÐUM, SÆNGURFÖTUM, PÚÐUM,
POTTALEPPUM OG OFNHÖNSKUM 10.-14. APRÍL.
Þú ﬁnnur okkur á facebook
www.facebook.com/hagkaup

20%

AFSLÁTTUR
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Fæstir segjast treysta
utanríkisráðuneytinu
Í nýjum Þjóðarpúlsi Gallup segjast flestir treysta menntamálaráðuneytinu. Töluverður munur er á viðhorfi til ráðuneyta eftir stjórnmálaskoðunum aðspurðra.
STJÓRNMÁL Mennta- og menningar-

málaráðuneytið nýtur mests
trausts samkvæmt Þjóðarpúlsi
Gallup. 29 prósent sögðust bera
til þess mikið traust. Um leið má
lesa út úr könnuninni að heldur
fleiri segist vantreysta ráðuneytinu, eða 41,3 prósent, þegar tekin
eru saman svör þeirra sem segjast
bera til ráðuneytisins frekar lítið,
mög lítið eða alls ekkert traust.
Minnst traust var hins vegar á
utanríkisráðuneytinu, en nær 54
prósent báru lítið traust til þess.
Breytingin frá fyrri könnun sem
gerð var um mánaðamótin nóvember desember síðastliðin er töluverð en þá var samanlagt vantraust á ráðuneytinu 44,2 prósent.
Vantraust á ráðuneytinu hefur
því aukist um 9,3 prósentustig á
milli kannana Þjóðarpúls Gallup.
Capacent Gallup segir miklu
muna á afstöðu til ráðuneyta eftir
því hvaða flokka fólk sagðist kjósa.
„Í öllum tilfellum báru þeir sem
kysu stjórnarflokkana talsvert
meira traust til ráðuneytanna en
þeir sem kysu aðra flokka.“
Þá kemur fram í tilkynningu
fyrirtækisins að fólk utan höfuðborgarsvæðisins hafi borið meira
traust en íbúar höfuðborgarsvæðisins til allra ráðuneyta.
„Og fólk 35 ára og eldra bar meira
traust en yngra fólk til fjármála- og

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ 1,8 prósent kveðast bera fullkomið traust til mennta-

málaráðuneytisins, 8,3 prósent mjög mikið traust og 18,9 frekar mikið.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Traust fólks til ráðuneytanna*
Ráðuneyti
Treystir
Hvorki né
Vantreystir
mennta- og menningarmála
29,0%
29,7%
41,3%
velferðarmála
24,6%
32,0%
43,4%
atvinnuvega- og nýsköpunar
23,4%
34,0%
42,6%
innanríkismála
22,6%
30,1%
47,3%
fjármála- og efnahags
24,6%
26,6%
48,8%
forsætis
24,6%
23,8%
51,6%
umhverfis- og auðlinda
20,2%
29,1%
50,7%
utanríkismála
19,8%
26,7%
53,5%
*Undir „treystir“ eru samantekin svör þeirra sem segjast bera fullkomið, mjög
mikið og frekar mikið traust til ráðuneytis og undir „vantreystir“ þeirra sem bera
frekar lítið, mjög lítið og alls ekkert traust til ráðuneytis. Heimild: Capacent Gallup.

efnahagsráðuneytisins og menntaog menningarmálaráðuneytisins.“
Þjóðarpúlsinn er netkönnun sem
fór fram dagana 20. febrúar til 10.

mars. Í úrtaki voru 1.400 einstaklingar 18 ára og eldri og svarhlutfall var 62,4 prósent.
olikr@frettabladid.is

KEMUR ÞÚ AF FJÖLLUM?

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

ENNEMM / SÍA / NM61971

landrover.is

ÞAÐ ER KOMINN NÝR LAND ROVER DISCOVERY 4

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

210 hestafla dísilvél, 8 þrepa sjálfskipting með takkaskiptingu í stýri og loftpúðafjöðrun með Terrain Response drifbúnaði á öllum
hjólum gera Land Rover Discovery 4 að einum öflugasta og þægilegasta jeppa sem völ er á. Meðal nýjunga er nýr framendi með
nýjum aðalljósum, breytt afturljós, start/stopp ræsibúnaður og Meridian 380W hljómtæki.

Discovery 4 S – verð frá: 11.890.000 kr.
Eldsneytisnotkun 8,8 l/100 km* í blönduðum akstri.

Þú færð allar nánari upplýsingar um verð og búnað á www.landrover.is

BL Sævarhöfða 2, sími 525 8000
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Tilboð: 1.290.000 kr.

Tilboð: 2.090.000 kr.

Tilboð: 5.450.000

Verð: 790.000 kr.

Audi A6 UZ308

Citroën C3 Exclusive MRN04

Toyota Land Cruiser 120 VX ADH19

Toyota Rav-4 AWD

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

Skráður apríl 2012, 1,6i bensín, sjálfsk.
Ekinn 42.000 km.
Ásett verð: 2.390.000 kr.

Skráður des. 2007, 3,0TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 133.000 km.
Ásett verð: 5.790.000 kr.

Skráður sept. 2001, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 184.000 km.

YN847

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ

!
p
u
a
k
a
íl
b
i
r
t
e
b
u
Gerð
.
00 kr
0
.
0
0
2
!
LÁTT
Í AFS

.
00 kr
200.0 ÁTT!
L
Í AFS

kr.
000
.
0
0
!
1.0
LÁTT
Í AFS

Tilboð: 1.990.000 kr.

Tilboð: 990.000 kr.

Mitsubishi Pajero Instyle 4x4 REJ72

Toyota Auris MXJ73

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

Ford C-MaxTrend UI839

Skráður júní 2010, 1,3i bensín, beinsk.
Ekinn 70.000 km.
Ásett verð: 2.190.000 kr.

Skráður ágúst 2005, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 94ag.000 km.
Ásett verð: 1.190.000 kr.

ALLAR

BÍLINN

ÞINN
Verð: 1.890.000 kr.

Tilboð: 6.990.000 kr.

TÖKUM

FINNDU

Skoðaðu flfeie ri
dæmi hér!

ORG IS
NOTADIR.BRIMBORG.IS
Ýmsar fjármögnunarleiðir í boði. Spyrðu ráðgjafa.

TEGUNDIR
SÝNDU OKKUR BÍLINN
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ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF.

Tilboð: 2.390.000 kr.

BÍLA UPPÍ
ÞINN OG VIÐ GERUM

ENGIN SKULDBINDING

Ford Explorer XLT Sport 4x4

NV751

Skráður maí 2007, 4,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 110.000 km.
Ásett verð: 2.690.000 kr.

kr.
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Tilboð: 890.000 kr.
Renault Laguna AO856
Skráður sept. 2005, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 158.000 km.
Ásett verð: 1.290.000 kr.

Verð: 1.390.000 kr.
Toyota Yaris Terra TEP83
Skráður febr. 2008, 1,0i bensín, beinsk.
Ekinn 53.000 km.
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Tilboð: 1.990.000 kr.
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Tilboð: 1.690.000 kr.

Tilboð: 1.390.000 kr.

Kia Sorrento EX AWD SN967

Hyundai i20 Classic LVB51

Skráður febr. 2006, 3,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 140.000 km.
Ásett verð: 2.290.000 kr.

Skráður ágúst 2011, 1,4i bensín, beinsk.
Ekinn 42.000 km.
Ásett verð: 1.940.000 kr.

FYLGST
FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK

Notaðir bílar - Brimborg
N

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!
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.
0
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3
!
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Í AFS

Tilboð: 1.390.000 kr.

Nissan X-Trail Elegance KN151

Hyundai i30 Classic TOH76

Skráður maí 2006, 2,0i bensín, sjálfsk.

Skráður júní. 2008, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 95.000 km.
Ásett verð: 1.690.000 kr.

Ekinn 127.000 km.
Ásett verð: 1.690.000 kr.

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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Á ÚTSTÍMI Ein grundvallarforsendan fyrir gjaldtöku af útgerðinni–kostun hafrannsókna–virðist gleymd.

Dreglar og mottur
á frábæru verði!
Ódýrar mottur
40x60 cm frá kr.

Ráðherra segir ótækt
að Hafró sé í fjársvelti
Sjávarútvegsráðherra ætlar að beita sér fyrir auknum fjárveitingum til Hafrannsóknastofnunar, enda verði ekki lengra gengið í niðurskurði. Steingrímur J. Sigfússon setur stórt spurningarmerki við stöðu Hafró í ljósi mikilvægis stofnunarinnar.
FJÁRMÁL Sigurður Ingi Jóhanns-

Breidd: 1 metri
Verð pr. lengdarmeter

1.490
2.790

PVC mottur 50x80 cm

66x120 cm kr
100x150 cm kr

4.990

Breidd: 66 cm
Verð pr. lengdarmete
V
er

Margar
stærðir
og gerðir
Kletthálsi 7, Reykjavík
Fuglavík 18, Reykjanesbæ

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

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

son, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ætlar að beita sér
fyrir því að rekstrargrundvöllur Hafrannsóknastofnunar verði
styrktur, enda verður ekki lengra
gengið í niðurskurði fjárframlaga
til stofnunarinnar. Með því vill
hann tryggja að mögulegt verði
að sinna grunnrannsóknum og að
það endurspeglist í fjárframlögum
næstu ára.
Þetta kom fram í máli ráðherra
í sérstakri umræðu á Alþingi á
fimmtudag um stöðu hafrannsókna. „Það verður að segjast eins
og er að á föstu verðlagi ársins
2014 þá féllu fjárveitingar síðustu
fimm ára frá ríkinu til Hafrannsóknastofnunar um 700 milljónir.
Þetta er orðin nærri 30% lækkun á
fjárveitingum á föstu verðlagi frá
árinu 2007. Það segir sig sjálft að
það þarf að grípa þar inn í,“ sagði
Sigurður.
Málshefjandi var Steingrímur
J. Sigfússon, þingmaður Vinstri

grænna. Hann setti stórt spurningarmerki við þá staðreynd að
Hafrannsóknastofnun væri í
þeirri stöðu að fækka úthaldsdögum rannsóknaskipa sinna úr 340
niður fyrir 200 – og leggja öðru
þeirra í sumar vegna fjársveltis, sérstaklega í ljósi mikilvægis
þessara rannsókna fyrir íslenskt
samfélag. Þvert gegn þróun mála
telur Steingrímur að efla þurfi
hafrannsóknir í ljósi breytinga á
hitastigi sjávar, á göngumynstri
fiskstofna og vegna súrnunar
hafsins og afleiðinga hennar.
Eins og Fréttablaðið fjallaði um
í vikunni þá hafa útgjöld til hafrannsókna dregist saman þrátt
fyrir að veiðigjöld á útgerðina hafi
hækkað verulega á síðustu árum,
en eitt af grundvallarmarkmiðum
stjórnvalda við álagningu veiðigjalda var frá upphafi að fjármagna þjónustu við sjávarútveginn – ekki síst hafrannsóknir.
Á þessu hnykkti Össur Skarphéðinsson, þingmaður Samfylk-

Mánaðarlegt leigugjald:

136.041 kr. m/vsk

Hafrannsóknirnar eru
einhver
mikilvægasta
undirstöðustarfsemin
sem fyrirfinnst í þessu
landi. Ég hélt að það væri
engin deila um það. Þetta
kemur því næst að reka
björgunarþyrlurnar.
Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður VG

ingarinnar, sérstaklega í umræðunum, sem og Steingrímur.
„Vígstaða stjórnvalda er því ekki
sterk hvað það varðar að draga svo
mjög úr fjárveitingum til málaflokksins að ekki sé hægt að halda
uppi lágmarksrannsóknum,“ sagði
Steingrímur.
svavar@frettabladid.is

ÞORLÁKSHÖFN Eiga fjóra milljarða en

skulda tvo.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Skuldar rúma tvo milljarða:

Ölfus hagnast
um 94 milljónir
SVEITARFÉLÖG Hagnaður af
rekstri sveitarfélagsins Ölfuss
nam 93,8 milljónum króna í
fyrra. Rekstur sveitarfélagsins
fyrir fjármagnsliði var jákvæður
um 402,5 milljónir.
Eignir Ölfuss námu við árslok
4.130,6 milljónum króna en skuldir 2.150,7 milljónum.
- hg

Nýlegir Mitsubishi Pajero á
rekstrarleigu til fyrirtækja
HEKLA býður nú fyrirtækjum nýlegar Mitsubishi Pajero bifreiðar í rekstrarleigu.
Í rekstrarleigu fá fyrirtæki nýlegar bifreiðar til umráða í 1 ár gegn föstu mánaðargjaldi. Leigutaki losnar við alla fjárbindingu og endursöluáhættu. Greitt er fast
mánaðarlegt leigugjald og bifreiðinni einfaldlega skilað í lok leigutímans.

Laugavegi 174 | Sími 590 5040 - Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

Dæmi:

Pajero 3.2 Instyle
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 38.000 km, sjálfskiptur
Mitsubishi Pajero er knúinn 3,2 l dísilvél sem skilar
200 hestöflum. Meðal búnaðar bifreiðanna eru
leðurinnrétting, rafdrifin framsæti, aukasæti (7
manna), bakkmyndavél, xenon ljós, ný heilsársdekk
o.fl. (miðað við Instyle útfærslu).

Skoðanakönnun í Árborg:

Spurt um vilja
til sameiningar
SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð

Árborgar vill spyrja kjósendur
í skoðanakönnun um möguleika
á sameiningu sveitarfélaga. „Ef
kjósendur vilja skoða slíkan
möguleika verði gefnir þeir
möguleikar að merkja við Árnessýslu sem eitt sveitarfélag eða
sameinast einu eða fleiri sveitarfélögum í Árnessýslu.“ Í Hveragerði stendur einnig til að gera
svipaða könnun samfara bæjarstjórnarkosningum.
- gar
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Allar umsóknir samþykktar:

Skýrsla öldungadeildar Bandaríkjaþings sýnir að yfirheyrslur í kjölfar hryðjuverka voru ofbeldisfullar:

Palestína fær
aukna aðild

CIA gaf villandi upplýsingar um pyntingar

ERLENT Palestína fær formlega
aðild að þrettán alþjóðasáttmálum
hjá Sameinuðu þjóðunum þann
2. maí næstkomandi. Það var Ban
Ki-moon, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, sem samþykkti
umsóknir Palestínumanna.
Palestína sótti um aðild að
samningunum í kjölfar þvingunaraðgerða Ísraels gegn ríkinu og
undirbýr fleiri umsóknir ef Ísrael
heldur aðgerðum sínum áfram.
Alþingi Íslendinga samþykkti
fullveldi Palestínu árið 2011. - ssb

ERLENT Yfi rhey rsluaðferði r
bandarísku leyniþjónustunnar, CIA, eru ofbeldisfullar samkvæmt hluta skýrslu sem öldungadeild Bandaríkjaþings lét vinna
og var lekið nú á dögunum.
The Guardian, sem fjallar um
lekann, segir að skýrslan taki á
yfirheyrsluaðferðum CIA í kjölfar hryðjuverkanna 11. september 2001. Í skýrslunni kemur
fram að fleiri grunaðir hafi
undir gengist yfirheyrslur en
CIA hefur viðurkennt. Jafnframt

UNGBARN Skipti foreldrar í Grästorp í

Svíþjóð fæðingarorlofinu jafnt fá þeir
bónus.
NORDICPHOTOS/GETTY

Fæðingarorlof í Svíþjóð:

Viðbótarlaun
við jöfn skipti
SVÍÞJÓÐ Nýbakaðir foreldrar
sem starfa hjá sveitarfélaginu
Grästorp í Svíþjóð og skipta
fæðingarorlofinu jafnt á milli
sín fá viðbótarmánaðarlaun.
Viðbótarlaunin tvöfaldast starfi
báðir foreldrarnir hjá sveitarfélaginu. Þetta er liður í nýsamþykktri jafnréttisáætlun, að því
er fram kemur í sænskum fjölmiðlum.
Almennt fara sænskar konur í
lengra fæðingarorlof en karlar.
Fæðingarorlof í Svíþjóð er eitt
og hálft ár.
- ibs

kemur fram að CIA hafi markvisst lekið villandi upplýsingum
til fjölmiðla með það að markmiði
að afvegaleiða umræðuna.
Rannsókn á yfirheyrsluaðferðum CIA tók fjögur ár og kostaði
40 milljónir dala í framkvæmd.
Vegna lekans hefur aukinn
þrýstingur verið á Bandaríkjastjórn að birta skýrsluna í heild
en CIA hefur beðið um að rannsókn fari fram á lekanum. Fjörutíu meðlimir fulltrúadeildar
Bandaríkjaþings hafa skrifað til

forseta Bandaríkjanna, Baracks
Obama, og krafið hann um birtingu skýrslunnar í heild. Segir
í kröfunni að bandaríska þjóðin eigi rétt á að vita hvers konar
pyntingar fóru fram í hennar
nafni. Í þeim hluta sem gerður
hefur verið opinber kemur meðal
annars fram að þær pyntingar
sem beitt var hafi verið illa skipulagðar og að ítrekaðar athugasemdir innra eftirlits vegna
þeirra hafi verið hunsaðar.
- ssb

BARACK OBAMA Forsetinn er undir

þrýstingi um að aflétta allri leynd af
skýrslunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Leggðu grunn að
framtíðinni og
Landsbankinn bætir
6.000 krónum við
Þegar fermingarbörn leggja 30.000 krónur eða meira inn á Framtíðargrunn
Landsbankans greiðir bankinn 6.000 króna mótframlag inn á sama reikning.
Þannig viljum við hvetja til sparnaðar.

ÞORSKUR Þjóðverjar reyndu að smygla

400 kílóum af þorskflökum frá Noregi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Stangveiðimenn sektaðir:

Reyndu að
smygla þorski
NOREGUR Fimm þýskir stangveiði-

menn voru stöðvaðir við landamæri Noregs og Finnlands aðfaranótt föstudags með 400 kíló af
þorskflökum en það er 325 kílóum
yfir leyfilegum kvóta. Þorskflökunum hafði verið pakkað í kassa
með ís. Þjóðverjarnir voru sektaðir um 40 þúsund norskar krónur
sem þeir greiddu á staðnum.
Samkvæmt reglum í Noregi má
erlendur stangveiðimaður fara
með 15 kíló af flökuðum fiski
úr landi. Hald var lagt á allan
fisk sem var umfram leyfilegan
kvóta.
- ibs

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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SKÝRSLA RANNSÓKNARNEFNDAR ALÞINGIS UM FALL SPARISJÓÐANNA
Gagnrýndu harðlega kostnað og skamman tíma til að lesa sparisjóðaskýrsluna fyrir umræður á Alþingi:

Sparisjóðaskýrslan tók 42 mannár í vinnslu

UMRÆÐA Á ÞINGI Alþingismenn ræddu
sparisjóðaskýrsluna í gær á síðasta þingfundi fyrir páska. Næsti þingfundur er
boðaður 28. apríl.
FRÉTTABLÐIÐ/GVA

Sparisjóðaskýrslan var rædd á
Alþingi í gær.
Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra fylgdi skýrslunni úr hlaði
í fjarveru Bjarna Benediktssonar
fjármálaráðherra.
„Hver sem afstaða þingmanna er
til framtíðar sparisjóðanna er ljóst
að ekki verður undan því vikist að
eiga umræðu um það hvernig eigi að
haga starfsumhverfi sparisjóðanna
til framtíðar,“ sagði Illugi.
Jón Þór Ólafsson, þingmaður

Pírata, reif þrjá tíu þúsund króna
seðla í ræðustól. Hann sagði skýrsluna hafa kostað 600 milljónir sem
jafngilti því að hver sekúnda sem
þingmenn ræddu hana kostaði 30
þúsund.
Árni Páll Árnason, formaður
Samfylkingarinnar, sagði hana
jákvæða gagnvart sparisjóðunum.
„Afstaða okkar í Samfylkingunni er
þó sú að þeir verði að eiga sér sjálfstæðan rekstrarlegan grundvöll.“
Katrín Jakobsdóttir, formaður

Mikil fyrirgreiðsla
SpKef til venslaðra
Útlán Sparisjóðsins í Keflavík til starfsmanna námu alls 1.520 milljónum króna við
yfirtöku FME á sjóðnum. Fyrrverandi stjórnarformaður, einn stjórnarmaður og
börn sparisjóðsstjóra nutu mikillar fyrirgreiðslu hjá sparisjóðnum.
Útlán Sparisjóðsins í Keflavík
(SpKef) til starfsmanna sinna í lok
árs 2007 námu samtals 754 milljónum króna, þar af voru tæplega
374 milljónir í erlendri mynt. Frá
þessu greinir í rannsóknarskýrslu
um sparisjóðina. Hæsta útlán til
starfsmanns á þessum tíma nam
73,5 milljónum króna.
Þegar Fjármálaeftirlitið tók yfir
SpKef í apríl 2010 námu heildarútlán til starfsmanna 1.520 milljónum króna, þar af var milljarður í
erlendri mynt. Þeir tíu starfsmenn
sem skulduðu mest hjá SpKef skulduðu samtals tæplega 1,1 milljarð
króna eða 72 prósent af öllum lánum
til starfsmanna.
Eitt stærsta lánamál stjórnarmanns sparisjóðsins varðar Þorstein Erlingsson, stjórnarformann
sparisjóðsins í nokkur ár fyrir hrun.
Í skýrslunni segir að félög tengd
honum hafi notið „stórra fyrirgreiðslna hjá sparisjóðnum“. Skuldbindingar félags Þorsteins námu
1,6 milljörðum króna í apríl 2010
á sama tíma og tryggingar fyrir
skuldbindingum þess voru metnar
á 280 milljónir.
Annað mál varðar Birgi Þór Runólfsson sem var bæði vara- og aðalmaður í stjórn frá 2007 til 2009,
sambýliskonu hans og félög í þeirra
eigu. Fyrirgreiðsla til þeirra kom til
áður en hann varð stjórnarmaður.
Þau fengu lán hjá sparisjóðnum í
erlendum myntum samtals að jafnvirði tæplega 300 milljóna króna til
kaupa á stofnfjárbréfum. Flest lánin
voru í erlendum myntum með veði
í bréfunum.
Að auki skoðaði nefndin fyrir-

Vinstri grænna, sagði að nota ætti
lærdóm af skýrslunni til lagasetningar um fjármálafyrirtæki.
Frosti Sigurjónsson, þingmaður
Framsóknarflokksins, sagði skýrsluna hafa verið unna á 42 mannárum; hvert mannár hefði kostað 14
milljónir og alls hefði skýrslan kostað 600 milljónir. „Hefðum við fengið
mikið lakari skýrslu fyrir 200 milljónir?“ spurði Frosti.
Birgitta Jónsdóttir, kapteinn
Pírata, og Guðmundur Steingríms-

son, formaður Bjartrar framíðar,
gagnrýndu harðlega tímann sem
fékkst til að lesa skýrsluna fyrir
umræðuna á Alþingi.
Birgitta sagði þingmenn standa
eins og „hálfgerða bjána“ við
að ræða skýrslu sem þeir hefðu
ekki getað kynnt sér almennilega. Guðmundur kvaðst vonast
til að skýrslan yrði ekki til þess
að sparisjóðshugsjónin félli niður
dauð, því hún væri falleg.
- jme

Starfsemi einkenndist af mikilmennskubrjálæði:

Beittu blekkingum
Vilhjálmur Bjarnason, fulltrúi
Sjálfstæðisflokksins í efnahags- og
viðskiptanefnd, segir að starfsemi
sparisjóðanna hafi einkennst af
mikilmennskubrjálæði og blekkingum. Ef fé sparisjóðanna hafi
áður verið án hirðis, hafi sá hirðir
sem tók við verið slátrari.
„Þarna verður til ákveðið mikilmennskubrjálæði þar sem litlir
sparisjóðir ætla að verða stórir.
Þeir telja að eigið markaðssvæði
dugi ekki og jafnvel svo að þeir
líta á sig sem seðlabanka á viðkomandi markaðssvæði sem hefur
þá skyldu að halda uppi fullri
atvinnu,“ segir Vilhjálmur.
Erfitt sé að átta sig á hvort
sparisjóðirnir hafi ætlað að verða
hluti af Kaupþingi eða hvort Kaupþing hafi ætlað sér að innbyrða þá
hægt og bítandi.
„Það verður til alveg ný menning í ábyrgðum og veðum. Þessi
menning grundvallast eiginlega
á því að öll hlutabréf, hvers eðlis

VILHJÁLMUR BJARNASON Þingmaður

Sjálfstæðisflokksins segir að litlir sparisjóðir hafi ætlað að verða stórir.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

sem þau eru, verða allt í einu að
veði jafnvel þó að þau séu nánast
óhæf til veðs vegna þess að þau
eru nákvæmlega það sem lánað
var út á,“ segir hann. „Þannig
að það eru engin öryggismörk
umfram það, þannig að taphættan
er algerlega stofnunarinnar.“ - hmp

Þrír sparisjóðir uppfylltu ekki kröfur um eigið fé:
STARFSMENN MEÐ HÁ LÁN Hæsta lán til starfsmanns SpKef nam 73,5 milljónum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

greiðslu til tveggja aðila sem tengdir voru Geirmundi Kristinssyni
sparisjóðsstjóra, en um er að ræða
tvö börn hans. Þar var ekki gætt
reglna sjóðsins við lánveitingar né
var þeirra getið í skýrslum sjóðsins
til FME.
Annars vegar var um að ræða
yfirdráttarheimild á reikningi upp
á rúmar 50 milljónir króna til kaupa
á stofnfjárbréfum án greiðslumats
og aðeins með veði í bréfunum sjálfum. Hins vegar var yfirdráttur upp
á 22 milljónir sem var endurfjármagnaður með láni í erlendri mynt
að jafnvirði 25 milljóna. Samtals
námu skuldbindingarnar tæpum
69 milljónum króna við yfirtöku
Landsbankans á útlánasafni SpKef.

➜ Félög tengd Þorsteini
Erlingssyni, stjórnarformanni Sparisjóðsins í
Keflavík, nutu mikilla fyrirgreiðslna hjá sjóðnum.
Skuldbindingar Þorsteins
námu 1.600 milljónum
króna í apríl 2010 en tryggingar fyrir þeim aðeins 280
milljónum.
Heimild: Rannsóknarnefnd Alþingis.

fanney@frettabladid.is

Gat afturkallað leyfi
Fjármálaeftirlitið hefði getað
afturkallað
starfsleyfi
þriggja sparisjóða þar sem
þeir uppfylltu
ekki kröfur um
eigið fé í meira
en ár. Stofnunin
JÓNAS FR.
lét það vera.
JÓNSSON
Ályktanir
nefndar um sparisjóði um störf
FME eru takmarkaðar, en nefndin telur að engin dæmi séu um að
FME hafi ekki sinnt lögbundnu
hlutverki sínu við eftirlit með
sparisjóðum. Jónas Fr. Jónsson,
fyrrverandi forstjóri FME, telur

skýrsluna vera hófstillta og segist
vera ánægður með hana.
Sérstakur kafli í skýrslu rannsóknarnefndar um sparisjóði er
helgaður störfum Fjármálaeftirlitsins sem hafði eftirlit með sparisjóðunum.
Úttektir Fjármálaeftirlitsins
á stóru sparisjóðunum á árunum
2007 og 2008 leiddu ljós ýmsar
brotalamir í starfi áhættustýringar sparisjóðanna en helstu
aðfinnsluefnin voru þau að deildirnar væru ekki nógu stórar. Rakið
er í skýrslunni að FME hafi þurft
að benda bæði Sparisjóðnum í
Keflavík og Sparisjóði Mýrasýslu
á að engar reglur um áhættustýringu hafi verið til staðar.
- þþ

Blaðsíðan í sparisjóðaskýrslunni á 325 þúsund:

Ný þurrhreinsunaraðferð teppa
p
sem hentar vel á teppi á skrifstofum
og hótelum ásamt verslunarrýmum.

Rándýr skýrslugerð

Fljótleg hreinsun með litlum
hávaða, stuttum þurrktíma og
ótrúlegum árangri.

Hreinsum einnig:
• Húsgögn og rúmdýnur
• Mottur
• Steinteppi
• Stigahús
Kleppsvegi 150

S: 663-0553

www.skufur.is

Í lok mars 2014 var kostnaður rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls
sparisjóðanna 607 milljónir króna.
Frá þessu greinir í skýrslunni
sjálfri. Skýrslan er 1.867 blaðsíður
að lengd sem þýðir að hver síða kostar um það bil 325 þúsund.
Þar af fóru 355 milljónir í launakostnað og 178 milljónir í sérfræðikostnað. Að auki fóru 67 milljónir í
sameiginlegan kostnað rannsóknarnefnda um Íbúðalánasjóð og sparisjóðanna, en það mun einkum hafa
verið kostnaður við húsnæði og
annan rekstur.
Fram kemur að nefndarmennirnir þrír hafi stjórnað 53 starfsmönnum og verktökum, auk þess
sem þeir hafi sjálfir komið beint að
vinnu skýrslunnar á öllum stigum
hennar.
Kostnaður við rannsóknarskýrslu
um fall bankanna var um 435 milljónir króna á verðlagi áranna 2009

ÞRIÐJA RANNSÓKNARSKÝRSLAN Alls

hafa rannsóknarskýrslurnar þrjár kostað
1.365 milljónir króna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

og 2010, sem gera 524 milljónir á
verðlagi dagsins í dag.
Kostnaður við rannsóknarnefnd
um Íbúðalánasjóð nam 234 milljónum en þeirri skýrslu var skilað síðasta sumar.
Alls nemur því kostnaður vegna
rannsóknarnefndanna þriggja rúmlega 1.365 milljónum króna.
- fbj

i30

Nettur og sparneytinn
Hyundai i30 – Verð: 2.990.000 kr.
1,4 bens䟚n, beinskiptur / Brekkubremsa (HAS) / Hiti 䟚 sætum
Hiti 䟚 rafst䟧rðum hliðarspeglum eldsneytisnotkun 6,0 l/100 km*.
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Hyundai / BL ehf.
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Kynning á Tækjaleigu Garðheima
X 20% afsláttur af allri leigu

gr
og

Frá

Krakkar! frá 12:00 til 16:00
X Páskaeggjaleit - finnið páskegg og þið megið eiga það!
X sumarblómasáning - prófið að sá sumarblómafræi
X Blöðrur og lukkupottur

Vorgleði Garðheima
góðir gestir – fræðsla – afslættir

15% til 25% afsláttur
af ýmsum vörum

X
X
X
X
X

Keðjusagir, Sláttuorf & Laufsugur
Plastgróðurhús og Freund handverkfæri
Blákorn, Turbokalk og Hornum blómanæring
Garðrósir & Sýprusar (80-100 cm)
Royal Canin fóður X Og margt fleira

Vorsprengitilboð
á Garðhúsgögnum
X Sólbekkir 12.900
X Ruggustólar 11.900
X Tevagnar 9.900

rillaðar pulsur
g gos 150kr

á 12:00 til 15:00

Góðir gestir
laugardag frá kl. 14:00 til 16:00
» Guðrún Helga garðyrkjufræðingur
kennir að gera gróðurmold úr garðúrgangi

» Kristinn Þorsteinsson garðyrkjufræðingur
frá Garðyrkjufélagi Íslands

» Skrúðgarðyrkjufræðingar frá Draumagörðum
ráðgjöf um trjáklippingar o.fl.

» Vilmundur Hansen garðyrkjufræðingur
ráðgjöf v/ræktun kryddplantna og ávaxtatrjáa

grillum!
X 30% afsláttur af Rösle kolagrillum,
aukahlutum og áhöldum
X 15% afsláttur af Græna egginu
X 15% afsláttur af weber gasgrillum,
aukahlutum og áhöldum

Sunnudag frá kl. 14:00 til 16:00
» Skrúðgarðyrkjufræðingar frá Draumagörðum
ráðgjöf um trjáklippingar o.fl.

» Vilmundur Hansen garðyrkjufræðingur
ráðgjöf v/ræktun kryddplantna og ávaxtatrjáa

» Myndasýning úr fallegum görðum
^ ¶Í^ ÏlÏ2 Í^ _^^Ï?ÏlÏ>=9Ï<<99ÏlÏÌ^ Í^ 
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Græðgin náði yfirhöndinni í sparisjóðunum:

Eiga sparisjóðirnir
sér framtíð?

R

annsóknarnefnd Alþingis, sem skilað hefur skýrslu um
fall sparisjóðanna, er varkárari í ályktunum sínum og
yfirlýsingum en fyrri rannsóknarnefndir. Af skýrslu
hennar má þó ráða að víða var pottur brotinn í starfsemi sparisjóðanna fyrir hrun.
Stjórnendur og stofnfjáreigendur sjóðanna misstu sjónar á
upphaflegum samfélagslegum markmiðum þeirra og vildu vera
með í leiknum sem stóru strákarnir í viðskiptabönkunum léku.
Margt fór á sömu leið og í bönkunum; stjórnendur fengu ofurlaun, útlánastefnan varð áhættusæknari og græðgin virðist hafa
náð tökum á mörgum.
Rannsóknarnefndin telur
þannig að lög hafi verið brotin
með of háum arðgreiðslum
sparisjóðanna; jafnvel hafi verið
Ólafur Þ.
Stephensen
greitt meira út en sem nam
hagnaði viðkomandi rekstrarolafur@frettabladid.is
árs. Þannig hafi beinlínis verið
gengið á varasjóðinn. Sparisjóðirnir hafi spilað á reglurnar með því að hækka stofnfé í lok
árs, sem hafi ekki dregið úr arðsemi, en gefið háa arðgreiðslu til
stofnfjáreigendanna.
„Enginn hafði að lögum eftirlitsskyldu með arðgreiðslum
sparisjóðanna. Þegar yfirverðsvæntingar og arðsvonir stofnfjáreigenda voru komnar í algleyming var ugglaust erfitt að standa
gegn kröfum þeirra um háan arð,“ segir í skýrslunni. Þetta er
alveg prýðilegt dæmi um að eigendur og stjórnendur sparisjóðanna voru dottnir úr sambandi við upphaflegt hlutverk þeirra.
Í ýmsum tilvikum kann að hafa verið um refsiverða háttsemi
að ræða í starfsemi sparisjóðanna; þannig tilkynnti nefndin 21
mál til saksóknara, sem sum hver hafa ekki ratað á hans borð
áður.
Fall sparisjóðanna hefur þegar kostað skattgreiðendur um 30
milljarða króna og gæti átt eftir að kosta allt að 300 milljörðum.
Í skýrslu rannsóknarnefndarinnar er lýst fálmkenndri viðleitni
stjórnvalda eftir hrun til að bjarga sparisjóðunum. Sumar þeirra
ákvarðana, eins og um dýra endurreisn Sparisjóðsins í Keflavík,
má draga mjög í efa að hafi verið réttar.
Þegar sparisjóðaskýrslan var rædd á Alþingi í gær kom fram
það sjónarmið, bæði af hálfu stjórnar og stjórnarandstöðu, að það
gengi ekki að sparisjóðirnir gætu ekki starfað sjálfstætt og án
hjálpar frá ríkinu. Illugi Gunnarsson, staðgengill fjármálaráðherra í umræðunni, benti á að ættu sparisjóðirnir að fá að taka
við innlánum frá almenningi yrðu þeir að lúta sama regluverki
og aðrar fjármálastofnanir. Af samkeppnisástæðum og reglum
um ríkisaðstoð, sem Ísland er bundið af, gengi heldur ekki að þeir
nytu fyrirgreiðslu sem aðrar fjármálastofnanir gerðu ekki.
Alþingi verður að nýta vel þá fjárfestingu sem liggur í skýrslu
rannsóknarnefndarinnar og skoða framtíð sparisjóðanna frá
öllum hliðum. Hugsanlega verðum við að horfast í augu við að
mistökin sem gerð voru upp úr síðustu aldamótum í rekstri
sparisjóðanna hafi einfaldlega gengið af merkilegri hreyfingu og
farsælli sögu dauðri. Þá er eftir það verkefni að skoða hvernig ná
megi markmiðum sparisjóðanna með öðrum hætti.
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Aðalsafnaðarfundur
Háteigssafnaðar
Aðalsafnaðarfundur Háteigssafnaðar
verður haldinn sunnudaginn 27. apríl
að lokinni messu klukkan 12:00.

Dagskrá:
Skýrsla sóknarnefndar
Ársreikningar lagðir fram
Önnur mál
Sóknarnefnd Háteigskirkju

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Andstætt íslenskum hagsmunum að slíta

S

kýrsla Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands um
stöðu aðildarviðræðna við
Evrópusambandið, sem
kom út í vikunni, og skýrsla Hagfræðistofnunar mynda saman
mikilvægan þekkingargrunn
fyrir upplýsta umræðu. Spurningin er: Hvaða ályktanir má svo
draga af þessum skýrslum?
Með ýtrustu hófsemi má orða
niðurstöðuna á þann veg að engin
rök hafi komið fram sem mæla
með því að slíta viðræðunum
eða gera hlé á þeim. Í raun verður þó ekki önnur ályktun dregin
af nýju skýrslunni en sú að það
sé beinlínis andstætt íslenskum
hagsmunum að láta ekki reyna á

samninga.
Pólitísku
áhrifin eru þau
að hófsamasta
túlkunin kippir
öllum stoðum
undan viðræðuslitatillögu
utanríkisráðherra.
Efnislega niðurstaðan er sú
að engin vissa er fyrir því að
við fáum sérlausnir í nægjanlega ríkum mæli vegna einstakra
hagsmuna eins og fiskveiða. En
líkurnar eru það miklar að annað
er óverjandi en ljúka verkinu.
Með öðrum orðum er þeirri kenningu hafnað með skýrum rökum

að Íslendingar geti sagt sér það
fyrir fram að tilgangslaust sé að
halda áfram.
Aftur á móti gefur skýrslan
ekki svar við þeirri spurningu
hvort aðild verði á endanum hagstæð þegar heildaráhrifin á öllum
sviðum samfélagsins eru metin.
Á kynningarfundi sögðu höfundar
að ályktanir af því tagi væri ekki
unnt að draga fyrr en samningsniðurstaðan liggur fyrir. Erfitt er
að andmæla því.
Skýrslurnar geyma einfaldlega
fullnægjandi upplýsingar til þess
að svara megi spurningunni hvort
skynsamlegra sé að ljúka viðræðunum eða slíta þeim. Á þessu stigi
er óþarfi að deila um annað.

Þrengt að hleypidómunum

S

kýrslurnar marka tímamót.
Eftir útkomu þeirra er erfiðara að taka afstöðu með
hleypidóma eina að vopni. Með
þeim er leitt í ljós að sú ákvörðun
utanríkisráðherra að slíta viðræðunum var ekki byggð á athugun
eða fræðilegu mati á hagsmunum
Íslands. Og að baki henni bjó heldur ekki könnun á möguleikunum
til að fá sérstöðu landsins viðurkennda á tilteknum sviðum.
Ályktunartillaga utanríkisráðherra um viðræðuslit virðist fyrst
og fremst vera reist á hleypidómum. Lítill málefnalegur grundvöllur hefur verið kynntur til sögunnar.

Margir hafa velt fyrir sér hvers
vegna utanríkisráðherra lagði
ofurkapp á að knýja fram samþykki Alþingis fyrir viðræðuslitum áður en umræðu um skýrslu
Hagfræðistofnunar lyki og áður
en skýrsla Alþjóðastofnunar birtist. Þegar báðar þessar skýrslur
eru komnar út blasir svarið við.
Tillagan stóðst einfaldlega ekki
þá fræðilegu úttekt á stöðu aðildarviðræðnanna sem nú liggur
fyrir. Ráðherrann hefur verið
búinn að átta sig á þessu.
Um leið er ljóst hvers vegna
utanríkisráðherra hafnaði samstarfi við samtök launafólks og
atvinnufyrirtækja um heild-

stæða skýrslu. Hann hefur gert
sér fulla grein fyrir því að sú
ákvörðun, sem búið var að taka
fyrir fram, þyldi ekki jafn djúpt
og víðtækt mat á stöðunni og nú
liggur fyrir.
Þegar þjóðin reis upp gegn
tillögunni um viðræðuslit, með
hætti sem á sér fáar hliðstæður í
stjórnmálasögunni, viðurkenndi
utanríkisráðherra að óðagotið við
framlagningu hennar hefði verið
mistök. En nú þegar þrengt hefur
verið að hleypidómunum sem tillagan byggist á bregst hann við
með því að segja að viðurkenning á mistökum breyti engu um
efnislega afstöðu hans eða áform.

Klukkan gengur á utanríkisráðherra

P

ólitíska klípan er þessi: Utanríkisráðherra segir að mistökin við framlagningu tillögunnar hafi legið í því að hann
gerði sér ekki grein fyrir viðbrögðum almennings. Mikill meirihluti
þjóðarinnar hefur lýst því í könnunum að hann vilji ljúka viðræðunum. Ríflega fimmtíu þúsund kjósendur hafa auk þess skrifað undir
áskorun um að fá að greiða atkvæði
um framhaldið eins og lofað var í
kosningabaráttunni.
Viðbrögð almennings höfðu þau

áhrif að utanríkisráðherra ákvað að
hægja á framgangi málsins. Óhjákvæmilegt var að utanríkisnefnd
fengi að fjalla um skýrslu Alþjóðamálastofnunar. En klukkan gengur
eigi að síður á utanríkisráðherra
eins og þá sem tefla skák. Hann
þarf að sýna hvernig hann ætlar að
losa sjálfan sig og þjóðina úr klípunni.
Það er erfitt að leika úr skák eftir
að hafa fengið á sig gaffal. Ráðherrann er því ekki í öfundsverðri
stöðu. Ósanngjarnt væri að gefa

honum ekki rýmri tíma en þekkist
í hraðskák þó að hann hafi sjálfur
opnað skákina með þeim tímamörkum. Það eru miklir þjóðarhagsmunir í húfi og því réttmætt að ráðherrann fái bæði dymbilvikuna og
páskavikuna til að hugsa næsta leik.
Fyrstu viðbrögð aðildarandstæðinga við skýrslu Alþjóðamálastofnunar hafa verið fremur nöldursleg.
En það er ekki kostur fyrir ráðherrann að standa upp frá skákinni
og sífra. Á honum hvílir sú ábyrgð
að leika úr stöðunni.
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Troðfull verslun
af merkjavörum!

40%70%
afsláttur

50%

afsláttur

Opið virka daga frá kl. 11 til 18
laugardaga frá kl. 11 til 17
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512
Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

af öllum skyrtum
mikið úrval!
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Saga úr sakamáli
Árið 2008 starfaði ungur SAKAMÁL
vel en eflaust væri hægt
lögmaður hjá fyrirtækjaað finna einhver svör við
ráðgjöf Kaupþings. Hann
spurningum rannsakenda með því að fara í
fékk erindi frá fyrirtæki
í Dubai sem óskaði millitölvupósta og vinnugögn
göngu um viðræður við
hans hjá Kaupþingi. Við
breskt fyrirtæki sem að
starfslok hans hjá bankstærstum hluta var í eigu
anum hefði hann, rétt
íslenskra aðila. Þetta
eins og aðrir starfsmenn,
leiddi til viðræðna milli Gestur Jónsson
verið sviptur aðgangi að
eigenda þessara tveggja hæstaréttarlögvinnugögnum sínum og
fyrirtækja sem urðu til maður
gæti því ekki gengið úr
skugga um það sjálfur
þess að gert var svokallað forsamkomulag (heads
hvernig þetta hefði gengof terms) um kaup Dubai-félagsið fyrir sig.
ins á 30% af breska fyrirtækinu
Vitni fyrir dómi
miðað við að heildarverð þess
væri 100 milljónir punda.
Árið 2014 var lögmaðurinn boðaður til þess að gefa skýrslu í
Vitni hjá lögreglu
sakamáli um ofangreind atvik
fyrir Héraðsdómi ReykjavíkÁrið 2010 var lögmaðurinn kallur. Fyrir orð eins verjenda í
aður sem vitni til skýrslugjafar
málinu tókst að afla heimildar
hjá sérstökum saksóknara þar
réttra aðila til þess að lögmaðsem yfir stóð rannsókn á því
urinn fengi komið á skrifstofu
hvort verðið sem um var samið
slitastjórnar Kaupþings þar
í forsamkomulaginu gæti átt við
sem hann skoðaði vinnugögn
rök að styðjast. Grunsemdir voru
sín. Þar kom m.a. í ljós að lögum að verðákvörðunin í forsamnmaðurinn hafði ásamt starfsingnum væri einhliða tilbúningur seljandans og tekin í því skyni
félaga sínum farið sérstaka ferð
að skapa grundvöll til lántöku hjá
frá London til annarrar enskrGlitni.
ar borgar þar sem höfuðstöðvar
Lögmaðurinn lýsti því fyrir
breska fyrirtækisins voru. Þeir
lögreglu að hann hefði setið
hittu æðstu stjórnendur félagssamningafundi með fulltrúum
ins sem kynntu komumönnum
seljenda og kaupanda bæði í
rekstur félagsins, rekstraráætlEnglandi og Dubai. Hann lýsti
anir og framtíðarsýn stjórnenda
um reksturinn.
eftir bestu getu ýmsum þáttum í
undirbúningi viðskiptanna. Gat
Á grundvelli upplýsinganna og
þess að hann myndi þetta ekki
gagnanna sem þannig fengust

vann fyrirtækjaráðgjöf Kaupþings verðmat á félaginu. Niðurstaðan var að eiginfjárvirði þess
væri 121 milljón punda. Matið,
ásamt forsendum og útreikningum, hafði verið sent forstjóra
stærsta hluthafa félagsins áður
en hann hóf viðræðurnar við
mennina frá Dubai. Þá kom einnig í ljós bréf frá forsvarsmanni
kaupandans þar sem fram kom
sýn hans á verðmæti félagsins
sem hann taldi vera í efri hluta
verðbilsins 90 -10 0 milljónir
punda. Nokkrum vikum síðar
urðu aðilar sammála um 100
milljóna punda verðið sem fram
kemur í forsamningnum.
Gölluð rannsókn
Vart verður deilt um mikilvægi
þess fyrir rekstur sakamálsins
að umræddar upplýsingar komu
fram. Enginn vill verða til þess
að saklaus maður verði sakfelldur. Skylda rannsakenda er
jafnt sú að draga inn í mál það
sem kann að leiða til sýknu og
hitt sem leiða kann til sakfellis.
Spurningin verður hvernig það
gat gerst að grundvallargögn
eins og hér um ræðir skiluðu sér
ekki í hús við rannsókn málsins.
Gleymin vitni
Í fréttum af dómsmálum er iðulega sagt frá því að vitni og sakborningar „beri fyrir sig“ að þeir
muni ekki atvik. Lögmaðurinn
sem um getur er enginn meðal-

Samfélagsstyrkir
Landsbankans
Landsbankinn veitir 20 milljónum króna í samfélagsstyrki
árið 2014 sem úthlutað verður í tvennu lagi. Samfélagsstyrkjum er ætlað að styðja við verkefni á ýmsum sviðum,
þar á meðal í mannúðarmálum, menningu og listum,
menntun, rannsóknum og vísindum, einnig forvarna- og
æskulýðsstarﬁ og sértækri útgáfustarfsemi.

Verkefni sem einkum koma
til greina:

Á hvoru úthlutunartímabili
verða veittir eirtaldir styrkir:

 Verkefni mannúðarsamtaka
og góðgerðarfélaga.
 Verkefni á sviði menningar
og lista.
 Menntamál, rannsóknir
og vísindi.
 Forvarna- og æskulýðsstarf.
 Sértæk útgáfustarfsemi.

 Fimm styrkir að upphæð
1.000.000 krónur hver.
 Fimm styrkir að upphæð
500.000 krónur hver.
 Tíu styrkir að upphæð
250.000 krónur hver.

Umsóknarfrestur vegna samfélagsstyrkja er til og með mánudeginum 12. maí 2014. Rafrænar umsóknir og nánari upplýsingar
á landsbankinn.is.
Samfélagssjóður Landsbankans hefur það hlutverk að veita styrki til verðugra
verkefna. Árlega eru ferns konar styrkir veittir: Námsstyrkir, nýsköpunarstyrkir,
samfélagsstyrkir og umhverﬁsstyrkir en afreksstyrkir eru veittir annað hvert ár.

maður. Samt mundi hann ekki
við yfirheyrslu hjá lögreglu eftir
ferðalagi, fundi og stórum verkþætti í verkefni sem hann hafði
tekið þátt í tveimur árum áður.
Um leið og hann fékk aðgang að
eigin gögnum gat hann upplýst
um þessi atvik sem eru svo mikilvæg fyrir rannsókn málsins.
Minnið er brotakennt
Þeir sem þekkja til skýrslutöku
af vitnum um löngu orðin atvik
gera sér grein fyrir því hve
brotakennt minnið er. Til þess
að fá fram réttar upplýsingar
ber rannsakendum að tryggja að
vitni hafi aðgang að þeim gögnum sem geta stuðlað að réttum
framburði. Varði atvikin sem
eru til rannsóknar starf vitnis
ber rannsakendum í tilviki eins
og hér um ræðir að tryggja vitninu aðgang að sínum eigin gögnum sé slíkt unnt. Skoðun samtímagagna er langáreiðanlegasta
leiðin til þess að leiða hið sanna
í ljós.
Hlutverk verjanda
Í nýlegum dómi í svokölluðu Al
Thani-máli var fundið að því að
verjendur hefðu rætt við vitni í
málinu og borið undir þau gögn.
Var þessi háttsemi verjendanna
meira að segja talin andstæð
lögum. Taldi dómurinn þetta
leiða til þess að þau vitni væru
ekki trúverðug sem verjendur höfðu rætt við. Undirritaður

➜ Verjandi getur auðvitað

ekki dregið inn í mál upplýsingar sem gætu orðið
skjólstæðingi til sýknu eða
hagsbóta án þess að leita til
þeirra sem þekkja atvikin,
þ.e. vitnanna í málinu.

telur þessa afstöðu dómenda
ranga. Í lögum er engin regla
um bann við því að verjandi ræði
við vitni. Þvert á móti er í 35. gr.
sakamálalaganna mælt fyrir
um skyldu verjanda til þess að
draga fram í máli allt sem verða
má skjólstæðingi hans til sýknu
eða hagsbóta og gæta réttar hans
í hvívetna.
Verjandi getur auðvitað ekki
dregið inn í mál upplýsingar
sem gætu orðið skjólstæðingi til
sýknu eða hagsbóta án þess að
leita til þeirra sem þekkja atvikin, þ.e. vitnanna í málinu. Engum
öðrum er til að dreifa sem geta
orðið að liði. Svo vill til að í málinu sem nú er fyrir dómi féllst
dómforseti á og bókaði um það
sérstaklega, að verjendum væri
heimilt að ræða við vitni og leita
upplýsinga með þeim hætti.
Hefði það ekki verið gert er eins
víst að sakamálið hefði verið
tekið til dóms án þess að réttar
upplýsingar hefðu legið fyrir.
Þess getur enginn óskað.

Orka, ﬁskur
og jafnrétti
Alþjóðleg þróunarsamÞRÓUNAR➜ Árangurinn skilar
SAMVINNA
vinna er ein af meginsér til fólksins með
stoðum íslenskrar utanaukinni atvinnuríkisstefnu. Við leggjum
áherslu á stuðning við
sköpun og bættum
fátækustu ríki heims og
lífskjörum.
fátækt fólk í ríkjum þar
sem gæðum er misskipt.
Alþjóðabankinn gegnmuni leiða til aukinnar
ir lykilhlutverki í fjölraforkuframleiðslu sem
þjóðlegri þróunarsamGunnar Bragi
geti skipt sköpum fyrir
vinnu Íslands, enda
Sveinsson
þetta fátæka svæði Afrmeðal stærstu og áhrifa- utanríkisráðherra
íku. Með samstarfinu
mestu alþjóðastofnana
erum við að bregðast við þeirri
á sviði þróunarsamvinnu. Með
miklu orkufátækt sem ríkir á
virkri þátttöku Íslands á vettsvæðinu, en aðgangur að orku
vangi bankans leggjum við
er af mörgum talinn einn mikilokkar af mörkum til efnahagsvægasti liðurinn í að stuðla að
legrar og félagslegrar uppbyggaukinni hagsæld fátækra samingar þróunarlanda. Þar lætur
félaga.
Ísland sérstaklega til sín taka
á sviði orku- og fiskimála, auk
Veigamikil vegferð
sérstaks stuðnings við jafnréttÍ dag sit ég fund þróunarnefndismál.
ar Alþjóðabankans og AlþjóðaVið höfum orðið vör við mikgjaldeyrissjóðsins fyrir hönd
inn áhuga hjá þróunarríkjum
Norðurlandanna og Eystrasaltsá samstarfi á þessum sviðum
ríkjanna. Á fundinum munu 25
enda gegna þau mikilvægu hlutráðherrar og seðlabankastjórar
verki þegar kemur að því að
koma saman til að leggja línstuðla að aukinni framþróun
urnar um framkvæmd nýrrar
og hagvexti í þróunarríkjum.
stefnu Alþjóðabankans og ræða
Árangurinn skilar sér til fólkshvernig bankinn geti betur
ins með aukinni atvinnusköpun
brugðist við fyrirliggjandi
og bættum lífskjörum. Sóknaráskorunum, styrkt hagvöxt og
færi Íslendinga eru töluverð,
jöfnuð í þróunarríkjum, ekki
enda getum við deilt þekkingu
síst í kjölfar efnahagserfiðleika
okkar og reynslu með fátækari
undanfarinna sex ára.
ríkjum heims.
Ég tel áherslusvið okkar
Samstarf Íslands, Alþjóðainnan bankans, jafnrétti, orkubankans og Norræna þróunarog fiskimál, vera meðal sviða
sjóðsins um aukna nýtingu
sem stuðlað geta að framþróun
jarðhita í Austur-Afríku er
og hagsæld og að Alþjóðabankgott dæmi þar sem íslensk sérinn þurfi að huga sérstaklega
þekking gegnir lykilhlutverki.
að þessum atriðum til að ná tilSamstarfið gerir ráð fyrir að
settum árangri.
Íslendingar aðstoði ríki við að
Á Íslandi er til staðar hafmeta bestu jarðhitasvæðin, gera
sjór af þekkingu og reynslu sem
nauðsynlegar grunnrannsóknir
getur reynst þróunarríkjum
og veita liðsinni við gerð áætlafar mikilvæg. Þannig getum
ana um jarðboranir til þess að
við Íslendingar stutt við þessa
meta stærð auðlindanna. Vonir
veigamiklu vegferð.
eru bundnar við að samstarfið

Save the Children á Íslandi

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

www.lyfja.is

Opnunartilboð 12. - 13. apríl

Bjartari og
betri Lyfja
í Smáralind
Um helgina verðum við í Lyfju með glæsileg opnunartilboð
í bjartari og betri verslun okkar í Smáralind.

20%
afsláttur *

af öllum vörum í Lyfju Smáralind
*Gildir ekki af lyfjum og lausasölulyfjum

Tilboðin gilda aðeins í Lyfju Smáralind 12. og 13. apríl.

Við stefnum að vellíðan.

Lyfja Smáralind
Opið: Virka daga 11-19 / Fimmtudaga 11-21
Laugardaga 11-18 / Sunnudaga 13 -18
Sími: 530-5800
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HELGIN
Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi

Ráðstefna og Bláfjöll
Dagurinn í dag verður helgaður sveitarstjórnarráðstefnu
Vinstri grænna í Flensborgarskólanum. Þar ætla nýir og
gamlir frambjóðendur og sveitarstjórnarfólk að fræðast,
vinna og kynnast. Á morgun vona ég að guð og lukkan
lofi mér að kíkja í Bláfjöll á skíði með fjölskyldunni,
enda ekki til betri leið til að dreifa huganum og njóta
lífsins.

Kjartan Guðmundsson
morgunútvarpsmaður

Yrsa Sigurðardóttir
rithöfundur

Hálfdán Steinþórsson
framkvæmdastjóri

Liverpool og Prúðuleikarar

Uppi í sófa að skrifa

Elda, þrífa, skipta, hlæja

Helgin fer í að búa sig andlega undir
leikinn Liverpool–Manchester City,
sem Liverpool vinnur vonandi, og svo
ætla ég líka að sjá myndina um Prúðuleikarana í bíó með dóttur minni.

Ég ætla að reyna að nota helgina til
að skrifa eitthvað af næstu bók. Bara
uppi í sófa. Það er nú ekki magnaðra
en svo.

Ég ætla að elda, þrífa, skipta um bleiur,
baða, bursta, svæfa, horfa, kyssa, sleikja,
klæða og keyra. Og svo aftur: þrífa, elda,
skipta um bleiur, baða, svæfa og hlæja.

FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

ASKURINN

Björg
Vilhjálmsdóttir hannaði
matarílát
sem heldur
nestinu fersku
og er vistvænt
í leiðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Á GESTASPJALL á Kjarvalsstöðum á morgun klukkan
15. Úlfar Þormóðsson ræðir
við gesti um ritskoðun og guðlast í
tengslum við sýninguna Harro.

Tengir saman fæðusamfélagið
Björg Vilhjálmsdóttir er einn af tíu nemendum sem taka þátt í útskriftarsýningu meistaranema í hönnun
og myndlist frá Listaháskóla Íslands sem verður opnuð í dag. Hún hannaði fæðuílát fyrir göngugarpa sem er
vistvænt og hugsað utan um ferskmeti. Björg tengir verkefnið við sjálfbæran lífsstíl en ílátið er úr bioplasti.
Álfrún
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

Á TÓNLISTINA úr kvikmyndinni Her eftir Spike Jonze í
flutningi Arcade Fire.
BÓKINA
Hinumegin
við fallegt að
eilífu eftir Katherine Boo. Mögnuð
lýsing á baráttu
fólks fyrir tilveru
sinni í fátækrahverfi í Mumbai á
Indlandi.

„Ég tengi verkefnið þessari
vitundarvakningu um sjálfbæran lífsstíl sem á við í dag og
ég sjálf reyni að stunda,“ segir
Björg Vilhjálmsdóttir sem sýnir
verkefnið sitt á útskriftarsýningu meistaranema í hönnun
og myndlist frá Listaháskóla
Íslands sem verður opnuð í dag,
Verkefni Bjargar nefnist Slow
treat-askurinn og er ker hugsað
utan um ferskmeti. Markmiðið
er að losna við einnota óvistvænar umbúðir og tengja fæðuna við nærumhverfið. Ílátið
er gert út bioplasti. „Ég er sjálf
mikill göngugarpur og finnst
það skemma þessa heildarupplifun sem gönguferðin er að
vera með allar þessar einnota
umbúðir utan um nestið. Vantar
þessi upprunatengsl við fæðuna

og að tengja saman fæðusamfélagið,“ segir Björg sem stefnir
á að taka næstu skref með verkefnið eftir að sýningunni lýkur.
Alþjóðlegt meistaranám í
myndlist og hönnun hófst í
Listaháskóla Íslands haustið 2012 og er þetta því fyrsti
árgangurinn sem setur fram
MA-verkefni sín á sérstakri
útskriftarsýningu. Á sýningunni má sjá afrakstur tveggja
ára háskólanáms á meistarastigi þar sem hönnuðir og myndlistarmenn hafa fengið tækifæri til að efla þekkingu og þróa
rannsóknir sínar á viðkomandi
fagsviðum. Áhersla er lögð á
skapandi og greinandi hugsun
sem nýtist við framsækin verkefni á fagsviðum hönnunar og
myndlistar á Íslandi.
Björg er myndlistarkona að
mennt sem útskrifaðist úr Myndlista- og handíðaskóla Íslands
árið 1988. „Ég starfaði sem graf-

Fjölbreytt verkefni
Verkin á sýningunni eru mjög fjölbreytt en þar má m.a. sjá hvernig má
leysa upp ósjálfbært og mengandi kerfi þar sem líftími neytendaumbúða er settur í samhengi við líftíma vöru, boðið er upp á nýjar leiðir
til að mynda tengsl við umhverfið og minnka sóun með því að tengja
sig nærumhverfi í gegnum mat og samneyti, ímynd íslenska hestsins
er rýnd og þáttur mannsins í sköpulagi hans myndgerður, fjallað er um
missi, minnið og ljósmyndina sem aðferð til að endurskapa minningar,
rannsóknir gerðar á ummerkjum tungumálsins í málverkum sem leika
á mörkum abstraksjónar og táknrænu og talað er í gegnum efnið í
skúlptúrum sem standa sem hlutgerving tilfinninga.
Útskriftarnemar eru: Ásgeir Matthíasson, Björg Vilhjálmsdóttir og
Gréta Guðmundsdóttir af MA-námsbraut í hönnun. Halldór Ragnarsson, Katla Rós Völu- og Gunnarsdóttir, Kristín Helga Káradóttir, Kristín
Gunnarsdóttir, Pia Antonsen Rognes, Ragnar Már Nikulásson og Rán
Jónsdóttir af MA-námsbraut í myndlist.
Sýningarstjóri er Birta Guðjónsdóttir.

ískur hönnuðir og við bókaútgáfu
áður en ég byrjaði í þessu námi.
Mig langaði að fara úr þjónustuhlutverkinu og hafa meiri áhrif
á samfélagið en það var eitt af
markmiðum námsins.“

Hvað? Útskriftarsýning meistaranema í hönnun og myndlist.
Hvar? Gerðarsafn í Kópavogi.
Hvenær? Opnuð kl. 15 í dag og
stendur til 11. maí.

Sigraðu sykurlöngunina með einföldum hætti
Geir Gunnar Markússon, næringarfræðingur og einkaþjálfari, ræðir um sykur og sykurþörﬁna.

Á LEIKINN milli Liverpool
og Manchester City í ensku
úrvalsdeildinni á Stöð 2 Sport
2 klukkan 12.30 á morgun.

Stór hluti af fólki í dag þjáist af svokallaðri sykurlöngun sem oft er mjög erfitt að
sigrast á.
Aðalástæða sykurs í matvælum er aukið
geymsluþol hans. Sykur hefur verið notaður
öldum saman til að viðhalda gæðum matar.
Undanfarna áratugi höfum við komið upp
þoli fyrir þessu aukna magni sykurs. Það
sem felst í því er að til þess að við finnum sykrað bragð þurfum við alltaf stærri
skammta af sykri. Því hafa nú margir orðið
háðir þessum sykruðu matvælum. Sykraðir drykkir, líkt og gosdrykkir, hafa mikið
af viðbættum sykri og auðvelt er að innbyrða mikið magn af sykri á stuttum tíma.
Með því að útiloka eða minnka neyslu á

sykruðum drykkjum getum við betrumbætt
mataræði okkar og auk þess stuðlað að þyngdartapi.
Vert er að taka það fram að ferskir ávextir falla ekki í flokk sykraðra matvara þó
vissulega séu margir þeirra mjög sætir á
bragðið. Ávextir innihalda náttúrulegan
sykur í formi kolvetna og trefja sem hægja
á upptöku næringarefna og orkan sem við
fáum endist lengur. Ávextir eru klárlega ein
besta leiðin til að fá sætt bragð í mataræðið.
Ávaxtasafar geta hins vegar verið vandamál því trefjarnar hverfa við vinnsluna
á söfunum og oft er sykri eða sætuefnum
bætt við. Þetta á þó ekki við um nýpressaða
safa.
Heimild: heilsutorg.is

ÞAÐ ER ERFITT AÐ SIGRAST Á SYKURLÖNGUN

Mikilvægt er að minnka neyslu á sykruðum drykkjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Það vissu allir af drykkjunni
Guðmundur Ragnar Einarsson er barn alkóhólista. Hann var alinn upp í litlu samfélagi þar sem allir vissu um erfiðar heimilisaðstæður, en lokuðu augunum fyrir því. Hann man eftir kennurum, sem hann hafði hitt í kennslustund, sama dag í partíum
heima hjá sér og segir leyndina yfir ástandinu erfiðasta. Mikilvægast sé að ná til þessara barna og ljá þeim rödd. Gunnar
Helgason hefur komið sögu Guðmundar á framfæri í gegnum barnabókaseríu en hann vinnur nú að nýrri bók í seríunni.
Ólöf
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

G

unnar Helgason undirbýr nú fjórðu bókina í
vinsælli seríu sinni um
fótbolta strákinn Jón
Jónsson og vini hans.
Víti í Vestmannaeyjum, Aukaspyrna á Akureyri, Rangstæður í Reykjavík og nú fjórða
bókin, Gula spjaldið í Gautaborg
sem Gunnar er í óða önn að skrifa
fjalla um fótboltastrákinn Jón Jónsson og vini hans. Bækurnar eru
þó ekki eingöngu um fótbolta því
Ívar, vinur Jóns, býr hjá drykkfelldum föður sínum sem beitir
hann ofbeldi. Saga Ívars er lauslega
byggð á sögu Guðmundar Ragnars.
En hvernig kom samstarfið til?
Gunnar: Við Gummi unnum
saman hjá Latabæ og kynntumst þar. Einhvern daginn bauð
hann mér að koma með sér í veiði.
Gummi fór fram á að ég myndi
hlusta á hann í klukkustund á
meðan við veiddum og mér fannst
það ekki hátt gjald fyrir að fá að
fara að veiða. Ég hélt raunverulega
að hann væri að fara að nálgast mig
með einhverja viðskiptahugmynd,
en mig grunaði ekki að hann ætlaði að segja mér frá óvenjulegu lífshlaupi sínu.
Guðmundur: Ég hef ekki áhuga á
að segja einhverja sorgarsögu. En
foreldrar mínir voru alkóhólistar
og fóru mjög illa út úr því. Það var
samt ekkert alltaf þannig, þegar
ég var mjög ungur man ég eftir
að hafa átt æðislega foreldra. Svo
á einhverju augnabliki tók drykkjan bara völdin. Fyrst var það þannig að pabbi fór að drekka miklu
meira, en mamma var svo fljót að
ná honum. Þá týnist allt. En það
sem er kannski verst við þetta, að
alast upp á heimili þar sem er mikill alkóhólismi og tilheyrandi læti,
slagsmál og partí, er þessi leynd
sem hvílir yfir ástandinu. Maður
var kannski að mæta ósofinn,
ólærður og kannski ekkert búinn
að borða í skólann og var yfirleitt tekinn og settur í skammarkrókinn. Ég ólst upp í litlu samfélagi og ég veit að það vissu allir af
þessu. Pabbi var góður kall og gerði
ýmsa góða hluti en það vissu allir
af þessu drykkjuvandamáli. Hann
var kennari og ég man stundum
eftir að kennarar, sem maður hafði
hitt í kennslustund sama dag, voru
í partíi heima. Og þetta var allt
svona, það vissu allir um þetta, eða
margir – en það var enginn til í að
tala við mann. Það er það sem ég tel
að þurfi að breyta og þess vegna er
ég að tala um þetta hér.
Gunnar: Ég velti því auðvitað
fyrir mér af hverju hann væri að
segja mér þetta þarna í veiðinni
og þá sagði hann mér að hann vildi
koma sögunni á framfæri. Til þess
að hjálpa öðrum, börnum og fullorðnum, í sömu aðstæðum.
Guðmundur: Það er þessi leynd
yfir þessu og þessi skömm sem
ég held að sé hættulegust. Maður
verður fyrir alls konar áföllum, það
verða slys og slagsmál fara illa og
oft á tíðum komu læknar heim til
okkar, en við bræðurnir vorum
þá bara lokaðir inni í herbergi og
maður fékk aldrei að vita neitt. Það
þarf engan ofsa, eða að rífa börn
af heimilinu, það þarf bara að tala
við þessa krakka og ljá þeim rödd.
Maður vaknar alltaf daginn eftir
og enginn man hvað gerðist nema
börnin. Þetta er svo rosalega súr
heimur að þú ferð að rífa sjálfan
þig niður fyrir að hafa kannski
ímyndað þér þetta, en maður sér
ummerkin sem geta verið blóð eða
hvaðeina en samt er eins og ekkert

LEYNDIN OG SKÖMMIN HÆTTULEGUST Guðmundur Ragnar og Gunnar eru sammála um að það sé ekki verið að ná til barna í sömu sporum og Guðmundur.

hafi gerst og allt er þaggað niður
og þannig verða börn öryggislaus.
Allt þetta ofbeldi, og allt sem gerist, það sem skiptir mestu máli er
að láta þau vita að þau séu ekki
sökudólgar.
Fullorðna samfélagið hlustaði ekki
Gunnar: Ég var með það í huganum
að skrifa bækur um fótbolta fyrir
börn en vantaði alltaf dýpri baksögu. Svo allt í einu small þetta,
að ég gæti tvinnað svona saman
og staðið við skuldbindinguna við
Gumma í leiðinni, sem var að koma
þessari sögu út. Í bókunum er það
Ívar, sem býr hjá drykkfelldum
föður – líkist ekkert því sem Gummi
ólst upp við en er ínspírerað af því.
Myndirðu ekki segja það?
Guðmundur: Ég tengi mikið við
það hvernig Ívari líður í sögunni,
en þetta er ekki pabbi minn. Ég
tengi líka við þetta fullorðna samfélag sem vildi ekki hlusta, þannig
að maður þurfti að grípa til eigin
ráða. Ég var svo heppinn að ég átti
afa og ömmu sem ég gat leitað til
þegar hlutirnir voru sem verstir
og ég held að það hafi átt sinn þátt
í því að ég fetaði ekki sömu braut
og mamma og pabbi, og báðir bræður mínir. Þau sýndu mér að það var
öðruvísi líf í boði.
Þurfa að sjá útgönguleið
Yngri bróðir Guðmundar, Snorri,
lést úr ofneyslu árið 2009, en eldri
bróðir hans hefur verið edrú í
bráðum tuttugu ár. Foreldrar Guðmundur eru báðir látnir, móðir
hans fyrirfór sér fyrir sautján árum en pabbi hans lést fyrir
skömmu, en hann var þá illa farinn
af drykkju.
Gunnar: Við Gummi erum sammála um að það vantar einhver
úrræði fyrir þessi börn. Ég fór að
lesa úr fyrstu bókinni í grunnskóla
og var að segja frá bókinni. Sagði
frá Ívari, og að hann væri óheppinn
með pabba því hann væri alkóhólisti og beitti börnin sín ofbeldi. Ég
bætti svo við að ekki mætti lemja
börn undir nokkrum kringum-

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SÁLFRÆÐIÞJÓNUSTA SÁÁ FYRIR BÖRN ALKÓHÓLISTA
Ása Margrét Sigurjónsdóttir er sálfræðingur hjá SÁÁ, en samtökin veita börnum
alkóhólista þjónustu frá átta til átján ára.
Hvað með börn sem eru yngri eða eldri?
„Okkar þjónusta snýr aðallega að
fræðslu um alkóhólisma og öllu sem því
fylgir, auk þess sem það er forvörn gegn
því að börnin leiðist sjálf út á þessa braut
og einnig stuðningur vegna aðstæðna
þeirra. Það var ákveðið að setja þennan aldursramma
þar sem reynslan sýndi okkur að börn yngri en átta ára
hafa ekki nægilegan þroska til að skilja þá fræðslu sem
fer fram hér en það hafa verið undantekningar á þessu.
Það fer algjörlega eftir aðstæðum barnanna. Það kemur
fyrir að við fáum börn hingað yngri en átta ára sem
við ræðum við og það kemur strax í ljós hvort okkar
þjónusta hentar þeim aldurshópi.“
Stígið þið inn í einstök mál?
„Hlutverk okkar er ekki beinlínis að stíga inn í þeirra
aðstæður heldur frekar að veita þeim stuðning vegna
aðstæðna þeirra. Ef ég tel að öryggi barnsins sé ógnað á
einhvern hátt, þá beri mér lagaleg skylda til að tilkynna
það til Barnaverndar og það gerum við hér ef börn búa
við óviðunandi aðstæður. Við erum í góðu samstarfi við
Barnavernd–bæði vísa þau börnum til okkar í viðtöl

stæðum og ef einhver væri í þeim
aðstæðum yrðu þau að segja frá.
Þá fóru svona sjö hendur á loft.
Guðmundur: Þó að maður alist
upp í þessu umhverfi er óþarfi að
fara þessa leið sjálfur. Það eru vitaskuld margir sem gera það, en
þjóðfélagið er líka að segja það
við þig. Í stað þess að unnið sé
með þessum krökkum eru þau,
því miður, dálítið dæmd fyrir
allt saman. Það er allavega mín
reynsla. Ég trúi því samt að flestir foreldrar í þessari stöðu vilji
losna. Þegar svona er komið fyrir
fólki, virðist vandamálið vera
óyfirstíganlegt, en ef þau sjá
útgönguleið held ég að það geti
fengið fólk til að fara í meðferð
og taka sig á. Þetta snýst ekki um
mig, eða að ég hafi meiðst, eða að
ég og bræður mínir höfum falið
okkur undir rúmi meðan það
versta gekk yfir. Þetta snýst um
það sem er aktúelt og er að gerast
á þessari stundu.

og við tilkynnum heimilisaðstæður sem við teljum
skaðlegar barninu.“
Eru börn sjálf að hringja og biðja um viðtöl?
„Nei, það er mjög lítið um það. Í flestum tilfellum er
um að ræða skyldmenni sem koma börnum til okkar.“
Hversu langan tíma tekur að komast að?
„Núna eru yfir fimmtíu börn á þessum biðlista og
hann lengist bara. Það getur verið allt upp í 4-5 mánaða
bið að komast að. Það væri hægt að gera meira ef það
væri meira fjármagn. Þetta snýst náttúrlega algjörlega
um það. Við vorum þrír sálfræðingar að sinna þessum
málum fyrir tæplega ári, en núna er ég bara ein og þess
vegna verður biðin sífellt lengri fyrir þessi börn.“
Hvað myndir þú vilja gera ef fjárráðin væru rýmri?
„Reynslan hefur sýnt að almennt eru börnin og foreldrar þeirra mjög ánægð með þjónustuna, það er mikið
um endurkomuviðtöl. En það er alltaf hægt að bæta
þjónustuna. Við viljum auðvitað stytta biðina hjá okkur
svo að allir komist að þegar þörfin er sem mest. Ef það
væri til nægilegt fjármagn væri hægt að bjóða börnum
og fjölskyldum þeirra upp á betri þjónustu. Ég sé fyrir
mér að það væri hægt að bjóða upp á heildræna sálfræðimeðferð fyrir fjölskylduna þar sem er ekki aðeins
unnið með barninu heldur með fjölskyldunni í heild.“

Gunnar: Já, en Gummi, börn
þurfa að finna samhljóm. Til að
þau samsvari sér og trúi að þarna
sé maður sem skilur þau.
Hittu mig eftir hálft ár
Guðmundur: Ég vil fyrst og
fremst vekja fólk til umhugsunar.
Hver eru úrræðin fyrir krakka í
svona stöðu? Við Gunnar fórum
einu sinni að hitta barnasálfræðing hjá SÁÁ, sem var yndislegur
og langaði að gera miklu meira,
og var algjörlega með puttann á
púlsinum, en hann sagði okkur
að biðlistinn hjá sér væri hálft
ár. Ímyndaðu þér hvað er erfitt
fyrir barn að taka upp símann,
þetta eru erfiðustu skref sem
það mun nokkurn tíma taka, að
opna á þetta þegar allir eru búnir
að segja þér að halda öllu leyndu,
alla ævi. Og hvert er svarið? Já.
Hittu mig eftir hálft ár.
Gunnar: Hálft ár hjá barni er
hálf mannsævi.

Guðmundur: Draumurinn er
að koma á fót stofnun, sem börn
geta leitað til. Ég held að símanúmer sé ekki nóg – einhver þarf
að svara. Ég ætla ekki að dissa
tólf spor eða AA-samtökin, eða
hvað sem helst, en þetta er alltaf bara alkóhólistinn. Það er ekki
nóg að vera í AA og fara á fundi
en síðan er allt í steik heima. Og
það eru örfáir krakkar sem vita
sjálfir hvert þeir eiga að sækja
sér hjálp. Ég þekki engan krakka
sem myndi hugsa: „Já. Nú hefur
ýmislegt gengið á og best er fyrir
mig að fara að vinna í minni
meðvirkni á Al-anon-fundi fyrir
aðstandendur.”
Gunnar: Það er ekki verið að
ná til barnanna.
Guðmundur: Það gleymist svo
oft, og það er svo leiðinlegt, að
það þarf bara að tala við þessi
börn. Margir eru börn alkóhólista og eru að gera vonda hluti en
eru góðir krakkar inn við beinið.

S
N
I
E
Ð
A

!
R
U
V
L
Ö
T
100
EINSTAKT VERÐ Á BLEIKRI
15,6“ FARTÖLVU BEINT FRÁ
VERKSMIÐJUM ASUS !
Sem umboðsaðilar Asus á Íslandi
fáum við stundum ótrúleg sértilboð
á mjög lítið útlitsgölluðum og
umbúðarlausum tölvum beint úr
verksmiðjum þeirra. Í þetta skipti er
það fallega bleik 15,6“ fartölva með
sprækum Intel Pentium örgjörva.

15,6”

SÉRSTAKT

TILBOÐSVERÐ

ASU;50&AHPD110KP

69.990
Takmarkað magn

Einstaka sinnum bjóðast okkur ótrúleg verð á
verksmiðjutölvum frá framleiðendum. <ƭrleitt er um
að ræða tölvur úr framleiðslulínu þeirra eða sýnishorn
– kallast refurbished á ensku. Fartölvurnar frá Asus
koma þaulprófaðar en því miður í takmörkuðu magni.

Asus gæði sem borga sig
Asus er einn stærsti virtasti tölvuframleiðandi heims.
Tölvulistinn hefur selt Asus fartölvur um margra ára
skeið við mikla ánægju viðskiptavina vegna lágrar
bilanatíðni og glæsilegrar hönnunar.

Fallega bleik og glæsilega hönnuð 15,6“ fartölva með burstaðri áferð. Intel
Pentium örgjörvi og Intel HD sambyggt skjákort. Hljóðlátur 500GB harður diskur
og GB vinnsluminni. USB3 tengi fyrir allt að tífaldan gagnaƯutningshraða við
yƭrfærslu gagna. HDMI til að tengja við sjónvarp eða hljómtæki fyrir bestu mynd
og hljómgæði. Innbyggð HD myndavél í skjá. :indoZs  stØrikerƭ.
Mikill sparnaður

Intel Pentium örgjörvi
Sprækur Intel Pentium örgjörvi sem tryggir viðunandi vinnsluhraða
fyrir verkefni dagsins. Sambyggt Intel HD Graphics skjákort.

Glæsilega bleik á litinn
Skemmtilega hönnuð í fallega bleikum lit með burstaðri áferð.
Stórt og þægilegt chicklet lyklaborð með bili milli takka gerir áslátt
léttari og hraðvirkari.

Ótal tengimöguleikar
Með því að tengja tölvuna með HDMI við stórt sjónvarp er hægt að
vinna í tölvunni á risaskjá í frábærum gæðum. Einnig USB3 tengi
með margföldum gagnaƯutningshraða í samanburði við USB.

Sambærileg bleik fartölva kostar að lágmarki
kr. 100.000 ný úr kassanum. Það felst mikill
sparnaður að sætta sig við að hún komi
umbúðalaus og mögulega með smávægilegum
útlitsgöllum.

 ára traust ábyrgð
Tölvulistinn hefur rekið viðgerðarverkstæði
í 0 ár. Þrátt fyrir að tölvan sé refurbished
þá gildir vissulega á henni full ábyrgð í tvö ár
sem hægt er að treysta.

ÓKEYPIS WINDOWS 8 NÁMSKEIÐ FYLGIR ÖLLUM TÖLVUM !
Allir sem velja tölvu hjá okkur með WindoZs 8 fá ávísun á skemmtilegt og fræðandi námskeið sem haldið er í samstarƭ
við Promennt sem sérhæfa sig í fjölbreyttu tölvunámi. Microsoft sérfræðingar Promennt fara yƭr helstu nýjungarnar
og helstu grundvallaratriði í notkun Windows 8.

OPIÐ
Virka daga 10-18
Laugardaga 11-16
REYKJAVÍK

SUÐURLANDSBRAUT 6
Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

HÚSAVÍK

GARÐARSBRAUT 18A
Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

SELFOSS

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

AKRANES HAFNARFJÖRÐUR
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 333

REYKJAVÍKURVEGI 66
Sími 414 1750

BARSTÓLAR OG
BARBORÐ

HÖLLIN – ALLTAF EITTHVAÐ

DALLAS
Barstóll
Svart og hvítt
leður á krómfæti.
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FULLT VERÐ: 23.990
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Barstóll
Svart leður á
krómfæti.
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m
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sér.
ér.

 ȟȜȤǀȤȤț

ȜȤǀȤȤț
ƿȝȢǀȤȤț

BECKY
Barborð
Hvít borðplata
á krómfæti.

29.990

CAMEO HORNSÓFI MEÐ TUNGU
Stærð: 234x304x157 H 88 cm. Slitsterkt ljóst og dökkgrátt áklæði.
kl
kl

FULLT VERÐ: 39.990

CAMEO einnig fáanlegur 3ja og 2ja sæta burgundy-rauður og dökkgrár
3ja sæta 222x89 H 88 cm Fullt verð: 149.990 TILBOÐSVERÐ: 129.990
2ja sæta 160x89 H 88 cm Fullt verð: 119.990 TILBOÐSVERÐ: 99.990

HORNSÓFI MEÐ TUNGU
G

299.990
FULLT VERÐ 329.990

WOODY – LITAGLEÐI

WOODY
KOMINN
AFTUR!

BLAZE
Barborð
Hvít borðplata
á krómfæti.

24.990
FULLT VERÐ: 34.990

ȜȡǀȤȤț
ƿȜȤǀȤȤț

H Ú S G AG N A H Ö L L I N Ǧ

WOODY borðstofustóll. 7 litir með
hvíttuðum viðarlöppum.

ÃÛĄȝțǦÃǦO P I Ð ȜțǂȜȣƽǀȜȜǂȜȢǀȜȞǂȜȢO

NÝTT OG SPENNANDI!

20% AFSLÁTTUR AF ALLRI
SMÁVÖRU TIL PÁSKA!

FRÁBÆR HELGARTILBOÐ

 
sófar eru fáanlegir í
ótal útfærslum. 2ja og 3ja
sæta, hornsófar, með og án
tungu. Þeir eru fáanlegir
bæði í ákæði og leðri
og mörgum
litum.

BRIGHTON 3JA SÆTA SÓFI. Svart leður á slitflötum. Eikargrind.
Stærð: 208x80 cm. H: 80 cm. Einnig fáanlegur 2ja sæta leður og
hornsófi. Einnig fáanlegur í dökkgráu áklæði.

ȝȣȤǀȤȤț
ȞȜȤǀȤȤț

BORÐSTOFUSTÓLAR

ANDREW

ARCUS

Borðstofustóll
Hvítur.

Margir litir. Viður
og krómlappir

MATI
A ZE
Borðstofustóll
Eikargrind og svart leður

ȡǀȤȤț

ȜȟǀȤȤț

ȜȞǀȤȤȠ

ƿȢǀȤȤț

ƿȜȤǀȤȤț

ƿȝȢǀȤȤț

G ȜǦO P I Ð

R E Y K J AV Í K | A K U R E Y R I

ȜțǢȜȣȜȜǂȜȡE I T T

S Í M A N Ú M E R ȠȠȣȜȜțț

26 | HELGIN |

12. apríl 2014 LAUGARDAGUR

Konur eru með minna
sjálfstraust, það er bara
staðreynd. Við þurfum líka að
gera allt 100 prósent til þess
að þora að sækja um stöðuhækkun. Svo miklum við
þetta mögulega fyrir okkur
og höldum að við getum ekki
sameinað vinnu og einkalíf ef
við erum yfirmenn. Það er
bara ekki rétt lengur …

BYRJAÐI NEÐST

Ingibjörg hefur
klifrað upp
metorðastigann
hjá BBC hratt og
örugglega.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Kölluð íslenska
hörkutólið á

BBC

Ingibjörg Þórðardóttir er einn af ritstjórum
fréttavefsíðu BBC og er þar með ábyrg fyrir
fréttaöflun og rekstri einnar virtustu fréttasíðu
veraldar. Hún ræðir mögulegar ástæður þess að
færri konur en karlar eru í stjórnunarstöðum
í fjölmiðlum, hvetur konur til þess að harka
af sér og „sækja bara um“ og þakkar sterkum
kvenfyrirmyndum og femínískum föður fyrir
þann árangur sem hún hefur náð.
velta mér upp úr því og í flestum
tilfellum er það ekkert spennandi
og ég sé eftir því að hafa spurt.“
Erla Björg
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

V

ið hittumst á kaffihúsi
og það er stór hópur
fólks með myndavélar
og önnur tæki á borðinu við hliðina á okkur.
„Hvað ætli þau séu
að gera, taka upp auglýsingu?“
spyr Ingibjörg og grannskoðar
hópinn. Svo skellir hún upp úr
og segir forvitnina fylgja því að
vera fréttamaður. „Nú er ég bara
farin að spyrja fólk í stað þess að

Eina konan í yfirmannsstöðu
Ingibjörg hefur búið í Bretlandi
í 17 ár. Hún tók mastersgráðu í
alþjóðastjórnmálum þar í landi
og hóf störf hjá BBC fljótlega
eftir útskrift. Hún byrjaði neðst í
stiganum hjá fjölmiðlafyrirtækinu, við grunnvinnslu á fréttum,
og hefur klifrað upp stigann hratt
og örugglega. Nú starfar hún
sem ritstjóri breskrar fréttavefsíðu BBC, stýrir fréttavali og
blaðamenn miðilsins starfa undir
hennar stjórn. Í deildinni eru sjö
yfirmenn og hún er eina konan.
„Það eru fleiri konur en karlar

sem byrja í neðstu þrepum fjölmiðlanna. Svo detta þær út á
leiðinni upp. Því hærra sem farið
er upp, því færri konur. Það sem
BBC þarf að einbeita sér að er
að komast að því af hverju það
gerist. Ef það er af því að konur
fara í barneignafrí og á meðan
ná karlarnir forskoti með aukinni reynslu, þá þurfum við að
taka á því og passa að konur séu
ekki verr settar þegar kemur
að því að sækja um yfirmannsstöðu. Svo er ég hrædd um að
karlar ráði einfaldlega frekar
karla. Þetta er stundum spurning
um tengingu en það að ráða þann
sem er líkastur þér og þú tengir
best við er ekki rétt hugsun.
Þannig verður fyrirtækið of einsleitt og sérstaklega í fjölmiðlun.
Það er lífsnauðsynlegt fyrir fjölmiðla að hafa breiðan hóp starfsfólks til að skilja mismunandi
hópa samfélagsins og koma með
nýja vinkla á fréttirnar. Ef karlmenn eru þeir einu sem stjórna
fréttamatinu þá segir það sig
sjálft hversu einsleitar fréttirnar
verða.“
Venja sig af fullkomnunaráráttu
Ingibjörg segir vandann einnig
liggja hjá konunum sjálfum og
þær þurfi að komast yfir fullkomnunaráráttu sína. „Konur eru
með minna sjálfstraust, það er
bara staðreynd. Við þurfum líka
að gera allt 100 prósent til þess að
þora að sækja um stöðuhækkun.
Svo miklum við þetta mögulega
fyrir okkur og höldum að við
getum ekki sameinað vinnu og
einkalíf ef við erum yfirmenn.
Það er bara ekki rétt lengur, í
fyrsta lagi hjálpar tæknin til því
maður getur unnið að hluta til
heima og í öðru lagi þurfa fyrirtækin að skilja að það er ekki
tímafjöldinn sem skilgreinir
góðan starfsmann, heldur vinnan
sem hann leggur fram. Konur
verða að komast yfir þennan
hugsunarhátt og sækja bara um!“
Ingibjörg segir mikilvægt að
konur komi með sína sýn á fréttir
en er algjörlega mótfallin því að
kalla hörðu málin strákamál.
„Við konurnar tökum annan
vinkil á hörðu málin. Ég er alveg
sannfærð um að oft sé betra að

fá sýn konunnar. Það hefur oft
sýnt sig í stríðsfréttamennsku
að konur ná betri viðtölum því
þær ná að tengjast betur viðmælendum sínum og komast að hjartanu. Auðvitað er þetta alhæfing
og örugglega margir karlmenn
sem geta gert það eins vel, en ég
held þeir séu færri.“
Sveitakona sem gengur í verkin
Ingibjörg finnur alveg fyrir því
að hún sé í karlaveldi á BBC án
þess að það trufli hana sérstaklega. Á ritstjórnarfundum líður
henni stundum eins og hún sé í
herbergi fullu af górillum sem
berja sér á brjóst og reyna að
þóknast alfa-górillunni. Á öðrum
fundum tala allir í kapp hver
við annan en konurnar halda sér
frekar til hlés.
Hún segist þó ekki finna fyrir
annars konar framkomu frá
starfsfélögunum af því að hún sé
kona. Hún finnur meira fyrir því
að hún er íslensk kona.
„Ég er stundum kölluð hörkutól
og þá segi ég að það sé af því að
ég var í sveit á Vestfjörðum allan
minn barndóm og þar gengur
maður bara í verkin,“ segir Ingibjörg og hlær. „Þetta hefur snúist upp í að verða mín sérstaða,
það að ég hafi annan bakgrunn
en flestir, því ég get komið með
nýja vinkla á fréttirnar. Það tók
mig smá tíma að komast á þann
stað að finnast ég ekki þurfa að
fela ófullkomnu enskuna og að
ég þekki ekki menningu og sögu
Bretlands eins vel og aðrir. Ég
gerði mér bara grein fyrir því
að það væri allt í lagi að ég vissi
ekki allt. Ég veit sumt mjög vel,
annað get ég bara gúglað.“
Starfsframi og fjölskylda
Ingibjörg er töluvert ólík breskum framakonum í sambærilegri stöðu því hún á tvö börn,
en margar breskar konur velja á
milli starfsframa og fjölskyldu.
„Þetta er vissulega erfiðara
í Bretlandi út af dagvistunarmálum og jafnvel þótt börnin séu
orðin eldri þá eru þau aldrei ein
heima eins og íslensku börnin.
Svo skreppur maður ekkert heim
úr vinnunni. En þetta gengur upp
hjá mér af því að ég og maðurinn

minn sinnum þessu jafnt, sem er
ekkert sjálfsagt hér úti. En ég er
alin upp við það og ég hef áttað
mig á því í seinni tíð hvað það er
mikilvægt að hafa alist upp við
að mamma og allar hinar sterku
konurnar í fjölskyldunni unnu
alltaf úti, létu aldrei vaða yfir
sig og stjórnuðu öllu með harðri
hendi. Ekki síður var mikilvægt
að alast upp við að foreldrar
mínir tóku jafnan þátt í uppeldinu og pabbi gerði ekkert minni
kröfur til okkar systranna hvað
varðar menntun og starfsval af
því að við vorum stelpur. Greyið
mamma og pabbi þurfa að súpa af
því seyðið núna með okkur systurnar harðákveðnar,“ segir Ingibjörg og hlær en systir hennar
hefur tekið fjölmarga Íslendinga
í einkaþjálfun og fengið viðurnefnið Ragga nagli enda hörð í
horn að taka. „En þetta uppeldi
hefur veitt mér ákveðna sérstöðu
á breskum vinnumarkaði og því
hefur mér alltaf þótt sjálfsagt að
sinna starfsframanum en jafnframt eiga börn og fjölskyldulíf.“
Nýta okkur sérstöðuna
Skilaboð Ingibjargar til íslenskra
fjölmiðlakvenna er að höfða til
breiðari hóps með fjölbreyttari
viðmælendum og skilaboð hennar
til allra íslenskra kvenna er að
hika ekki við að koma fram í fjölmiðlum. Hún hefur unnið að verkefnum, sem BBC hefur staðið
fyrir til að fjölga kvenkyns viðmælendum, með því til dæmis að
byggja upp sérfræðingalista með
konum.
„Það þarf bara að þjálfa konur
til að koma fram í viðtali. Konur
eru hræddari, jafnvel hégómagjarnari og til dæmis oft með
áhyggjur af útlitinu. Þetta er erfitt í byrjun en það venst og það
eina sem skiptir máli er hvað þú
ert að segja. Við konur megum
ekki gera okkur að fórnarlömbum
og halda okkur þar af leiðandi til
baka. Við erum bara öðruvísi en
karlar að mörgu leyti og það er
allt í lagi. Okkar áskorun er að
nýta sérstöðuna okkur í vil. Þetta
gerist ekki á einum degi eða
einum áratug en við þurfum samt
að demba okkur svolítið út í þetta
og hafa gaman af því.“
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STIKLAÐ Á STÓRU
Á STUTTRI ÆVI
20 FEBRÚAR
20.

1967

KURT DONALD
KU
COBAIN
FÆDDUR Í
BORGINNI
ABERDEEN Í
WASHINGTON
W
Kurt stofnar
Nirvana með
Krist Novoselic,
skólafélaga
sínum

1987

1988

15. JÚNÍ
Bleach, fyrsta breiðskífa
Nirvana, kemur út.

1989

Trommarinn Dave Grohl gengur
til liðs við sveitina og tríóið
skrifar undir útgáfusamning
við Geffen. Kurt kynnist framtíðareiginkonu sinni, Courtney
Love, en þau hófu ástarsamband
ári síðar.

1990

24. SEPTEMBER
Önnur breiðskífa
sveitarinnar,
Nevermind, kemur
út og slær rækilega í gegn. Hún
hefur selst í meira en
þrjátíu milljónum eintaka.

1991

Kurt fer í meðferð við heróínfíkn, en neysla
hans er talin
hafa hafist árið
1986. Hann kvænist Love á Havaí
og síðar sama ár fæðist dóttir
þeirra, Francis Bean Cobain.

1992

In Utero, þriðja og
síðasta breiðskífa
Nirvana, kemur út.
Hún selst ekki jafn
vel og Nevermind
en gagnrýnendur
eru yfir sig hrifnir.
Hljómsveitin kemur fram á
frægum órafmögnuðum tónleikum fyrir MTV-sjónvarpsstöðina.

1993

4. MARS
Cobain er fluttur með hraði á
spítala í Róm eftir að hafa tekið
inn of stóran skammt af róhypnóli og öðrum lyfjum. Hann er þar
í fimm daga og segir Courtney
Love þetta hafa verið hans fyrstu
tilraun til sjálfsvígs.

1994

18. MARS
Lögregla kölluð að heimili Cobains
í Seattle þar sem hann hefur læst
sig inni á baðherbergi með haglabyssu. Lögreglumenn leggja hald
á nokkur skotvopn, auk lyfja sem
Cobain hefur í fórum sínum.
30. MARS
Cobain fer í meðferð í Los Angeles. Degi síðar stingur hann af og
flýgur aftur til Seattle. Í fluginu
situr hann við hlið Duffs McKagan,
bassaleikara Guns N‘ Roses.
3. APRÍL
Love ræður einkaspæjara til
að hafa uppi á Cobain. Ekkert
hafði þá til hans spurst í rúmlega
tvo sólarhringa.
5. APRÍL
Cobain fremur sjálfsvíg með
haglabyssu á heimili sínu í
Seattle.

GOÐSÖGN
SEM GLEYMIST SEINT
NORDICPHOTOS/GETTY

Kurt Cobain fannst látinn á heimili sínu 8. apríl 1994. Hann hafði skotið sig í höfuðið
með haglabyssu þremur dögum fyrr. Tónlistarferill hans var stuttur en áhrifaríkur.
Haukur Viðar
Alfreðsson
haukur@frettabladid.is

T

uttugu ár eru liðin frá
því að Kurt Cobain, forsprakki rokksveitarinnar Nirvana, svipti
sig lífi á heimili sínu í
Seattle, aðeins 27 ára
gamall. Tónlistarferill hans var
stuttur en áhrifa hljómsveitarinnar gætir enn víða.
Cobain glímdi við þunglyndi,
heróínfíkn og illskæðan magasjúkdóm en hæfileikar hans voru
óumdeilanlegir. Nirvana gaf alls
út þrjár breiðskífur auk fjölda
annarra útgáfna, en það er platan
Nevermind frá árinu 1991 sem
skaut sveitinni upp á stjörnuhimininn. Þetta goðsagnakennda tríó
var í fremstu víglínu gruggbylgj-

unnar sem naut mikilla vinsælda
á tíunda áratugnum og skemmdi
dulúðin sem sveipaði söngvarann
síður en svo fyrir áhuga fólks á
sveitinni.
Kjaftasögur um hvernig andlát Cobains bar að garði lifa enn
góðu lífi. Ein sú lífseigasta er
sú að eiginkona hans, tónlistarkonan Courtney Love, hafi ráðið
leigumorðingja til þess að bana
manni sínum. Samsæriskenningasmiðir eru þó einir á báti og
hefur lögreglu ekki þótt ástæða
til þess að rannsaka þær tilgátur
frekar.
En þrátt fyrir hrjúfan hráleika
Nirvana þekkja flestir einnig
mýkri hlið sveitarinnar. Hún var
í forgrunni á þekktustu tónleikum hennar; órafmögnuðum tónleikum sem haldnir voru fyrir
sjónvarpsstöðina MTV árið 1993.
Þeir voru gefnir út á plötunni
Unplugged in New York ári síðar,
en þá var Cobain allur.

➜ Drukku landa til heiðurs Cobain
Heiðar Örn Kristjánsson,
kenndur við hljómsveitirnar
Botnleðju og Pollapönk, hefur
aldrei farið í felur með aðdáun sína
á Nirvana. Hann rifjar upp kynni sín
af sveitinni. „Þetta er örugglega það
band sem mótaði mig einna mest
sem tónlistarmann,“ segir Heiðar
en hann hlustaði á Nevermindplötuna í Skífunni sama dag og
hún barst hingað til lands. „Ég setti
þessi afdrifaríku heyrnartól á mig
og varð fyrir algjörri hugljómun. Og
skömmu síðar stofnuðum við Botnleðju.“
Þegar Kurt Cobain féll í dá vegna ofneyslu fíkniefna
um mánuði fyrir dauða sinn héldu Botnleðjustrákarnir
og vinir þeirra vöku fyrir átrúnaðargoðið. „Við fylgdumst
með þessu og höfðum miklar áhyggjur. Pöntuðum landa
og drukkum honum til heiðurs,“ segir Heiðar og bætir
því við að það hafi verið mikil sorg þegar fregnirnar af
andlátinu bárust. Hann gefur þó lítið fyrir samsæriskenningarnar. „Maðurinn var auðvitað heróínfíkill og þetta er
ekkert í fyrsta sinn sem heróínfíkill sviptir sig lífi. Þetta
var bara maður sem átti bágt.“
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Skandinavía
er í tísku
í Bandaríkjunum
Athafnakonurnar Áslaug Magnúsdóttir og
Connie Morgan hafa sett á fót samtökin
Scandinavian Fashion Council með það að
markmiði að opna Bandaríkjamarkað fyrir tískumerkjum og hönnuðum frá Norðurlöndunum.
Álfrún
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

Í

augnablikinu er allt sem
kemur frá Ska ndi navíu
mjög töff og ferskt í Bandaríkjunum og við verðum að
nýta okkur þann meðbyr. Fá
skandinavísk merki hafa náð
langt í Ameríku og þar ætlum
við að stíga inn og hjálpa,“ segir
Áslaug Magnúsdóttir athafnakona
sem hefur getið sér gott orð í tískubransanum vestan hafs. Hún hefur
mörg járn í eldinum og eitt þeirra
er Scandinavian Fashion Council.
Áslaug tekur á móti blaðamanni
í íbúð sinni miðsvæðis á höfuð-

borgarsvæðinu. Þrátt fyrir að hafa
verið búsett í Bandaríkjunum síðastliðin sautján ár er Áslaug ávallt
með annan fótinn á Íslandi. Hún er
nýbúin að festa kaup á eigninni og
er að koma sér fyrir.
Ástæðan fyrir komu Áslaugar til
landsins að þessu sinni er einnig
Reykjavík Fashion Festival en hún
tók samstarfskonu sína Connie
Morgan með sér til að kynna
henni íslenska tískuheiminn.
Týnast í frumskóginum
Þær Áslaug og Connie eru að setja
á fót samtökin Scandinavian Fashion Council. Markmið þeirra er
að aðstoða hönnuði og tískumerki
frá Norðurlöndunum að koma
sér á framfæri í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að vera vinsæl í
heimalöndum sínum hafa merki

merki að koma sér inn á Bandaríkjamarkað.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

frá Skandinavíu ekki átt mikillar velgengni að fagna vestan
hafs. Margar ástæður eru fyrir
því, meðal annars flókið regluverk, mikil samkeppni og lokaður markaður sem erfitt er að komast inn á. Til dæmis er mjög dýrt
að sýna á tískuvikunni í New York
og þar er hætta á að týnast innan
um frægari merkjavöru sem er til
sýnis.
„Það getur verið mikill frumskógur að finna leið inn á markaðinn og ætlum við meðal annars að
nota okkar tengslanet til að hjálpa
hönnuðum að komast í samband
við sjóði og fjárfesta í Bandaríkjunum,“ segir Áslaug.

verður sett saman sérstök sölusýning fyrir skandinavísk fatamerki í New York. „Við viljum
reyna að gera það að árlegri sýningu sem verður sett upp samhliða tískuvikunni hérna, þegar
allt innkaupa- og fjölmiðlafólk
er í bænum. Það er góð leið fyrir
hönnuði til að mynda tengslanet og
nýta sér hverjir aðra til að koma
sér áfram,“ segir Connie og bætir
við að líklega yrði einnig settur
saman sérstakur góðgerðarkvöldverður til að afla fjármagns í
tengslum við sölusýninguna. „Það
er mikið um svoleiðis í New York
þó að það tíðkist ekki hér,“ bætir
Áslaug við brosandi.
Skandinavar standa saman
Connie Morgan er dönsk að uppruna en hefur búið lengi í Bandaríkjunum. Fyrirtækið er hennar
hugmynd og leitaði hún til Áslaugar um samstarf. Áslaug er einn af
stofnendum tískufyrirtækisins
Moda Operandi og hefur nú sett
á fót veffyrirtækið Tinker Tailor, sem fer í loftið seinna í mánuðinum.
„Ég hafði fylgst með henni og
séð hvað hún var búin að gera
góða hluti í tískuheiminum. Mér
finnst mjög mikilvægt að við
Skandinavar stöndum meira
saman, enda eigum við margt
sameiginlegt og erum sterkari
í hóp. Getum nýtt okkur hvert
annað.“
Þetta er í fyrsta sinn sem hún

8:45

Skráning

9:00

Setning

Höfuðstöðvar í New York
Samtökin verða með aðsetur í
New York þar sem verið er að
koma upp skrifstofu. Auk þess
verður tengiliður fyrirtækisins
í hverju landi fyrir sig sem heldur utan um merkin og finnur nýja
hönnuði í viðkomandi landi, hérlendis mun Soffía Sigurgeirsdóttir sinna því hlutverki. Samtökin
eru ekki rekin með gróðasjónarmið að leiðarljósi og eru þær eingöngu að hugsa um að efla framgang skandinavískrar tísku á
Bandaríkjamarkaði. Auk þeirra
Áslaugar og Connie er hin sænska
Renée Lundholm einn af stofnendum. Einnig verða sérfræðingar í
hverju rúmi innan fyrirtækisins.
Stefnt er að því að starfsemi
verði hafin í SFC á næsta ári. Þá

9:10

Aðalfundarstörf samkvæmt
lögum félagsins

SKANDINAVÍSKI TÍSKUHEIMURINN

Aðalfundur
Rauða krossins á Íslandi
Verður haldinn á Grand Hótel
Laugardaginn 17. maí kl. 9:00

13:00 Málstofur aðalfundarfulltrúa
16:00 Samantekt og fundarslit
Allir félagar velkomnir en vakin er athygli á
að skrá þarf þátttöku annarra en aðalfundarfulltrúa mánuði fyrir fundinn á heimasíðu
félagsins eða í síma 570 4000.
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 4 - 0 3 9 6

KYNNA MERKI FRÁ SKANDINAVÍU Þær Connie Morgan og Áslaug Magnúsdóttir segja að það sé mikill frumskógur fyrir ung

Opinn fundur um niðurstöður landskönnunar
Rauða krossins „Hvar þrengir að?“ verður
föstudaginn 16. maí klukkan 13:30 á Grand
Hótel.
Skráning og nánari upplýsingar á
www.raudikrossinn.is
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eru í Evrópu og
nokkur sem eru
seld í Bandaríkjunum.
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tískumerki og fá sem
hafa náð árangri
á heimsvísu.

kemur til Íslands og líst vel á það
sem er í gangi í tískuheiminum
hér. „Þið eruð auðvitað að stíga
ykkar fyrstu skref en ég hef á tilfinningunni að þið séuð á réttri
leið. Ef ég á að nefna einhverja
eina hönnun sem ég hreifst af við
fyrstu sýn núna er það Farmers
Market, en þau eru með mjög söluvæna línu sem við gætum auðveldlega markaðssett í Bandaríkjunum
strax,“ segir Morgan sem stoppaði
stutt við á landinu í þetta skiptið.
Íslenski tískugeirinn á uppleið
Áslaug segist finna mikinn mun á
íslenska tískugeiranum á síðustu
tveimur árum en hún var einnig
gestur á Reykjavík Fashion Festival í fyrra. Hún segir mikilvægt
að fatahönnuðir hugsi líka um viðskiptahliðina og að selja fatnaðinn en ekki bara einblína á listina.
„Það er stígandi í þessum bransa
hérna heima og mörg merki sem
geta gert það gott. Einnig sé ég að
Listaháskólinn er kominn í sterkari tengsl við atvinnulífið í fatahönnun sem er jákvætt skref,“
segir Áslaug sem hefur sérstaklega fylgst með hálfíslenska merkinu Ostwald Helgason, sem er eftir
þau Ingvar Helgason og Susanne
Ostwald og er á hraðri uppleið í
tískuheiminum.
„Það er mikilvægt að setja sér
stór markmið en byrja smátt.
Byrja að selja í einstaka heildsölur með það að markmiði að enda í
Barneys.“

ÍSLAND

20

Um
tískumerki og fá sem
hafa náð árangri
á alþjóðavettvangi.

Sérhannaður hátískufatnaður hjá Tinker Tailor
Áslaug Magnúsdóttir er þessa dagana að setja á laggirnar tískufyrirtæki sem nefnist
Tinker Tailor. Fyrirtækið mun selja hátískufatnað á vefnum með nýjum áherslum
þar sem viðskiptavinurinn hefur mikið að segja um hvernig fatnaðurinn lítur út.
Helstu fatahönnuðir heims munu selja sína vöru á Tinker Tailor, líkt og Giambattista Valli, Rodarte og Alberta Feretti. Mikil eftirvænting ríkir um stofnun fyrirtækisins í tískuheiminum en áætlað er að viðskiptavinir geti byrjað að panta
hátískufatnað hjá Tinker Tailor í lok mánaðarins.
Áslaug er einn af stofnendum og eigendum tískufyrirtækisins Moda Operandi
sem sérhæfir sig í sölu á hátískufatnaði yfir vefinn. Fyrirtækið var stofnað í byrjun
árs 2011 og hefur stækkað mjög hratt og selur nú hátískufatnað til viðskiptavina í yfir
100 löndum um allan heim. Fyrirtækið selur fatnað 300 þekktustu fatahönnuða heims.
Helstu fjárfestar í fyrirtækinu eru NEA, LVMH, MC.FR, IMG og Condé Nast.

GIAMBATTISTA VALLI

TÆKIFÆRISGJAFIR

Verð kr. 3.109,Vandaður Pentel
kúlupenni í fallegri
gjafaöskju

Á VIÐRÁÐANLEGU VERÐI
VÖRUR UNDIR 5.000 kr

Verð kr. 3.999,Hin sívinsæla 501 bókasería

Verð kr. 2.499,Íslensk kvæði

Verð kr. 4.199,Passíusálmar

Verð kr. 4.999,Samanbrjótanlegt skáksett

VÖRUR UNDIR 7.000 kr.

1vil0da%
rafsláttur

Verð kr. 6.999,Íslenskar þjóðsögur

Verð kr. 5.449,Divergent bókaserían
á ensku í gjafaöskju

VÖRUR UNDIR 10.000 kr.

Penni Tech3+
Tehc3+ pennarnir frá
Cross eru einstaklega
vandaðir og góðir
pennar og því glæsileg
gjöf.
Með einföldum
snúningi skiptir þú frá
svörtum kúlupenna
í rauðan eða 0.5 mm
blýant.
Penninn er einnig
með spjaldtölvu /
snjallsíma bendli á
endanum.

Verð kr. 9.999,Íslensk samheitaorðabók

Verð kr. 9.999,Hnattlíkan, 30 cm með ljósi

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

Vildarverð kr. 9.899,Verð áður kr. 10.999,-

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 12. apríl til og með 14. apríl eða á meðan birgðir endast.
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HEILSUTÆKNI

SKÓGARMÍTILL

LYME-SJÚKDÓMURINN ÞEKKTUR Í 32 ÁR

I--Health er heilsutækni þróuð af vísindamönnum í Hollandi
fyrir hartnær tuttugu árum og prófuð í mörg ár áður en hún
var kynnt þýsku heilbrigðisstéttinni. Hún er nú mikið notuð af
náttúrulæknum, læknum og hjúkrunarfræðingum í Þýskalandi,
meðal annars til greiningar á Lyme-sjúkdómnum hjá fólki og
jafnframt úthreinsun á bakteríunni sem honum veldur, með
góðum árangri.

Skógarmítill, sem er liðfætla, fannst fyrst hér á landi á farfugli
1967, samkvæmt upplýsingum Náttúrufræðistofnunar Íslands.
Stofnunin telur að hann sé að öllum líkindum orðinn landlægur,
enda hefur útbreiðslusvæði hans færst norður á bóginn með
hlýnandi loftslagi. Hann heldur sig í gróðri, einkum á skógarbotni.
Haraldi Briem sóttvarnalækni er ekki kunnugt um að nokkur
hafi sýkst af Lyme-sjúkdómi á Íslandi.

Það var árið 1975 að mæður hóps barna sem bjuggu í nágrenni
hvert við annað í bænum Lyme, í Connecticut í Bandaríkjunum,
vöktu athygli vísindamanna á því að börn þeirra hefðu öll verið
greind með iktsýki. Rannsóknir á barnahópnum leiddu að lokum
til þess að bakterían Borrelia burgdorferi sem var orsök veikinda
þeirra, var greind og frá árinu 1982 hefur sjúkdómurinn sem hún
veldur gengið undir nafninu Lyme.

Vil fræða fólk en ekki hræða
Marta Eiríksdóttir jógakennari sem nú býr í Noregi hefur illilega fengið að kenna á hinum svokallaða Lyme-sjúkdómi. Ekki
einu sinni heldur tvisvar. Sjúkdómurinn orsakast af biti skordýra og lýsir sér með liðverkjum, orkuleysi og fleiri óþægindum
en með hjálp náttúrulækna er Marta um það bil að sigrast á afleiðingum bits sem hún varð fyrir sumarið 2012.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

É

g er farin að geta gengið án þess að haltra,
það er lúxus sem ég er
þakklát fyrir. Titringurinn í taugakerfinu er að
minnka og ég er að verða
sá orkubolti sem ég var áður. Við
hjónin erum meira að segja byrjuð saman í ræktinni,“ lýsir Marta
Eiríksdóttir jógakennari sem undanfarið ár hefur verið að kljást
við Lyme-sjúkdóm eftir að norsk
klakfluga stakk hana. „Klakflugan stingur fast og sýgur blóð. Ég
spurði heimamenn hvort hún bæri
bakteríuna Borrelia sem orsakar
Lyme-sjúkdóminn en þeir töldu
svo ekki vera. Sjö til átta mánuðum síðar fór ég að fá einkennin og
þekkti þau strax. Ég hafði fengið
Lyme áður.“
Eina helgi síðasta sumar kveðst
Marta hafa ákveðið að liggja í rúminu því hún hafi ekki getað gengið
heldur bara skriðið um húsið. Oft
hafi hún líka fundið fyrir flensueinkennum sem urðu þó aldrei
meira. „Þetta er ótrúlega skrítinn
sjúkdómur sem leggst misjafnlega
á fólk. Bakterían er lúmsk og ræðst
á ónæmiskerfið og taugakerfið.“
Skógarmítill kræfur smitberi
Marta kveðst hafa heyrt fyrst um
Lyme þegar hún bjó í Danmörku
1995-97. „Þá var ég oft að labba
í skóginum og dönsk kona varaði
mig við því að komin væri einhver
svakaleg padda í skóginn sem biti
sig fasta og réðist inn í taugakerfið. Ég varð dálítið skelkuð. Þarna
átti hún við skógarmítil sem bítur
og sýgur blóð og er kræfur smitberi bakteríunnar. Talið að um
30% mítla beri hana með sér.
Nú býr Marta í bænum Nordfjordeid í Noregi sem hefur verið
í byggð frá árinu 400 eða lengur
og er á stærð við Grindavík. Þangað flutti hún með manni sínum,
Friðriki Þór Friðrikssyni, sumarið 2011. Þau opnuðu jógasetrið YOGA med MARTA síðasta
haust og kenna þar bæði auk þess
sem Friðrik er rafvirki og orðinn
einn af yfirmönnum hjá fyrirtækinu Eid Elektro. Norsku konurnar
koma jafnvel með ferju yfir fjörðinn eða aka um klukkustund til að
upplifa töfra jógaleikfiminnar, að
sögn Mörtu.
Þau hjón ráku um skeið Púlsinn
ævintýrahús í Sandgerði og síðar
jógasetur í sama bæ. Ástæða þess
að þau lokuðu jógasetrinu í janúar
2011 var lasleiki Mörtu sem lýsti
sér meðal annars í liðverkjum, titringi í taugakerfi og orkuleysi. „Ég
fann að þrátt fyrir að hafa hugsað vel um kroppinn var hann veikur og ákvað að draga mig í hlé frá
öllu námskeiðahaldi. Þá fylltist ég
sorg og var við það að bugast en
tók svo ákvörðun um að vera áfram
bjartsýn, fara upphátt með jákvæðar staðhæfingar, hugleiða, stunda
jóga fyrir mig og dansa heima í
stofu,“ lýsir Marta. „Móðir mín,
Hrafnhildur Gunnarsdóttir, ól
mig upp í að gefast aldrei upp og
sú hugsun lúrði innra með mér.“
Gátan ráðin í síðasta tíma
Hvort það var á Danmerkurárun-

JÓGAKENNARINN „Við göngum enn um skóginn og höldum áfram að elska öll dýrin, stór og smá,“ segir Marta.

um eða á ferðum um fjarlægari
lönd sem Marta sýktist í fyrra
skiptið hefur hún ekki hugmynd
um en kveðst oft hafa fengið
moskítóflugubit á ferðum utanlands. Sjúkdómseinkennin komu
allt í einu. „Þetta byrjaði með
verkjum í vinstra hné og þeir
verkir vildu ekki gefa sig. Ég var
fjörutíu og sex ára. Þegar ég fór til
læknis vegna verkjanna sagði hann
að ég væri nú farin að eldast, þetta
væri líklega slit sem reynandi væri
að gera við með uppskurði en ég
var jógakennari og vildi ekki vera
skorin í liðina.“
Hún kveðst ekki hafa talað um
vanlíðanina nema við sína allra
nánustu. „Ég trúði því að ég yrði
að vinna með þetta sjálf og vera í
friði. Fór á stúfana að leita að hjálp.
Úti um allt.“
Eftir heimsókn til kírópraktors
og bowen-tæknis, höfuðbeinaog spjaldhryggsmeðferð, slökun, fyrra lífs dáleiðslu og fleira
kveðst Marta hafa leitað til náttúrulæknis. „Þar hófst samtal, því
náttúrulæknar gera sér far um að
leita að orsökum meina,“ lýsir hún.
„Ég hafði farið í skann hjá sama
náttúrulækni ári fyrr og virtist
þá hraust. Í millitíðinni hafði ég
farið í fjórar bólusetningarsprautur á einum degi á heilsugæslustöð
vegna ferða til fjarlægra heimsálfa. Náttúrulæknirinn taldi allt

verða brjálað í líkamanum við
slíka bólusetningarskammta og
giskaði á að þeir hefðu vakið upp
einhverja vírusa og bakteríur sem
legið hefðu í dvala. Það tók samt
tíma að finna út hvað raunverulega var að en tókst loks með hjálp
i-Health-tækni. Það var ekki fyrr
en daginn áður en við fluttum til
Noregs og ég var í minni síðustu
i-Health-meðferð sem gátan var
ráðin. Mér létti mikið við að fá
greininguna, það var komin skýring sem ég gat unnið áfram með.
Ég kom aftur heim til Íslands eftir
mánaðardvöl í Noregi og fór í rúmlega tuttugu tíma i-Health meðferð
hjá náttúrulækninum sem náði að
hreinsa mig af bakteríunni.“
Langflestir sleppa við bakteríuna
Þegar sjúkdómurinn dúkkaði upp í
annað sinn fór Marta inn á Google
og fann náttúrulækni í Bergen
sem bauð upp á i-Health-tækni.
Hann greindi hana eins og skot
með Lyme. Þangað hefur hún farið
nokkrum sinnum í meðferð og
tekið inn hómópatíu á milli ferða.
Að sögn Mörtu stendur læknastéttin því miður oft ráðþrota gagnvart Lyme-sjúkdómnum og greinir
fólk ranglega með síþreytu, MS eða
gigt. Hún veit um norskan lækni
sem veiktist sjálfur af Lyme og
gekk með sjúkdóminn í fjögur ár
án þess að átta sig á hvað var að.

MYND/FRIÐRIK ÞÓR

Ekkert innlent smit
„Við höfum aldrei staðfest innlent smit á Lyme-sjúkdómnum,“ segir
Ólafur Guðlaugsson, sérfræðingur í smitsjúkdómum á Landspítalanum.
„Mítlar berast hingað með fuglum en aldrei hefur fengist á hreint hvort
þeir hafi viðhaldið smitferli hér, sem er býsna flókið.“
Ólfur segir Lyme stöku sinnum finnast í fólki sem sé að koma frá
útlöndum og yfirleitt greinast á fyrsta stigi, með blóðprufu. „Megnið af
heimilislæknum á Íslandi er menntað á Norðurlöndum, þar sem þetta er
algengt, og þekkja þessi einkenni vel. Þeir hafa aðgang að rannsóknarstofu
Landspítalans og geta sent blóðprufur þangað.“

„Þessi læknir, Bjørn Johan Øverby,
er víst algjör snillingur en hann
fann enga lausn á sínum vanda.
Svo hann ákvað að fara óhefðbundnar leiðir, er farinn að fræða
almenning um þær og er með bók
í uppsiglingu. Hann er að fara á
eftirlaun og hefur engu að tapa í
sambandi við lækningaleyfið.“
Marta kveðst vilja fræða fólk um
Lyme-sjúkdóminn en ekki hræða.
„Ég er líklega gott dæmi um að
hægt sé að hreinsa bakteríuna út
og læknast með hjálp náttúrunnar. Nú veit ég að verði ég fyrir
flugnabiti aftur tek ég inn Ledum
hómópatíu 30C nokkrum sinnum
á dag í nokkra daga,“ segir hún.
Tekur líka fram að langflestir
sleppi við að fá bakteríuna þó þeir
séu bitnir af Lyme-sýktu skordýri.
„Við hjónin höfum bæði verið bitin
af klakflugu hér í Noregi og Frikki

minn fékk engin viðbrögð. Við
göngum enn um skóginn og höldum áfram að elska öll dýrin stór
og smá.“
Hún sér fyrir sér að Lyme-sjúkdómur opni fyrir gagnlega samvinnu milli hefðbundinna lækna
og náttúrulækna, líkt og tíðkist í
Þýskalandi. Þar reki þeir spítala
saman og sjúklingar fái það besta
úr báðum geirum. „Einn daginn
munu þessar tvær stéttir sjá auðinn hvor í annarri og sameinast
undir kjörorðinu lækningar fyrir
alla. Ég trúi því að ákveðinn tilgangur sé með öllu og held að lífið
sé að kenna okkur eitthvað nýtt
með þessum dularfulla sjúkdómi,“
segir Marta og kveðst ekki bitur
eftir að hafa lent í veikindaferlinu.
„Það er skrítið að segja það en ég
er þakklát núna því ég lærði helling og er enn að læra.“
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Bestu og verstu endurgerðirnar
Endurgerðir gamalla kvikmynda eru daglegt brauð í Hollywood eins og The Secret Life of Walter Mitty
og hasarmyndin Robocop bera vott um. Hverjar ætli séu best heppnuðu endurgerðirnar í Hollywood
og þær verst heppnuðu? Fréttablaðið kannaði málið á vefsíðunni IMDb.com, þar sem aðeins myndir
með háar einkunnir í líkingu við forvera sinn og myndir með lægri einkunnir komu til greina.

Freyr
Bjarnason
freyr@frettabladid.is

Bestu endurgerðirnar

Scarface (1983)
Scarface (1932)

8,3
7,8

Leikstjórinn Brian DePalma
breytti áfengi í kókaín og ítölskum
innflytjanda í kúbverskan þegar
hann endurgerði glæpamynd
Howards
Hawks,
Scarface.
Al Pacino
hikaði ekki
við að fara
yfir strikið
í túlkun
sinni á
Tony
Montana
en handrit
myndarinnar var eftir Oliver Stone. Fyrri
myndin gerðist á bannárunum
í borginni Chicago en sú síðari
í hinni sólríku Miami, en Kúba
er einmitt í aðeins 145 kílómetra
fjarlægð frá Flórída.

The Thing (1982)
The Thing From
Another World (1951)

Verstu endurgerðirnar

8,2

Fistful of Dollars (1964)
Yojimbo (1960)

7,3

Yojimbo í leikstjórn Akira Kurosawa fjallar um samúræja sem
kemur í bæ þar sem tvö mismunandi glæpagengi ráða ríkjum.
Hann ákveður að etja
þeim saman
í von um að
frelsa bæinn
úr viðjum
þeirra. Sergio Leone
aðlagaði
myndina
vestraforminu og
fékk Clint
Eastwood í aðalhlutverkið með
prýðilegum árangri. Önnur mynd
byggð á Yojimbo var Last Man
Standing með Bruce Willis í aðalhlutverki og einnig vestrinn
Django frá árinu 1963.

The Thing var einnig byggð á
vísindaskáldsögumynd frá sjötta
áratugnum sem hét The Thing
From Another
World. Í nýju
útgáfunni gat
leikstjórinn
John Carpenter notast við
tæknibrellur
sem voru ekki
fyrir hendi árið
1951, og skipti
það sköpum
fyrir heildarútkomuna. The Thing gerist á
suðurheimskautinu og fjallar um
vísindamenn sem lenda klónum
á geimveru sem tekur á sig mynd
fórnarlamba sinna. Myndin var
endurgerð í annað sinn árið 2011
með heldur slökum árangri.

8,1
8,4

Swept Away (2002)
Swept Away (1974)

3,6
7,5

Upphaflega myndin frá Ítalíu fjallaði um snobbaða djammdrottningu
sem strandaði á eyðieyju með kommúnískum sjómanni. Hún fékk fínar
viðtökur en það sama er ekki hægt að segja um endurgerð Bretans
Guy Ritchie. Þáverandi eiginkona hans, söngkonan Madonna, sýndi
afleita frammistöðu í aðalhlutverkinu og spurningin er hvort myndin
hafi lagt grunninn að skilnaði þeirra nokkrum árum síðar.

Psycho (1998)
Psycho (1960)

4,6
8,6

Margir ráku upp stóru augu þegar þeir fréttu af því að leikstjórinn
Gus Van Sant ætlaði að endurgera hina sígildu Hitchock-mynd Psycho
ramma fyrir ramma. Eina breytingin yrði sú að hún myndi gerast í
nútímanum, með öðrum leikurum og yrði í lit. Eins og gefur að skilja
þótti nýja útgáfan engu bæta við þá gömlu góðu, heldur þvert á móti.
Myndin kostaði 60 milljónir dala en halaði einungis inn 37 milljónir
dala í miðasölunni. Sannkallað klúður.

The Departed (2006)
Infernal Affairs (2002)

8,5
8,2

Martin Scorsese hlaut sín fyrstu
Óskarsverðlaun fyrir myndina
The Departed eftir að hafa verið
sniðgenginn af akademíunni í
fjölda ára. Myndin hlaut fern
Óskarsverðlaun, þar á meðal sem
besta myndin. The Departed var
endurgerð Infernal Affairs frá
Hong Kong en sú mynd hefur
getið af sér tvær framhaldsmyndir. Önnur
þeirra
gerist á
undan
atburðunum í
Infernal
Affairs en
hin á eftir
þeim og
komu þær
báðar út
árið 2003.

The Fly (1986)
The Fly (1958)

7,5
7,1

David Cronenberg endurgerði
hina klassísku vísindaskáldsögumynd frá sjötta áratugnum með nýjustu tæknibrellum.
Fyrir vikið var ferlið ógeðslega,
þar sem persóna Jeffs Goldblum
breyttist smám saman í flugu,
trúverðugt. Sterk persónusköpun og góður leikur Goldblums
og Geenu Davis sem lék á móti
honum átti
einnig stóran
þátt í gæðum
myndarinnar. Cronenberg endurlífgaði The
Fly á leiksviði árið
2008 þegar
hann bjó til
óperu úr
efniviðnum.

The Magnificent
Seven (1960)
Seven Samurai (1954)

7,8
8,8

Þetta er nokkuð óvenjuleg
endurgerð því þarna var annarri sígildri samúræja-mynd
Kurosawa snúið á haus og breytt
í vestra. Myndin snýst um
mexíkóska þorpsbúa sem eiga
undir högg að sækja. Leita þeir
aðstoðar sjö byssubranda til að
hjálpa sér við að verja heimili
sín. Í aðalhlutverkum
voru Steve
McQueen,
Yul
Brynner,
James
Coburn og
fleiri kunnir leikarar.

Godzilla (1998)
Godzilla (1954)

5,3
7,5

Gagnrýnendur sem og aðdáendur gömlu myndarinnar voru ekki hrifnir
af bandarísku útgáfunni og fundu henni flest til foráttu. Á endanum var
hætt við fyrirhugaðar framhaldsmyndir Godzilla í Hollywood. Engu að
síður gekk myndinni vel í miðasölunni og halaði inn hátt í 400 milljónir
dala. Í maí næstkomandi, sextán árum síðar, á loksins að gera aðra tilraun með Godzilla í Hollywood og í þetta sinn verður skrímslið í þrívídd.
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Hagræðing í að þétta byggð og
byggja upp leigumarkað í borginni
S. Björn Blöndal, oddviti Bjartrar framtíðar í Reykjavík, segir að með þéttingu byggðar megi ná fram mikilli hagræðingu.
Hann segir nauðsynlegt að borgin komi að málum til að byggja upp leigumarkað til að taka á húsnæðisvandanum.

ÁRIN SEM AÐSTOÐARMAÐUR JÓNS GNARR
Þetta er búið að vera mjög
athyglisvert kjörtímabil og skemmtilegt. Ég held að flestir geti gert sér í
hugarlund að það að vera aðstoðarmaður Jóns Gnarr í Reykjavík er mjög
skemmtilegt. Ég hef unnið með mörgum í gegnum tíðina en hann er
skemmtilegasti samstarfsmaður sem
ég hef haft.

FYRSTA VERK SEM
BORGARSTJÓRI
Ég myndi halda áfram því sem við
höfum verið að gera. Ég myndi reyna
að gera mitt besta. Ég treysti mér vel í
þetta starf. Þekki þetta mjög vel. Hef
verið við hliðina á manninum sem
hefur sinnt þessu síðustu fjögur ár.
Mér finnst þetta skemmtilegt og
spennandi.

MEIRIHLUTASAMSTARF
EFTIR KOSNINGAR
Mér finnst eðlilegast að ná saman
við Samfylkinguna. Við höfum átt í
farsælu samstarfi á þessu kjörtímabili.

„Við verðum að horfast í augu við
það að leigumarkaðurinn í Reykjavík og á Íslandi er mjög óheilbrigður. Hann hefur ekki náð að þroskast og verða til. Hér hefur verið
rekin sú stefna að allir þurfi að
kaupa íbúð. Það er fínt á meðan
fólk hefur efni á því en eins og
staðan er núna er bara orðið mjög
erfitt fyrir t.d. ungt fólk að kaupa
íbúð. Þá er ansi slæmt að ekki
skuli vera til heilbrigður leigumarkaður. Núverandi meirihluti,
Besti flokkurinn og Samfylkingin, hefur verið að þróa hugmyndir sem við köllum Reykjavíkurhús. Þar er verið að tala um beint
inngrip borgarinnar í leigumarkaðinn. Við aðstoðum við að koma
honum á fót. Hinn frjálsi markaður hefur haft ansi langan tíma en
þetta hefur ekki verið að gera sig.

Spurningin er hvort borgin þurfi
ekki að hjálpa þessu af stað í tíu,
tuttugu ár og svo getur hún selt
þetta. Framlag borgarinnar yrði
þá í formi lóða,“ segir Björn.

Fara úr borg í borg
Björn segir að Björt framtíð leggi
mikla áherslu á þéttingu byggðar.
„Við erum nýbúin að samþykkja
aðalskipulag sem er stefnumótunarplagg til framtíðar. Þar erum
við að segja að við viljum þétta
byggð. Við viljum ýta undir fleiri
samgöngumáta en einkabílinn og
þetta er auðvitað risamál. Þetta er
ákveðin breyting á borginni. Við
erum að fara úr sveit í borg, úr
borg í borg. Við lítum þannig á að
þetta sé eftirsóknarverð þróun.
Hún er hagkvæmari fyrir okkur

og það verður annar bragur á
borginni. Menn sætta sig við að
Reykjavík er borg og við skulum
þróa hana sem slíka. Ekki þróa
hana sem dreifbýli. Ég held að sá
hugsunarháttur sé á undanhaldi.“
Björn horfir meðal annars til
Vatnsmýrarinnar sem framtíðarbyggingarsvæðis. „Vatnsmýrin er það svæði sem við eigum
að byggja upp. Það verður þessari borg til mestrar framþróunar og öllu landinu. Ég lít svo á að
eftir því sem Reykjavíkurborg
er sterkari, því sterkara verður
landið. Flugvöllurinn er ekki eina
tengingin við landsbyggðina. Við
teljum að það eigi að vera flugvöllur á höfuðborgarsvæðinu og
það eru nokkrar staðsetningar
sem koma til greina. Sannleikurinn er hins vegar sá að borgin

hefur þróast með þeim hætti að
miðja hennar liggur nú við Vatnsmýrina. Í miðborginni er mikið
um atvinnu, þarna vill fólk vera
og við náum fram mikilli hagræðingu og hagkvæmni t.a.m. í samgöngum með því að þétta okkur
inn á þennan reit.

Reykjavík ekki skítug borg
Halldór Halldórsson, oddviti
sjálfstæðismanna, sagði í viðtali við Fréttablaðið um síðustu
helgi að verulega hefði dregið
úr umhirðu í borginni sem væri
nú orðin skítug. Björn hafnar þessum fullyrðingum. „Ég
er ekki sammála því að borgin
sé skítug. Það var skorið niður
í umhirðu í borginni eftir hrun
um 50 prósent og það segir sig

sjálft að eitthvað varð undan að
láta. En okkur hefur hins vegar
tekist mjög vel að halda þessari borg hreinni og fallegri. Við
fáum líka ábendingar frá borgarbúum um að hlutir megi betur
fara varðandi hreinsun og við
reynum þá alltaf að bregðast við
því. Mér finnst hins vegar heyskapur Reykjavíkurborgar vera
alltof mikill. Við erum með gríðarlega túnfláka sem við eigum
að skoða hvort ekki sé hægt að
hanna á annan hátt. Það eru til
ýmsar skemmtilegar gróðurtegundir aðrar en gras. Reykjavíkurborg en langstærsti aðilinn á
landinu sem stundar heyskap og
við gerum ekkert við þetta hey.
En mér finnst hins vegar orðum
aukið að hér sé allt í órækt og illa
slegið,“ segir Björn.

STJÓRNMÁLAÞÁTTTAKA OG MENNTUN
1988 Kvennaskólinn í Reykjavík
1986-1988 Flensborgarskóli
1984

1989 Flensborgarskóli
1989

FYRRI STÖRF
1984-1991 Ýmis sumarstörf
ásamt námi og tónlistariðkun
1991-1993 Starfsmaður á
lager ÁTVR, auk þess starfandi
sem tónlistarmaður

2013– Oddviti Bjartrar framtíðar í Reykjavík

1996 Meirapróf
1995 Skotveiðileyfi

2008 Fjármál fyrir stjórnendur í Endurmenntun HÍ

1994

1994 Háseti á ísfisktogurum Hraðfrystihúss Eskifjarðar,
Hólmaborg og Hólmanesi
1996-1998 Blaðamaður á Vikublaðinu Austra (Egilsstöðum) og
hluta tímabilsins fréttaritari DagsTímans á Austurlandi

1999

2004

1998-1999 Sölumaður hjá Takt ehf
1995-1996
Skólaliði við
grunnskólann á
Hallormsstað

2010-2014 Varaborgarfulltrúi Besta flokksins

1999-2001
Stjórnarformaður
og starfsmaður
hjá Reynisson &
Blöndal

2009

2006-2007
Markaðsstjóri hjá
Gutenberg ehf
2001-2006 Vörustjóri
(product manager) hjá
Heimilistækjum ehf./hf
Höskuldur Kári Schram
hoskuldur.schram@frettabladid.is

2014

2010-2014 Aðstoðarmaður Jóns Gnarr
2008-2009 Framkvæmdastjóri hjá
Gutenberg ehf.

visir.is
Viðtalið við S. Björn er
hægt að sjá í þættinum
Pólitíkin á visir.is
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HD Dual core örgjörvi
• Ambilight Speectra 3 XL baklýsing
• 700H
0 z Perfectt motion rate með micro dimming
• Peerfect 3D Naatural Motion
• Easy 3D
• Smart TV meðð opnum netvafra
• Þráðlaust Wi--Fi með Miracast
• Innbyggð veffmyndavél fyrir Skype
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299.995

FULLT VERÐ
V
399.995

LÍTIÐ VIÐ OG KYNNIÐ YKKUR ÞETTA FRÁB
BÆRA TILBOÐ

DOLCE GUSTO KYNNING 12-16 Í DAG
KYNNIST UNAÐSHEIMI DOLCE GUSTO

33 GERÐIR AF KAFFI, TE,
KAKÓ OG SÚKKULAÐI

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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KÁLFASÍÐ PILS ERU ÞAÐ SEM KOMA SKAL Í SUMAR

ROKSANDA ILINCIC

CHRISTIAN DIOR

BOTTEGA VENETA

MARNI

DELPOZO

YFIRHEYRSLAN SÓLMUNDUR HÓLM, SKEMMTIKRAFTUR OG DAGSKRÁRGERÐARMAÐUR

Snöggur upp en sneggri niður
1

Hvað halda margir um þig sem er alls ekki
rétt? Að ég sé miklu eldri. Ég er þrjátíu en
sumir halda að ég sé 42 ára.

2

Hvað kæmi fólki sem kynntist þér mest
á óvart? Mjög líklega hvað ég er laginn
rafsukkari. Ég átti að fara í rafvirkjun frekar
en að verða viðskiptafræðingur.

3

Hvað kemur út á þér tárunum? Gleðiefni,
oftast tengd bata, sögulegum sáttum eða
einhvers konar upprisu.

➜ Skemmtikraftur í útvarpið
Sólmundur Hólm hefur getið sér gott orð sem
skemmtikraftur og eftirherma. Nýlega varð
hann hluti af tvíeykinu Andra Frey og
Gunnu Dís í útvarpsþættinum Virkir
morgnar á Rás 2. Sólmundi, sem gjarna
er kallaður Sóli, er margt til lista lagt.
Meðal annars hermir hann vel eftir
söngvurunum Pálma Gunnarssyni
og Gylfa Ægissyni en hann skrifaðu
einmitt ævisögu þess síðarnefnda
sem kom út árið 2009.

4

Hvað gerir þig pirraðan? Stundum allt,
stundum næstum ekkert. Ég er raketta.
Snöggur upp en sneggri niður.

5
6
7

Hvað er fyndnast í heimi? Bresku Officeþættirnir hafa ekki enn verið toppaðir.
Er líf á öðrum hnöttum? Ég treysti mér
allavega ekki til að útiloka það.

Hvert er fallegasta hljóð sem þú hefur
heyrt? Ok, væmið, en það er sennilega
hjalið í drengjunum mínum nýfæddum.

8
9
10

Hvað gerirðu þegar allir aðrir eru sofnaðir? Fer í FIFA 14.

FYLGSTU
MEÐ...

Hvaða frægu persónu ertu skotinn í?
Oliviu Pope í sjónvarpsþáttunum Scandal.

Barnatiskusíðunni
lapetitemag.com
Heimasíða barnafatatískutímaritsins
La petite Magazine er einstaklega
skemmtileg og veitir góða innsýn í
heim tískunnar fyrir yngri kynslóðina.
Á síðunni er að ﬁnna blaðið í vefútgáfu og blogg sem ljúft er að fylgjast
með. Myndirnar eru hver annarri fegurri. Þetta er síðan fyrir mæður sem
hafa áhuga á tísku. Skoðið hugmyndir
að ﬂottum barnaherbergjum og ýmiss
konar heimasmíði og föndri. La petite
Magazine er einnig að ﬁnna á Instagram og Facebook.

Ef þú mættir taka eina bók, eina plötu og
eina bíómynd með þér á eyðieyjuna, hvað
yrði fyrir valinu? Ég myndi taka Gamlingjann,
því ég á eftir að lesa hana, platan (geisladiskurinn) yrði Sumarliði, Hippinn og allir hinir,
sem er safnplata með Bjartmari. Síðan myndi
ég horfa daglega á Jón Odd og Jón Bjarna.

12

Hvað verðurðu að gera
eftir fimm ár? Ég held
ég verði að gera svipaða hluti.
Tengda fjölmiðlum og skemmtibransa. Ég er að gera það sem
mér finnst skemmtilegast.

13

Pálmi Gunnars eða Björn
Jörundur? Pálmi, að sjálfsögðu.
Björn er dásamlegur en Pálmi er
bara samanburður sem enginn myndi
standast.

14

Hver var æskuhetjan þín?
Maradona, þangað til hann fór að
grenja þegar hann tapaði í úrslitum
á HM 1990. Það fannst sjö ára
Sólmundi ótækt. Þá tók Bruce
Lee við keflinu.

15

Er ást í
tunglinu?
Þegar það
er fólk þar,
annars ekki.

11

Hver er fyrsta minningin þín? Ég standandi í stofuglugganum heima í Kambahrauni 44. Amma Hulda heitin er að renna úr
hlaði á litlu Súkkunni (Suzuki) sinni. Ég horfi
á hana keyra í burtu og segi: „Haltu kjafti,
amma.“

APP VIKUNNAR JÁ.IS

Aðalfundur
Iðnfræðingafélags Íslands
Verður haldinn þann 30. apríl næstkomandi,
kl. 20.00 í Verkfræðingahúsinu að Engjateigi 9.

IÐNFRÆÐINGAFÉLAG
ÍSLANDS
Pósthólf
P
óst
ósthólf 84
8409
409
40
9

128
128 Reykjavík

www.if
www.ifi.is
i.is

Hagnýtt App vikunnar er að þessu
sinni ákaflega hagnýtt íslenskt smáforrit og ber það nafnið Já.is-appið,
en það fór í loftið fyrir skömmu.
Þetta er í fyrsta skipti sem upplýsingar af Já.is eru gefnar út á
app-formi.
Auðvelt Allir þekkja það að vera
í vandræðum með að leita að
símanúmeri og þurfa að bíða eftir
því í langan tíma að já.is-síðan í
símanum hlaði sig, hvað þá að
bíða eftir því að ná sambandi við
já.is símleiðis þegar maður þarf að
nálgast símanúmer í snatri. Já.is
appið leysir mörg vandamál í þeim
efnum.
Þriðjungur þeirra sem heimsækja
Já.is gerir það í gegnum spjaldtölvur
eða snjallsíma og mun appið bæta
aðgengi þeirra notenda að upplýsingum vefjarins til muna.
Þægindi Hönnun og framsetning
upplýsinga í appinu er mikil bylting
frá því sem Íslendingar þekkja í

númeraleit. Til að mynda tekur
aðeins 5-10 sekúndur að opna
appið og fá þær upplýsingar sem
óskað er eftir í samanburði við 3050 sekúndur sé farið í gegnum Já.is
í vafra símtækis.
Hentugt Ókeypis verður að fletta
upp í appinu líkt og á vefnum Já.is.
Ásamt því að geta fundið upplýsingar um símanúmer er einnig hægt
að hringja, senda sms-skilaboð eða
tölvupóst, skoða staðsetningu á
korti, fá vegvísun, finna afgreiðslutíma, samfélagsmiðla og finna
umsagnir um fyrirtæki í gegnum
appið.
Ókeypis Appið er frítt og virkar
fyrir Android stýrikerfið (2.3.3 og
nýrri) og Apple stýrikerfi, iPhone og
iPad (iOS 6 eða nýrri).
Já.is tekur skýrt fram að Já.isappið kemur ekki í staðin fyrir Já
Núna appið sem veitir þér upplýsingar um þann sem er að hringja
áður en símtali er svarað.

Páskablað Hjálparstarfs kirkjunnar 2O14

Margt smátt ...

Níundi hver jarðarbúi hefur
ekki aðgang að hreinu vatni
Aðgangur að hreinu vatni eru mannréttindi

að því að grafa brunna og vatnsþrær og reisa

Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa tæplega 8OO

vatnssöfnunartanka. Útikamrar eru reistir og fræðsla

milljónir manns eða 11% jarðarbúa ekki nægan aðgang

veitt um mikilvægi hreinlætis. Í framhaldinu batnar

að drykkjarhæfu vatni og tveir og og hálfur milljarður

heilsufar og þá getur allt annað farið af stað: jarðyrkja

fólks eða einn af hverjum þremur hefur ekki aðgang að

og búfjárrækt, skólaganga og smáiðnaður og svo koll

salerni og hreinlætisaðstöðu vegna vatnsskorts.

af kolli. Allt hefst þetta með hjálp til sjálfshjálpar.

Þegar brunnur er kominn í þorpið gefst konum og
börnum tími til að læra, afla lífsviðurværis og sinna
fjölskyldunni í stað þess að sækja vatn um langan veg.
Mynd: Paul Jeffrey / ACT Alliance.

HREINT VATN

BJARGAR
MANNSLÍFUM

Konur og börn í fátækum löndum þurfa um langan veg
til að sækja vatn í vatnsból sem oft eru saurmenguð. Á

Forréttindi að geta rétt hjálparhönd

hverjum degi látast um tvö þúsund börn yngri en fimm

Á veitusvæði Orkuveitu Reykjavíkur býr hver íbúi við

ára úr niðurgangspestum af völdum óhreins drykkjar-

þau forréttindi að nota um 2OO lítra af vatni til

vatns. Samt hafa Sameinuðu þjóðirnar skilgreint

daglegs brúks. En það eru líka forréttindi að geta gefið

aðgang að hreinu vatni sem grundvallarmannréttindi.

með sér. Að byggja einn brunn í Malaví kostar 18O
þúsund krónur. Með því að greiða 18OO króna valkröfu
í heimabanka eða með því að leggja inn á reikning

Það er hægt að koma í veg fyrir sjúkdóma og barna-

Hjálparstarfsins fyrir verkefni erlendis getur þú tekið

dauða með því að tryggja aðgang að hreinu vatni.

þátt í því að breyta óviðunandi ástandi til betri vegar

12
120744
207
074

Hreint vatn er lífsvon

og tryggt aðgang að hreinu vatni.

SÍA
SÍ
A

•

Á starfssvæðum Hjálparstarfs kirkjunnar í Eþíópíu,
PIPAR\TBWA
P
R\TB
R\
TBWA

•

Malaví og Úganda þar sem vatnsnotkun á mann er
undir lágmarks viðmiði Alþjóðaheilbrigðismálastofn-

Við getum þetta saman.

unarinnar, 2O lítrar á dag, störfum við með íbúunum

Margt smátt gerir eitt stórt!

ÞINN STUÐNINGUR GERIR KRAFTAVERK
Aðgangur að hreinu vatni er ekki sjálfgefinn.
Hjálparstarf kirkjunnar gerir fólki kleift að bygg ja
brunna í Afríku – og þitt framlag skiptir sköpum.
Þú getur hjálpað núna með því að
greiða valgreiðslu í heimabanka.
EINNIG:
• Frjálst framlag á framlag.is
• Gjafabréf á g jofsemgefur.is
• Styrktarsími: 907 2003 (2.500 kr.)
• Söfnunarreikningur:
0334-26-886, kt. 450670-0499
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Framlag fermingarbarna
er risastórt

Ekki benda á mig
Einn af hverjum níu í heiminum hefur ekki aðgang að
hreinu neysluvatni, þriðji hver hefur ekki aðgang að

Í byrjun nóvember á hverju ári ganga tilvonandi

klósetti. Þetta jafngildir því að 35.OOO Íslendingar

fermingarbörn í hús og safna fyrir vatnsverkefni

hefðu ekki aðgang að hreinu vatni eða allir sem búa

Hjálparstarfsins í Afríku. Í fermingarfræðslunni

í Hafnarfirði og Garðabæ og að 1O6.OOO Íslendingar

fræðast þau um þær gjörbreyttu aðstæður til hins

hefðu ekki aðgang að klósetti, sem er svipaður fjöldi

betra sem skapast með vatnsþró, vatnstanki eða

og býr í Reykjavík! Við getum varla séð Ísland þannig

brunni með hreinu vatni. Í nóvember 2O13 söfnuðu

fyrir okkur enda hafa 1OO% íbúa Íslands aðgang að

börnin sem nú eru að fermast 8.283.633 krónum sem

hreinu vatni og 1OO% íbúa hafa aðgang að hreinlætis-

varið er til vatnsverkefna í Eþíópíu, Malaví og Úganda.

aðstöðu. Þetta er nú samt staðreyndin ef við horfum
til stöðu jarðarbúa í heild. Tæplega 8OO milljónir hafa

Hjálparstarfið þakkar fermingarbörnum á Íslandi árið

ekki aðgang að hreinu vatni og 2,5 milljarðar jarðar-

2O14 sem og almenningi sem tók svo vel á móti þeim

búa hafa ekki aðgang að klósetti.

kærlega fyrir ómetanlegan stuðning!

Samkvæmt upplýsingum frá Alþjóða heilbrigðisstofn-

Framkvæmdastjóri: Bjarni Gíslason

uninni (2O12) hafa 44% Eþíópíubúa aðgang að hreinu
vatni og 4O% aðgang að klósetti. Þetta eru staðreyndir

er frætt um notkun þeirra, hreinlæti og smitleiðir

sem hafa alvarlegar afleiðingar. Heilsan er slæm,

sjúkdóma. Þegar vatnið er komið fylgir svo margt annað

sjúkdómar herja og dauðsföll eru allt of tíð. 73O.OOO

í kjölfarið. Hægt er að rækta grænmetisgarða sem

börn undir 5 ára aldri deyja árlega í heiminum úr

auka fjölbreytni fæðu og næringar. Stúlkur sem áður

niðurgangspestum af völdum óhreins vatns. Er það

voru bundnar við að sækja vatn í marga klukkutíma

ásættanlegt? Svari hver fyrir sig.

ljúka því á skömmum tíma og komast í skóla. Heilsan
verður betri og nám barnanna gengur betur.

Vatnsverkefni í Úganda, Malaví og Eþíópíu er svar
Hjálparstarfs kirkjunnar. Í Eþíópíu er aðgengi að

Hvert er þitt viðhorf til stöðunnar í heiminum í dag

hreinu vatni bætt með vatnsþróm og brunnum. Í

varðandi aðgang að hreinu vatni? Ertu sátt/ur?

samstarfi við héraðsyfirvöld, þorpsleiðtoga og íbúa er

Hugsar þú kannski „ekki benda á mig“? Winston

grafin vatnsþró eða brunnur. Reistir eru sýnikamrar

Churchill sagði: „Viðhorf er smáræði sem skiptir þó

og fólki kennt hvernig það getur gert sína eigin og það

sköpum“ (Attitude is a little thing that makes a big
difference). Hvert er þitt viðhorf? Ef þú vilt taka þátt í
að breyta ástandinu til hins betra getur þú greitt

Framkvæmdastjóri: Bjarni Gíslason
Margt smátt, 1. tbl. 26. árg. 2O14
Ábyrgðarmaður: Kristín Ólafsdóttir

valgreiðslu í heimabankanum þínum upp á 1.8OO krónur,
gefið framlag á framlag.is eða lagt inn á söfnunarreikning: O334-26-886 kt. 45O67O-O499. Handgrafinn

Umbrot: PIPAR/TBWA
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja

brunnur með hreinu, tæru vatni kostar um 18O.OOO
krónur. Vertu með, því þitt framlag skiptir máli!
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Aðgangur að hreinu vatni og hjólin fara að snúast

Eþíópía

Úganda

Malaví

Kraftur og gleði skína frá þessum strák sem er á blússandi ferð með heimatilbúna leikfangið sitt.
Mynd: Paul Jeffrey / Act Alliance
Verkefni Hjálparstarfsins í Úganda eru í þremur héruðum
Verkefni Hjálparstarfsins í Eþíópíu er í Jijigahéraði í

Verkefni Hjálparstarfsins í Malaví er í Chikwawahéraði

í suðurhluta landsins: Rakaí, Lyantonde og Sembabule og

austurhluta landsins og nær til 75 þúsund hirðingja í

í suðurhluta landsins og nær til 952 fjölskyldna

nær til nokkurra hundruða munaðarlausra barna, aldraðra

14 þorpsklösum.

sjálfsþurftarbænda í 37 þorpum.

umönnunaraðila barna og alnæmissjúkra foreldra.

Meginmarkmið með starfinu í Eþíópíu:

Meginmarkmið með starfinu í Malaví:

Meginmarkmið með starfinu í Úganda:

- Að tryggja íbúum aðgang að hreinu vatni til neyslu,

- Að bæta aðgang að hreinu vatni og stuðla að auknu

- Að bæta aðgang að hreinu vatni og stuðla að auknu

ræktunar og skepnuhalds

hreinlæti

hreinlæti

- Að styrkja jarð- og búfjárrækt og vernda auðlindir

- Að auka tekjur sjálfsþurftarbænda með því að gera

- Að auka vald og áhrif kvenna með betri efnahag

þeim kleift að hefja rekstur smáiðnaðar og sölu

- Að bæta heilsu og vinna gegn útbreiðslu HIV-veirunnar

búfjárafurða

- Að stuðla að menntun barna

samfélagið
- Að bæta lífsskilyrði barna sem misst hafa báða

- Að auka framleiðni búfjár og styrkja þannig fram-

- Að styrkja leiðtoga og opinbera starfsmenn til að

- Að draga úr tíðni HIV-smits og áhrifum alnæmis á

foreldra úr alnæmi og búa ein
- Að bæta lífsskilyrði sjúkra foreldra og amma sem

færsluna

veita þjónustu

hafa barnabörn á framfæri

EHF

6HWHKIŢ5µUDYHUNVPL¯MD

www.umslag.is
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Ester Ellen Nelson

„Erfiðustu skref sem ég hef á ævinni stigið“
milljónir króna. Ég hefði aldrei haft efni á því og því
ekki fengið son minn til baka. Ég er óendanlega heppin
og þakklát þessum góða manni.“

Ellen hefur haft forræði yfir sonum sínum frá því þau
hjónin skildu. Á grundvelli Haag-samningsins sem
tekur meðal annars á ólögmætu brottnámi barns vann
lögfræðingur hennar mál gegn fyrrverandi eiginmanni
hennar fyrir alríkisdómstóli í Bandaríkjunum. „En
málaferlin voru löng og ströng og næsta ár var svo
erfitt að það er ólýsanlegt. Ég þurfti að hætta í
háskólanum og gat ekki sinnt fastri vinnu þar sem ég
þurfti að fara út reglulega til að vera við réttarhöldin.
Það tók tólf mánuði að fá son minn aftur til Íslands en
þá voru fjármálin í rúst. Í ofanálag komst ég að því að
ég gekk með barn en sambandið við sambýlismanninn
íslenska gekk ekki upp og við skildum.“

Tíminn sem í hönd fór var mjög erfiður. Ellen var hætt í
háskólanum, vann lítið og var kvíðin og döpur. „Ég reyndi
Ester Ellen Nelson segir erfitt að sigrast á eigin fordómum en að það eigi enginn að þurfa að skammast sín fyrir

að halda í geðheilsuna en ég veit ekki hvort það tókst,“

að vera efnalítill. Hún vill burt með ölmusuhugsun, það geti allir misst fótanna.

segir hún og hlær. „Ég fór út að hlaupa á morgnana og
reyndi hvað ég gat að gera eitthvað af viti en það var

„Dagurinn þegar vinur minn fékk mig með sér til að

ég búin að taka ákvörðun um að upplifa þetta

allt á niðurleið. Ég var í miklum peningavandræðum og

biðja um hjálp er versti dagur sem ég hef upplifað en

ævintýri, nýbúin að selja allt mitt og var bara á leiðinni

að lokum gat ég ekki meira. Ég fór mjög langt niður

um leið sá besti. Mér leið bölvanlega þar sem mér

hingað. Ég hugsaði með mér að ég myndi nú alveg ráða

andlega og mig langaði helst að vera uppi í rúmi með

fannst ég skríða eftir hjálp,“ segir Ester Ellen Nelson

við aðstæður en þetta varð erfiðara en ég átti von á.“

sængina upp fyrir haus þótt ég hafi nú ekki gert það.“

þrátt fyrir að berjast við eigin fordóma. „Já ég vil

Ellen kom til Íslands árið 2OO9 og settist að í

Það er augljóst að Ellen finnst erfitt að segja sögu

segja sögu mína vegna þess að við eigum að hætta að

Reykjanesbæ til að búa nálægt ömmu sinni sem þar

sína. Hún beitir húmornum óspart en hún er alvarleg

skammast okkur fyrir að vera efnalítil. Það geta allir

býr og er orðin sjóndöpur. Hún byrjaði í BA-námi í

þegar hún heldur áfram: „Mér finnst mjög erfitt að tala

lent í aðstæðum sem þeir ráða ekki við og þá er svo

íslensku sem annað mál við Háskóla Íslands en talaði

um þetta. Ég skammast mín þótt ég viti að ég eigi ekki

svakalega mikilvægt að eiga einhvern að sem réttir

lítið fyrsta árið. „Ég vildi ekki tala eins og smábarn,“

að gera það. Mann langar ekkert að vera í þessum

út hjálparhönd. Þessi einhver þarf ekki endilega að

segir hún og hlær. „Svo kynntist ég íslenskum manni

aðstæðum en þannig er lífið stundum bara.“

vera skyldmenni eða vinur, það getur allt eins verið

sem ég fór að búa með og tók þá vinnu sem mér bauðst

einhver ókunnugur,“ segir hún.

því styrkurinn dugði skammt. En það er mikið atvinnu-

Ellen útskýrir að hún hafi starfað sem grafískur

leysi í Reykjanesbæ svo það var ekki auðvelt að fá eitt-

hönnuður í Bandaríkjunum en líka sem ráðgjafi fyrir

hvað að gera þannig að það var nú svolítið basl á mér.“

bágstatt fólk. „Ég man eftir að hafa hugsað um

sem hefur samþykkt að deila sögu sinni með okkur

Ekki aftur snúið
Ester Ellen, kölluð Ellen, er fædd árið 1973 og uppalin í

aðstæður þessa fólks og ég reyndi virkilega að setja

Montanafylki í Bandaríkjunum. Móðir hennar er íslensk

mig í spor þess. Núna get ég hins vegar sagt að ég viti

en faðir bandarískur. „Já mamma er frá Sandgerði.
Hún kynntist pabba þegar hann var hér í hernum og
flutti með honum út. Við komum samt alltaf til Íslands í
heimsókn til ömmu á sumrin og mér fannst allt
æðislegt hér. Náttúran svo falleg og tungumálið svo

„Við þurfum öll að eiga einhvern að sem segir:
Heyrðu, ekki gefast upp! Við getum líka öll
stoppað þegar við sjáum bíl við vegkantinn til að

raunverulega hvernig það er að upplifa fátækt. Ég hef
svo sannarlega lært að vera auðmjúk.“
„Ekki gefast upp!“

athuga hvort bílstjórann vanti aðstoð, hjálpin
þarf ekki að vera stór.“

Rétt fyrir jól árið 2O11 var svo komið að Ellen gat ekki

flott,“ segir hún og afsakar um leið íslenskukunnáttu

lengur rekið bíl, hún var á hrakhólum með húsnæði og

sína [innskot blaðamanns: sem er annars bara prýðis-

átti varla fyrir mat fyrir fjölskylduna. „Góður vinur

góð]. „Mig dreymdi um að eiga heima hérna og ég

minn kom þá til mín og sagði að ég yrði að passa upp
Spírall niður á við

á mig og hugsa um börnin mín. „Ekki gefast upp,

Sumarið 2O1O fór yngri sonur Ellenar í frí til pabba síns

komdu með mér!“ sagði hann við mig og það var

Ellen lærði grafíska hönnun í háskóla í Bandaríkjunum

í Bandaríkjunum. Þegar líða tók á sumarið fékk Ellen

akkúrat það sem ég þurfti. Hann vildi að ég færi með

og vann með skólanum eins og týpískum Íslendingi

skilaboð frá barnsföður sínum um að hann ætlaði ekki

honum að hitta aðra vinkonu hans sem vann í kirkjunni

sæmir. Hún gifti sig og eignaðist tvo syni en þau hjónin

að senda barnið aftur til Íslands. Þá hófst mjög erfitt

í Reykjanesbæ. Ég vissi ekki að þar væri aðstoð að fá

skildu. „Mér hefur alltaf gengið vel í skóla og þegar

tímabil í lífi Ellenar sem þó var svo heppin að fá aðstoð

og mig langaði heldur ekki að biðja um hjálp, ég vildi

mér bauðst styrkur til að læra íslensku var ég mjög

bandarísks lögfræðings sem tók mál hennar að sér án

ekki þiggja ölmusu. Dagurinn þegar ég ákvað að fara

spennt fyrir því. Ég hélt að það yrði lítið mál að koma

endurgjalds. „Ef ég hefði þurft að borga fyrir starf

með þessum vini mínum og leita mér aðstoðar er

hingað með strákana mína. Þegar kreppan skall á var

lögfræðingsins hefði það kostað mig um fimmtán

erfiðast dagur lífs míns en um leið sá besti,“ segir Ellen

stefndi alltaf að því að flytja hingað aftur.“
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og það er augljóst að þessi reynsla hefur markað djúp

eigum svo margt sameiginlegt. Bilið á milli framfærslu-

spor í huga hennar.

kostnaðar og greiðslugetu fólks sem nýtur bóta virðist

Hvað er EAPN?

til dæmis það sama í prósentum talið hér á Íslandi, á

Tengslanetið European Anti-Poverty Network (EAPN)

„Mér fannst ég skríða inn í kirkjuna eftir hjálp. Það var

Írlandi og á Spáni. Á ráðstefnunni töluðum við um að

er vettvangur Evrópubúa sem búa við kröpp kjör.

erfitt að segja að ég ætti ekki fyrir nauðþurftum og að

við lítum kannski ekki eins út og tölum ekki sama

Markmið þess er að hafa áhrif á stefnumótun Evrópu-

ég vissi ekki hvað ég gæti gert í stöðunni. Mér fannst

tungumál en við upplifum sömu söguna aftur og

sambandsins og þar með þjóðríkja í Evrópu þannig að

ég gjörsamlega varnarlaus. Konan sem tók á móti mér

aftur,“ segir Ellen sem er orðið heitt í hamsi.

það dragi úr fátækt og félagslegri einangrun í álfunni.

finnst mér eftir á að hyggja skipta öllu máli. Hún talaði

„Við töluðum líka um eigin fordóma í garð fátæks fólks.

Tilgangur Íslandsdeildar EAPN er:

nefnilega við mig sem jafningja. Fyrir henni var það

Það er nefnilega þannig að fátækt fólk er oft stimplað

• Að berjast gegn fátækt og félagslegri einangrun

bara verkefni að vinna með mér að því að bæta

sem aumingjar eða sem fíkniefnaneytendur en

• Að hvetja til árangursríka aðgerða til að uppræta fátækt

ástandið.“

auðvitað er það ekki alltaf raunveruleikinn.

• Að sjónarmið fátækra heyrist á opinberum vettvangi

Vissulega getur fólk verið fátækt vegna áfengis- og

• Að taka þátt í og hafa áhrif á opinbera umræðu um fátækt

nálgaðist mig hins vegar á hárréttan hátt og það

Ellen segir það skipta sköpum að nálgast fólk sem býr

fíkniefnaneyslu sem það ræður ekki við en slys og

við kröpp kjör þannig að það upplifi ekki að aðrir aumki

veikindi gera ekki boð á undan sér og fólk verður oft

Innan Íslandsdeildar EAPN er starfandi hópur fólks

sig yfir það. „Mig langaði ekki að vera í þessum

efnalítið af þeim sökum líka. Ég hitti fólk á ráðstefn-

sem vill styrkja stöðu sína með því að tengjast öðrum

aðstæðum en ég vissi ekki hvernig ég gat komist út úr

unni sem hafði verið í vinnu en misst hana og ekki

í Evrópu sem búa við fátækt. Ef þú hefur áhuga á að

þeim. Konan sem ég hitti í kirkjunni rétti mér hjálpar-

fundið leiðina út úr fátæktinni aftur. Það hafði hugsað

starfa með hópnum sem á ensku heitir People

hönd án ölmusuviðhorfs og ég komst af stað aftur.

alveg eins og ég að þetta myndi aldrei koma fyrir sig.

Experiencing Poverty getur þú haft samband við

Hún benti mér á ýmis úrræði sem eru til í samfélaginu

En það getur verið stutt á milli þess að vera sjálf-

Vilborgu Oddsdóttur félagsráðgjafa Hjálparstarfs

og ég fékk aðstoð til að halda jól. Ég gat meira að segja

stæður í góðri stöðu og svo að vera það ekki,“ segir

kirkjunnar með því að senda tölvupóst á vilborg@help.is

keypt jólagjafir handa börnunum. Ég fékk leigða

Ellen og útskýrir að svo virðist sem innflytjendur hvar

eða við Ástu Dís Guðjónsdóttur sem er í forsvari fyrir

íbúðina sem við búum í núna og ég fór aftur í íslensku

sem er í heiminum og af ólíkum ástæðum lendi oft í

hópinn á netfangið astadis@internet.is. Vefsíðu evrópska

í háskólanum í janúar 2O12.“

fátæktargildru í nýju landi.

tengslanetsins er að finna á www.eapn.eu/en.

Aftur á fulla ferð

Farsældarskýrslan var skrifuð í anda hugsjónar og

„Við höfum val. Við getum valið að láta aðstæður

Ellen segir að það hafi breytt öllu til hins betra fyrir

aðferðafræði EAPN. Hana er hægt að nálgast á

stjórna ferðinni, lagst upp í rúm og dregið sængina

sig að taka skrefið og biðja um aðstoð. Hún segist

www.help.is

upp fyrir haus eða við getum aðhafst eitthvað í

smám saman hafa fundið aukinn styrk með því að

málunum, til dæmis með því að taka þátt í

vinna að einhverju sem ekki snérist bara um hana

tengslaneti fátækra og láta rödd okkar heyrast.“

sjálfa heldur um þetta sammannlega eins og hún
útskýrir. „Einmitt þegar maður er sem verst settur er
svo gott að geta lagt sitt af mörkum eins og til dæmis
í gegnum starf EAPN tengslanetsins. Mér fannst svo

„Fátækt fólk er alls konar“

gott að standa upp og aðhafast eitthvað. Mér fannst

Eftir áramótin 2O11–2O12 fór allt að ganga betur hjá

ég allt í einu muna hver ég er og hvað ég get.“

Ellen. Hún fékk verkefni sem grafískur hönnuður og
stundaði íslenskunámið af kappi. „Svo hringdi þessi

Á síðasta ári sagði Ellen í hálfkæringi við vin sinn sem

sama kona í kirkjunni í mig og sagði mér að það væri

var að leita að sundþjálfara fyrir börn að hún vildi

starfandi hópur fólks sem upplifði fátækt. Hún spurði

gjarnan hjálpa ef hún bara væri nú nógu góð í

mig hvort ég væri til í að taka þátt í starfinu og ég var

íslensku. Vinur hennar tók hana hins vegar á orðinu og

mjög spennt fyrir því. Mér fannst ég geta nýtt reynslu

tveimur vikum seinna var Ellen boðið að taka að sér

mína frá Bandaríkjunum þar sem ég hafði jú verið að

5O% starf sem sundþjálfari í Reykjanesbæ.

vinna með fólki í þessari stöðu. Ég hugsaði líka með
mér að kannski væri bara kominn tími til fyrir mig að

„Þetta er svo gaman og krakkarnir eru svo góðir

taka þátt í svona verkefni sem fátæka manneskjan

íslenskukennarar,“ segir Ellen en fyrir utan þjálfunina

þannig að ég sagðist vilja vera með og hjálpa ef ég

hefur hún líka hannað liðsbúninga krakkanna.

gæti.“ Ellen hefur í framhaldinu tekið að sér að

„Á morgun er ég svo að byrja í öðru 5O% starfi sem

myndlýsa og brjóta um bók fyrir íslenska tengslanetið

hentar mjög vel með þjálfuninni og svo held ég að

og er nú að vinna að heimasíðu þess í sjálfboðavinnu.

sjálfsögðu áfram að taka að mér verkefni sem
grafískur hönnuður.“

Ellen er sem sé komin á fulla ferð aftur. „Já nú er ég

Evrópu. Tengslanetið heitir European Anti Poverty

aftur orðin sú kona sem ég þekki. Auðvitað er alltaf

Network eða EAPN upp á ensku og hefur það að

eitthvað að koma upp á en þá er bara að halda áfram.

markmiði að finna saman leiðir út úr fátækt og að

Ég lít satt best að segja ekki þannig á að ég hafi verið

stuðla á því að hver geti lært af öðrum.

eða sé fátæk þótt ég sé efnalítil því að ég á það sem

vinahóp og frændgarð. Ég er þar að auki vel gefin og

netsins sem var haldin í Brussel í Belgíu og þá fannst

heilsuhraust. Ég ætla að vera áfram á Íslandi og hugsa

mér ég virkilega vera komin af stað aftur. Við ræddum

vel um börnin mín. Ég er bjartsýn, það er best,“ segir

um aðstæður okkar og hvaða samfélagslegu úrræði

þessi jákvæða kona að lokum og hlær.

virka vel og hvaða síður vel. Það er merkilegt að við
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Litið yfir farinn veg með Jónasi Þóri Þórissyni fráfarandi framkvæmdastjóra Hjálparstarfs kirkjunnar

„Það eru forréttindi að geta hjálpað!“
Í hverju fólst starfið í Eþíópíu?
„Við fórum að vinna á vegum lúthersku kirkjunnar
í Eþíópíu árið 1973 en árið eftir skall á mikil hungursneyð
í landinu sem varði í heil þrjú ár eða til ársins 1977. Ég
tók þátt í neyðaraðstoð í Konso sem er í sunnanverðu
landinu. Þar gerði ég nú allt milli himins og jarðar eins
og oft vill verða í neyðarástandi. Fyrst var að skrá fólkið
því það vissi enginn hversu margir bjuggu á svæðinu
og svo var að veita neyðaraðstoð. Okkur tókst sem
betur fer að koma í veg fyrir að ástandið yrði mjög
alvarlegt og koma í veg fyrir fjölda dauðsfalla vegna
hungursneyðar. Í kjölfarið tók ég þátt í uppbyggingarstarfi og svo þróunarsamvinnuverkefnum. Ég hafði fyrst
yfirumsjón með tækjum og tólum og stjórnaði verkstæði
verkefnisins. Ég starfaði svo sem prestur, kennari og
skólastjóri fyrir lúthersku kirkjuna þegar hungursneyðinni
lauk en um 5 milljónir tilheyra lúthersku kirkjunni í Eþíópíu.
Þegar skall á önnur hungursneið í landinu árið 1984–1987
var ég bæði í eftirlitshlutverki og við fjármálastjórn.
1987 fórum við hins vegar aftur heim til Íslands þar
sem vildum að börnin færu í framhaldsskóla.“
Hvernig kom til að þú fórst að vinna hér heima
fyrir Hjálparstarfið?
„Ég starfaði á skrifstofu Kristniboðssambandsins
Jónas Þórir og samstarfsfólk Hjálparstarfsins í Chikwawahéraði í Malaví skoða vatnsbrunn sem var tekinn í

og KFUM og K í þrjú ár eftir að við komum heim en

notkun árið 2OO9.

svo var ég ráðinn framkvæmdastjóri Hjálparstarfsins
árið 199O. Það hafði þá lent í hremmingum þremur

Jónas Þórir Þórisson gegndi starfi framkvæmdastjóra

Hvernig stóð á því að þú fórst til Afríku til

árum fyrr og við urðum að byggja starfið upp frá

Hjálparstarfs kirkjunnar frá árinu 199O þar til nú í

hjálparstarfa?

grunni. Sigríður Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur

upphafi árs þegar hann afhenti Bjarna Gíslasyni skipti-

„Þegar við hjónin lukum námi í kennaraskólanum kom

leiddi það starf í þrjú ár og ég tók við af henni.

lykil með þeim orðum að hann væri til merkis um að

kall frá Eþíópíu en þá vantaði Kristniboðssambandið

Ég var nú líklega ráðinn vegna reynslu minnar af

starfið þyrfti að vera sveigjanlegt og þróast áfram: að

kristniboða til starfa þar. Þannig að við hjónin, ég þá

bæði neyðaraðstoð og þróunarsamvinnu á vettvangi.“

sífellt þyrfti að finna nýjar lausnir og opna nýjar dyr.

27 ára og konan mín 23 ára, fórum af stað með tvær
litlar dætur með okkur. Við byrjuðum á því að læra

Gjöf sem gefur: Jónas Þórir þiggur hænu frá sjálfs-

Á þeim tuttugu og þremur árum sem Jónas Þórir hefur

tungumálið en hófum svo störf eftir það. Við ílengdumst

þurftarbónda í Chikwawa í Malaví sem hafði áður fengið

veitt stofnuninni forstöðu hefur bæði hún og allt

svo í Eþíópíu í tólf og hálft ár með þremur hléum.“

hænur frá Hjálparstarfinu og vildi endurgjalda gjöfina.

umhverfi hennar tekið miklum breytingum. Það er því
ekki úr vegi að líta yfir farinn veg með vitrum manni
og fá hans sýn á það sem vel hefur tekist og vel er
gert en ekki síður að fá hans álit á helstu áskorunum
í hjálparstarfi nú. Byrjum hins vegar á byrjuninni.
Hver er maðurinn?
„Ég er fæddur á Akureyri og uppalinn þar. Faðir minn
Þórir Björnsson var vélstjóri í verksmiðjum SÍS í 4O ár
og móðir mín Hulda Stefánsdóttir var húsmóðir.
Ég lauk gagnfræðaprófi á Akureyri og vann í banka og
á skrifstofu við bókhald og önnur störf. Á Akureyri
kynntist ég starfi Kristilegs félags ungra manna og
kvenna, KFUM og K. Þar heyrði ég bæði af kristniboði
og hjálparstarfi og það sem ég heyrði hafði djúp áhrif
á mig. Ég kynntist svo eiginkonu minni Ingibjörgu
Ingvarsdóttur á þessum vettvangi líka. Ég fór í
biblíuskóla í Noregi í eitt og hálft ár en fann svo upp
á því að fara í kennaraskólann þegar ég var orðinn
24 ára gamall og lauk náminu á þremur árum.“

PÁSKAR

Kynningarblað
Páskaratleikir,
páskaeggjagerð,
páskamatur og ólíkar
hefðir.
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Grillaður kalkúnn í páskamatinn
Hjá fjölskyldunni á Reykjum í Mosfellsbæ er kalkúnn í páskamatinn. Það þarf kannski ekki að koma mörgum á óvart sem þar þekkja
til, því að á Reykjabúinu, sem er raunar elsta starfandi alifuglabú á landinu, hafa verið ræktaðir kalkúnar um áratugaskeið.

N

úverandi bændur á Reykjum eru
hjónin Jón Magnús Jónsson og
Kristín Sverrisdóttir en þau tóku
við af systkinum hans og foreldrum, Jóni
M. Guðmundssyni og Málfríði Bjarnadóttur. Þeim Kristínu, Jóni Magnúsi og börnunum þeirra finnst ómissandi að hafa
kalkún í páskamatinn og þá helst grillaðan. „Það er góð tilbreyting að byrja að
grilla þegar sól hækkar á lofti og að grilla
kalkún er ótrúlega einfalt. Það byrjaði
þannig fyrir mörgum árum að frændi Jóns
sagðist alltaf grilla jólakalkúninn, sem
kom okkur reyndar spánskt fyrir sjónir á
þeim tíma. Svo prófuðum við þetta eftir
hans leiðbeiningum og það er satt best
að segja alveg ótrúlega einfalt. Kalkúnaafganga er síðan skemmtilegt að nýta daginn eftir í salöt og aðra holla rétti. Það er
líka gaman að segja frá því að alls konar
fólk er duglegt að miðla af reynslu sinni
og tilraunum við eldamennsku á kalkún
og gefa okkur uppskriftir. Margt af þessu
hefur svo farið inn á heimasíðuna okkar,
www.kalkunn.is,“ segir Kristín. Þar er að
finna úrval uppskrifta, ásamt ítarlegum
leiðbeiningum um matreiðslu. Allar eru
uppskriftirnar sannreyndar af sælkerum
og kokkum.

Ekki bara örfáir sérvitringar
En aftur að upphafinu; Jón eldri hóf tilraunastarf í kalkúnarækt að Reykjum um
miðja síðustu öld og fékk til þess nokkra
dökka kalkúna frá Jófríðarstöðum í Hafnarfirði. Fyrstu árin ól hann nokkra fugla á
ári, sér og nokkrum sérvitringum til matar.
Kalkúnarnir fengu að spóka sig úti á bæjarhólnum yfir daginn og voru reknir inn
yfir nóttina. Síðan hefur mikið vatn runnið
til sjávar, mikil þróun orðið í kalkúnaræktuninni og gæði kjötsins mun meiri.
„Nú eru það ekki lengur einungis örfáir sérvitringar heldur fjöldinn allur af fólki
sem finnst ómissandi að borða kalkún á
stórhátíðum. Gjarnan að bandarískri fyrirmynd en þó með öllum mögulegum tilbrigðum, því möguleikarnir í fyllingum
og meðlæti eru svo gott sem óendanlegir,“

segir Kristín sem er ekki feimin við að gera
tilraunir í eldhúsinu.

Forvitnilegur fugl
Þau Kristín og Jón Magnús eru jafnframt
eigendur alifuglasláturhússins og kjötvinnslunnar Ísfugls í Mosfellsbæ en auk
þess að vera með kalkúna rækta þau kjúklinga. Ísfugl selur afurðir Reykjabúsins og
frá öðrum Ísfuglsbændum.
Kristín er að lokum spurð um muninn
á kalkúnum og kjúklingum. „Kalkúnn
er náttúrlega miklu stærri fugl og hefur
helmingi lengri vaxtartíma en kjúklingur. Kalkúnninn er að mörgu leyti vandasamari og viðkvæmari fugl í uppeldi en
hann er forvitinn og skemmtilegur.“

Að grilla heilan kalkún
Heilgrillaður kalkúnn fyrir átta manns
• 1 stk. kalkúnn, um það bil 4-4,5 kg
• 4 msk. olía
• salt og nýmalaður pipar
• 1-2 msk. rósmarín, smátt skorið
• 2 hvítlauksgeirar, pressaðir
• 2 laukar, skornir í báta
• 1-2 epli, skorin í báta
Takið innmatinn úr fuglinum. Þerrið fuglinn að innan og utan með eldhúspappír. Penslið fuglinn með olíu og kryddið með salti, pipar, rósmarín og hvítlauk.
Fyllið fuglinn með lauk- og eplabátum.
Setjið hann á gatalausan grillbakka og
leggið hann á meðalheitt grill. Lokið grillinu og grillið í u.þ.b. 75 mínútur eða þar til
kjarnhiti nær 70°C.
Grill eru mjög mismunandi og því er
gott að nota kjöthitamæli. Gott er að snúa
fuglinum einu sinni til tvisvar í hálfhring,
lárétt (ekki velta honum yfir á bringuna).
Penslið yfir fuglinn öðru hverju með olíunni sem lekur í bakkann.
Þegar fuglinn er tilbúinn er best að taka
hann strax af grillinu og pakka honum í álpappír ef hann þarf að bíða.
Skemmtileg tilbreyting er að bera grillaðan kalkúninn fram með indversku meðlæti.
Uppskrift af www.kalkunn.is.

Hjónin Jón Magnús Jónsson og Kristín Sverrisdóttir eru bændur á Reykjum í Mosfellsbæ og ala þar kalkúna. Þau eru
MYND/VALLI
einnig eigendur Ísfugls sem selur afurðir Reykjabúsins og annarra Ísfuglsbænda.

Íslenskur kalkúnn – gæði í yﬁr 60 ár

Hollusta

(;( 9 5 (

með hækkandi sól

Uppskriftir og
eldunarleiðbeiningar
á kalkunn.is

Reykjabúið Mosfellsbæ
kalkunn.is
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Ratleikur á páskadagsmorgni
Í stað þess að hefja páskadag á því að gúffa í sig páskaeggjasúkkulaði í svefnrofunum gæti verið gaman að skipuleggja ratleik
í kringum leitina að egginu. Tinna Rós Steinsdóttir hefur skipulagt og tekið þátt í ófáum páskaeggjaratleikjum.

Þ

egar ég var lítil var aðalspennan
á páskadagsmorgun að fara af
stað og leita að páskaeggjunum.
Ég man eftir einu skipti þegar ég fann
eggið á fyrstu mínútunum og þóttist ekki hafa séð það, því ég var búin
að leita svo stutt og vildi ekki þurfa
að bíða eftir öllum fjórum systkinum
mínum meðan þau leituðu að sínum,“
segir Tinna Rós en páskaeggjaleitin er
í hennar huga hápunktur páskadags.
Tinna Rós er nú búsett í Genf þar
sem hún starfar fyrir alþjóðastofnun sem nefnist Y‘s Men International
og er samstarfsaðili Heimssambands
YMCA (KFUM). Hún hefur í fjölmörg
ár starfað hjá KFUM og KFUK á Íslandi. Sumarbúðareynslan og leiðtogaþjálfun samtakanna jók á hæfni
hennar og hugmyndaflug til að finna
upp ratleiki en þá hefur hún ófáa búið
til um ævina.
„Á mínu heimili voru leikirnir hafðir einfaldir. Pabbi og mamma földu
eggin og við börnin leituðum. Leitin
gat tekið frá nokkrum mínútum upp
í meira en klukkutíma, í það minnsta
í minningunni,“ rifjar Tinna Rós upp.
Systkinin fengu svo að fela egg foreldranna sem vakti mikla kátínu.

Mismunandi flækjustig
Ratleikir geta verið af ýmsum toga
og gaman að gera þá eilítið flókna þó

vissulega þurfi að meta aðstæður og
aldur hverju sinni. „Þegar ratleikirnir eru útbúnir er mikilvægt að taka
tillit til aldurs barnsins og meta færni
þess og úthald. Einnig er mikilvægt
að stjórnendur leiksins muni hvar öll
eggin eru falin, sem getur reynst erfitt
þegar þau eru mjög mörg,“ segir Tinna
Rós kímin og þekkir það greinilega af
eigin raun. „Ratleikur þar sem börn
eru leidd áfram af miðum með vísbendingum eru alltaf klassískir. Þá er
skemmtilegt að hafa vísbendingarnar í gátuformi á borð við „næstu vísbendingu er mjög kalt, en henni er
alveg sama því hún er að gæða sér á
íspinna“. Þeir sem eru mjög metnaðarfullir geta svo haft gáturnar þyngri,“
lýsir Tinna Rós.
Hún segir um að gera að nýta sér
áhugasvið barna og það sem er í uppáhaldi á hverjum tíma. „Til dæmis
væri hægt að hafa Harry Potter-, fótbolta- eða Biblíuþema fyrir þá sem
vilja tengja leikinn við hátíðina sjálfa
og ástæðu hennar.“

Þrautalausnir
„Önnur hugmynd að ratleik er að búa
til verkefni eða þraut sem þarf að leysa
til að fá næstu vísbendingu. Til dæmis
mætti kaupa lítið púsl, fela bitana og
gefa börnunum lista með vísbendingum um hvar púslin er að finna,“ segir

Blásið úr eggi
Gatið mjórri endann á egginu fyrst. Notið
ð
títuprjón eða nál. Sniðugt er að líma yfir
eggið með málaralímbandi, og stinga
gatið í gegnum það. Þá brotnar eggið
síður. Stækkið gatið síðan með stærri nál,,
tannstöngli eða prjóni.
Gatið sem innihaldið á að fara út um þarff
NORDIC PHOTOS/
að vera tvisvar sinnum stærra en hitt.
GETTY
réfaHrærðu upp í innihaldinu með nál eða bréfaklemmu. Þá verður auðveldara að koma þ
þvíí út
út.
Blástu svo í minna gatið. Einnig er hægt að blása í gegnum sogrör eða
nota sprautu. Helltu vatni yfir minna gatið til að hreinsa restina innan
úr egginu. Þurrkaðu það svo í ofni við 150 gráður í tíu mínútur eða láttu
það hanga svo stærra gatið vísi niður og þorna í 2-3 daga.
Skreytið að vild.
wikihow.com

ÓLÍKAR MATARHEFÐIR
Íslenska lambakjötið hefur verið vinsælt á
borðum landsmanna yfir páskana undanfarnaa
áratugi. Aðrar þjóðir eiga sína matarsiði í
tengslum við páskahátíðina og kennir þar
ýmissa grasa.
Síldin er órjúfanlegur hluti páskahátíðarinnar í Svíþjóð en hún er að mestu leyti veidd á
vorin þar í landi. Hún er verkuð á ýmsa ólíka
vegu og oft borin fram með rúgbrauði, sýrðum
m
rjóma og kartöflum. Kaldur snafs fylgir líka oftt
með.
Í Rússlandi er hefð fyrir því að bera á borð Paskha sem er pýramídalaga
eftirréttur úr rjómaosti, kotasælu og þurrkuðum ávöxtum. Rétturinn er oft
skreyttur bókstöfunum XB sem vísar í upprisu Krists.
Íbúar Brasilíu útbúa gjarnan sæta millibitann Paçoca de Amendoim um
páskana sem er búinn er til úr krömdum hnetum, sykri og hveiti.
Capirotada er kryddaður brauðbúðingur sem er á boðstólum víða í Mexíkó
um hverja páska. Búðingurinn inniheldur meðal annars rúsínur, kanil,
negulnagla og ost.
Skírdagur gengur undir nafninu „græni fimmtudagur“ í Þýskalandi. Þá
reyna landsmenn að borða sem mest af mat sem er grænn á litinn eins og
nafn dagsins gefur til kynna. Meðal vinsælla rétta þann daginn er súpa úr
garðakerfli.
Panettone-kakan er á boðstólum bæði um jól og páska á Ítalíu. Um páskana
er kakan bökuð í laginu eins og dúfa sem á að tákna frið. Yfir hana strá
heimamenn möndlum og sykri.
Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000Umsjónarmenn auglýsinga: Bryndís
Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512-5434 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Tinna Rós og bendir á að hugmyndin
með púslið henti einnig börnum sem,
til að mynda, eru rúmföst vegna
veikinda. „Þá er hægt að
vera með spurningakeppni þar sem eitt
púsluspil fæst fyrir
hvert rétt svar og
þegar myndin er
heil er endastöðinni náð og páskaeggið leyst út.“

Utan dyra
Hressustu fjölskyldurnar geta svo fært
leikinn út fyrir hússins
dyr. „Til dæmis mætti skipta
fjölskyldunni upp í tvö teymi og hafa
ratleik í nærumhverfinu. Gaman væri
að vera með góða blöndu af líkamlegum þrautum á borð og hugarþrautum,“ segir Tinna Rós og telur best að
fullorðinn aðili fylgi báðum liðum
og gangi úr skugga um að öllum
þrautum sé lokið.
„Auðvitað er skemmtilegast þegar fullorðna fólkið tekur þátt með börnunum,“ segir hún en bendir fólki á að hafa í huga
að láta leikinn frekar snúast um skemmtun en samkeppni.

Hressustu fjölskyldurnar geta fært leikinn út fyrir hússins dyr.
NORDICPHOTOS/GETTY

Mosfellsbær er
heilsueflandi samfélag
Útivistarmöguleikarnir í Mosfellsbæ eru óteljandi og um að gera að nýta
svæðið til útivistar og hreyfingar um páskana.
Í Mosfellsbæ eru óteljandi möguleikar til útivistar og hreyfingar sem er tilvalið að nýta um
páskana. Þar er hægt að fara í
sund, golf, göngur, hlaupa- og
hjólaferðir í fallegu umhverfi.
„Við erum með þróunarverkefni í gangi sem ber yfirskriftina
Heilsueflandi samfélag en forsenda þess er að allir íbúar hafi
tækifæri, upplýsingar og aðgengi
til að velja lífsstíl sem leiðir til
heilbrigðis á líkama og sál. Verkefninu, sem er unnið með heilsuklasanum Heilsuvin og Embætti
landlæknis, hefur verið skipt í
fjóra þætti og er unnið með hvern
þátt í eitt ár í eftirfarandi röð; Næring-mataræði, Hreyfing-útivist,
Líðan-geðrækt, Lífsgæði-forvarnir
og fleira,“ segir Aldís Stefánsdóttir,
forstöðumaður þjónustu- og upplýsingamála.
Mosfellsbær er, fyrst sveitarfélaga á Íslandi, heilsuef landi
samfélag og tekur forystuna í
þessu verkefni. Markmiðið er
að þróa samfélagslegan ramma
utan um markvissa og heildræna
heilsueflingu, en verkefninu er
ætlað að ná til allra aldurshópa í
samfélaginu meðal annars í gegnum heilsueflandi leik-, grunnog framhaldsskóla, vinnustaði
og starf eldri borgara og stuðla
þannig að góðri heilsu, vellíðan
og auknum lífsgæðum.
Verkefnið nær y f ir helstu
áhersluþætti landlæknis og miðar
að því að setja heilsuef lingu í

Sundlaug Mosfellsbæjar er sannkölluð ævintýraveröld.

Fjölmargar gönguleiðir er að finna í Mosfellsbæ.

forgrunn í allri þjónustu sveitarfélagsins. Sambærileg verkefni
eru þekkt erlendis en er nú í fyrsta

skipti tekið upp hér á landi. Liður í
verkefninu er sérstakur heilsudagur í bænum 7. maí.
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Bragðmiklar en fitulitlar
Ofnkartöflurnar frá Flensted innihalda aðeins 2% fitu. Ástæðan er nýstárleg vinnsluaðferð sem gerir
kartöflurnar bæði stökkar og bragðgóðar.

T

il þess að ná einungis tveggja prósenta
fituinnihaldi eru kartöflurnar hreinsaðar vandlega, snöggsoðnar,
oðnar, skornar í bita,
þurrkaðar lítillega og úðaðar
ðaðar létt
með olíu sem inniheldur kr yddblöndu,“ lýsir
Jóhannes Þór Ævarsson,
markaðsstjóri hjá Innnesii
dsem f lytur inn Flenstedofnkartöflur.
Kartöflurnar eru mismununandi að lögun og kryddhjúpúpur þeirra er margs konar. Innnnnes býður upp á tvær tegundundir, annars vegar bravas og hins
vegar stave.
„Bravas er spænskur kartartöf luréttur sem oft má fá á
tapas-börum og er þá borinn
i nn
fram með allioli,“ segir Jóóhannes. Bravas-kartöf lurnar eru skornar gróflega í ferninga og ristaðar í
heitri olíu og oft bornar fram
m
með heitri, kryddaðri tómatatsósu.
Stave eða kartöflustafirnir
nir
um
eru með exótískum kryddum
auk,
á borð við papriku, hvítlauk,
tómat, basilíku, kóríanderr og
rnar
steinselju. „Stave-kartöflurnar
henta vel sem nasl sem dýfaa má í
gott hvítlauksblandað majónes,“
nes,“
segir Jóhannes.
Bravas-kartöf lurnar henta
enta
einnig sem meðlæti. Hér má finna gómsæta
uppskrift að kjúklingarétti sem hentar vel með
kartöflunum.

Rósmarínkjúklingur
með spænskri skinku (fyrir 4)
700 g úr
úrbeinuð kjúklingalæri frá
Rose Poultry
Po
ca. 7 sn
sneiðar spænsk skinka eða eins
og kjúk
kjúklingalærin eru mörg
ca. 12-1
12-16 stykki maríneruð hvítlauksrif í chi
chili-olíu (koma í krukku frá
Paradis
Paradiso)
1 knip
knippi ferskt rósmarín
1 knip
knippi fersk salvía
1 dl ólífuolía
ó
1 dl balsamedik
b
flögusalt
flög
m/rósmarín
grófmalaður
gró
svartpipar

Ofn hitaður í 180 gráður Kjúklingalærin eru þídd
ur.
kryd
kry
og krydduð
með salti og pipar.
Ein lítil grein af salvíu og ein lítil
grein af
a rósmarín er lögð inn í
hvert læri
læ og lærið hálfvafið utan
um kry
kryddjurtirnar. Því næst er
spænskri skinku vafið utan um
spænsk
kjúklinginn. Kjúklingurinn er
kjúkli
lagður í eldfast mót. Þá er ólífulagðu
olíunni og balsamediki blandolíun
að saman.
sa
Blöndunni er dreift
yfir kjúklinginn og því næst
h
er hvítlauknum
dreift yfir.
H
Hitað
í ofni við 180 gráðu í um það bil 30 mínútur
u eða þar til kjúklingurur
inn er eldaður
eldaðu í gegn. Borið fram með
Flensted Patatas Bravas
Brava (spænskar kartöflur) og
fersku salati.
Athugið að þegar kjúklingsins er neytt þá eru
kryddjurtirnar teknar frá.

Bollur sem lækna og treysta vináttu
Í Bretlandi, Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Suður-Afríku og Kanada er hefðbundið að snæða sætar, kryddaðar brauðbollur, skreyttar með
krossi, á föstudaginn langa. Ýmis hjátrú fylgir bollunum sem sagðar eru hafa lækningamátt en að auki er gott að ferðast með þær.

B

ollurnar kallast „hot cross
bun“ á ensku en í mörgum
kristnum löndum eru bollurnar borðaðar heitar eða ristaðar
á lönguföstu sem stendur frá öskudegi til föstudagsins langa. Krossinn á bollunni táknar krossinn sem
Jesús var krossfestur á.
Krossbollurnar eiga sér langa
sögu. Á tíma Elísabetar fyrstu Englandsdrottningar var gefin út tilskipun sem bannaði sölu á bollunum og öðru krydduðu brauði nema
fyrir jarðarfarir, föstudaginn langa
eða jólin. Ef upp komst um sölu á
bollunum á öðrum tímum voru þær
gerðar upptækar og gefnar fátækum. Af þeim sökum voru bollurnar aðallega bakaðar í heimahúsum.

Krossinn kysstur
Ýmis hjátrú fylgir krossbollunum.
Ein er sú að krossbollur sem bakaðar eru á föstudaginn langa skemmist ekki eða mygli í heilt ár. Samkvæmt annarri hafa slíkar bollur
lækningamátt.
Að deila krossbollu með öðrum á
að tryggja vináttu næstu árin, sérstaklega ef henni er skipt til helminga og sérstök þula þulin um leið.
Sumir telja að kyssa þurfi krossinn áður en bollan er snædd. Bollan þykir góður ferðafélagi enda
á hún að vernda sjómenn fyrir
skipsskaða. Ef bollan er hengd upp
í eldhúsinu er hún vörn gegn eldi
og mun sjá til þess að allur brauðbakstur heppnist.

Ýmsar útgáfur
Krossbolluna má nú fá í ýmsum útgáfum. Í Bretlandi er hún seld í stórmörkuðum með karamellu-, appelsínu-, trönuberja- og epla- og kanilbragði. Súkkulaðibollur eru vinsælar
í Ástralíu og Nýja-Sjálandi auk þess
sem kaffibragð hefur verið kynnt til
sögunnar.

Klassísk krossbolla
450 g hveiti
14 g þurrger
1 tsk. salt
50 g sykur
150 ml volg mjólk
50 ml volgt vatn
1 egg, hrært
50 g ósaltað og brætt smjör
olía til að smyrja
1 tsk. kanill
½ tsk. mixed spice (breskt kökukrydd)
½ tsk. múskat
100 g kúrennur

Til skreytingar:
4 msk. hveiti
2 msk. sykur

Setjið hveiti, þurrger, sykur og
salt í skál ásamt kryddi og þurrkuðum ávöxtum. Blandið vel. Búið
til holu í miðjunni og hellið mjólk,
vatni, eggi og bræddu smjöri í hana.
Blandið með trésleif og loks höndunum.
Hnoðið deigið þar til það er slétt
og fellt. Setjið í skál sem hefur verið
pensluð með olíu og leggið hreint,

Krossinn á bollunum er tákn krossins sem Jesús var krossfestur á. Sumir
NORDICPHOTO/GETTY
kyssa krossinn áður en bollunnar er neytt.

rakt viskustykki yfir. Látið hefast í
um klukkutíma.
Setjið deigið á hveitistráðan flöt
og hnoðið í nokkrar sekúndur. Deilið deiginu í tólf jafna hluta. Búið til
sléttar kúlur og setjið á smurða bökunarplötu. Notið lítinn beittan hníf
til að skera kross í hverja bollu. Leggið raka viskustykkið yfir bollurnar
og látið hefast í um 20 mínútur.
Hitið ofninn í 200 gráður eða

180 gráður (blástur).
Blandið hveiti við örlítið vatn þannig að
úr verði þykkt krem.
Sprautið því í krossinn
sem þið skáruð áður
með pokasprautu. Bakið
í um 12 til 15 mínútur.
Bræðið nú sykur saman við
eina msk. af vatni og penslið
heitar bollurnar með blöndunni.

MÁLAÐ MEÐ M
MUNNINUM
Listamenn sem stunda listmálun með munninum verða í
anddyri Þj
Þjóðminjasafnsins í dag frá klukkan 13 til 15. Þeir munu veita gestum
leiðsögn í list sinni. Verk þeirra
le
llistamanna sem leiðbeina verða til
ssýnis til 1. maí.

Á HJÓLINU ÚT UM
ALLT
Áður en Víkingur dvaldi
á Heilsuhóteli Íslands
gat hann ekki hjólað
neitt að ráði vegna
verkja. Nú þeysist hann
um allt á hjólinu sínu
og hyggur á hjólaferð í
útlöndum.

GJÖRBYLTI LÍFINU
HEILSUHÓTEL ÍSLANDS KYNNIR Á Heilsuhóteli Íslands er gott að hefja nýjan
lífsstíl, léttast og koma hugmyndum og æfingum í gang.

www.fi.is
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Í sal FÍ 16. apríl, kl. 20:00
Hnattrænar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á
Íslandi
Halldór Björnsson veðurfræðingur fræðir okkur um hnattrænar
loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Íslandi.

Eldgosið í Eyjafjallajökli 2010; á norðurslóðum,
Svalbarði og nágrenni
Að loknu kaffihléi mun Kerstin Langenberger fv. skálvörður FÍ
sýna myndir frá Eyjafjallajökulsgosinu 2010 og frá ferð sinni
norður til Svalbarða og nágrennis.
Aðgangseyrir kr. 600, innifalið kaffi og kleinur

Allir velkomnir!
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íkingur Smárason, vinnslustjóri
í fiskvinnslustöðinni Löngu í
Vestmannaeyjum, hefur þrisvar
dvalið á Heilsuhóteli Íslands með góðum
árangri. „Frá því ég fór fyrst inn á Heilsuhótelið hef ég lést um 25 kíló, er orðinn
verkjalaus af vefjagigt sem ég þjáðist af
í tíu ár og er laus við kæfisvefn sem ég
glímdi við.“
Víkingur vissi ekki hverju hann átti von
á þegar hann fór fyrst á Heilsuhótelið í
mars árið 2010. „Ég var búinn að reyna
ýmislegt vegna vefjagigtarinnar en ekkert
virkaði og ég hafði því engu að tapa. Eftir
þrjá til fjóra daga á Heilsuhótelinu var ég
orðinn verkjalaus, dvölin þar hafði ótrúleg áhrif á mig.“
Í það skipti var Víkingur ekki duglegur að nýta sér þá kosti sem í boði eru,
gönguferðir og aðra hreyfingu. „Þrátt
fyrir það missti ég tíu kíló sem ég þakka
mataræðinu að mestu leyti. Ég var svo
verkjalaus í heilt ár af vefjagigtinni en
tíndi á mig kílóin jafnt og þétt aftur. Ég fór
því í annað sinn á Heilsuhótelið í janúar
2013. Þá nýtti ég mér vel alla þá hreyfingu
sem í boði er og var duglegur að tileinka
mér þann lífsstíl sem ég kynntist þar eftir
að heim var komið. Ég hélt mér verkjalausum og þyngdin stóð nánast í stað þar
til ég fór í þriðja sinnið á hótelið í janúar
síðastliðnum. Þá tók ég málin af meiri
ákveðni og fór í líkamsræktina nokkrum
sinnum í viku og hef gert það síðan. Einnig hjóla ég mikið, í um hálftíma á dag, og
fer í lengri hjólaferðir,“ segir Víkingur.
Hann segir dvölina á Heilsuhóteli

Íslands hafa gjörsamlega umbylt lífi sínu.
„Dvölin breytti hugsunarhættinum og var
hvati að bættu líferni. Ég fór að hugsa
miklu meira um mataræðið en áður og
finn hvað breyttar matarvenjur gera mér
gott og hafa mikil áhrif. Fyrir meðferðirnar gat ég ekki hjólað vegna verkja en nú
er ég á leiðinni til Kostaríku með konunni
í hjólaferð þar sem við munum hjóla 750
kílómetra.“
Víkingur er nú þegar búinn að panta
sér dvöl á Heilsuhótelinu í janúar 2015.
„Meðferðin heldur mér verkjalausum og
góðum. Þar er gott að vera, friðsælt og
heimilislegt, og starfsfólkið vinalegt. Þetta
eru nokkurs konar sumarbúðir fyrir fullorðna,“ segir Víkingur og hlær.

BREYTING
„Dvölin breytti
hugsunarhættinum og var hvati að
bættu líferni. Ég
fór að hugsa miklu
meira um mataræðið en áður og
finn hvað breyttar
matarvenjur gera
mér gott og hafa
mikil áhrif.”

Næstu námskeið við
Heilsuhótel Íslands
Heilsunámskeið, tvær vikur
2.-16.
enn laust
6. - 20.maí,
september,
örfá pláss laus
3. - 17.júní,
janúar
2014, vinsæll
6.-20.
vinsæll
tími tími
Munið að panta tímanlega
www.heilsuhotel.is

Sími: 512 8040
STELL 20 teg.
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Tilvonandi brúðhjón verið
erið velkomin
að skrá óskalistann hjá okkur.
Öll brúðhjón fá gjöf og lenda í
brúðhjónapotti.
Persónuleg og góð þjónusta
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SKÁLAR, GLÖS & DISKAR

www.tk.is
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ÞJÓÐMINJASAFNIÐ Sýningin Teiknibókin lifnar við verður opnuð á Þjóðminjasafninu í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

TEIKNIBÓKIN LIFNAR
Í tilefni af Barnamenningarhátíð
verða þrjár sýningar í Þjóðminjasafni Íslands. Sú fyrsta verður
opnuð í dag en það er sýningin
Teiknibókin lifnar við.
Á sýningunni er að finna verk
eftir nemendur á aldrinum 4 til
12 ára úr barna- og unglingadeild
Myndlistaskólans í Reykjavík.
Verkin eru öll unnin út frá Íslensku
teiknibókinni sem er einstakt
handrit úr safni Árna Magnús-

sonar. Talið er að teikningarnar í
teiknibókinni séu eftir fjóra teiknara sem voru uppi á tímabilinu
1330–1500.
Teikningar Íslensku teiknibókarinnar lifna við í meðförum
barnanna, verða að þrívíddarskúlptúrum, skuggateikningum,
leirstyttum, grafíkverkum og
hreyfimyndum.
Verkin verða til sýnis á Torgi
Þjóðminjasafns Íslands til 4. maí.

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
Kolbeinn Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447

MÆÐGUR Mæðgurnar Ásdís Rán og Victoria Rán sælar saman í afslöppun við Tjörnina í Reykjavík.

MYND/ÚR EINKASAFNI

KAFFI HJÁ MÖMMU
HELGIN Fyrirsætan og athafnakonan Ásdís Rán Gunnarsdóttir ann fjölskyldu
sinni og íslenskri náttúru en veit ekki fyrir víst hvort hún sé alkomin heim.
Hvað er það sem þú gerir alltaf
um helgar? Það er misjafnt þegar
ég er heima á Íslandi en ég hef
haldið í þá ágætu venju að fara
minnst einu sinni á æfingu og svo
hefur verið hefð að kíkja í bröns
á Laundromat með krökkunum
mínum og vinum á sunnudögum. Ég kíki líka oftast í kaffi til
mömmu.
Hvað ætlar þú að gera sérstakt um
þessa helgi? Þessi helgi verður
róleg. Ég vinn talsvert mikið að
skipulagningu og tökum á nýjum
þætti mínum á Stöð 3 þessa
dagana og fer því ekki mikið út
og ekkert sérstakt plan um þessa
helgi.

2 bókstafir, fullkomin húð á 1 augnabliki

5 frábærir
eiginleikar
Jafnar húðlit
Rakagefandi
Hylur
Gefur ljóma
Sólarvörn
SPF 15

krem frá Garnier
Hvað er BB krem?
BB krem (Blemish Balm) er fegurðarleyndarmál frá
Asíu með byltingarkenndri formúlu sem sameinar
í einu skrefi það besta í húðumhirðu og örfínar
litaragnir sem láta húðina ljóma.
Miracle Skin Perfector
Kraftaverkakremið frá Garnier- 5-í-1 fyrir fullkomna
húð á augnabliki.

Miracle Skin Perfector
5-í-1-KREMIÐ

Hvar finnst þér best að vera um
helgar? Mér finnst voða gott að
komast út úr bænum með
krakkana í bústað,
njóta náttúrunnar
og leyfa henni að
fylla mig af orku.
Í Búlgaríu þykir
mér best að liggja á
sundlaugarbakkanum heima, sitja úti á
svölum og njóta veðursins, eða bara horfa
á stjörnurnar.
Vakirðu lengur um helgar og
þá við hvað? Ég vaki yfirleitt
ekki lengi fram eftir nema að ég
fari út á lífið. Þá getur dregist
ansi lengi að fara í háttinn.
Ertu árrisul eða sefurðu út um
helgar? Ég vakna klukkan 7.30
alla virka daga og um helgar sef
ég kannski til níu eða tíu. Það
er svolítið eins og að sofa út hjá
mér.
Hver er draumamorgunverðurinn? Ég elska góðan Nutribulletávaxta- og grænmetisþeyting sem
ég útbý úr fersku hráefni og bæti
saman við prótíni eða skyri. Það
er toppurinn.
Hvernig er dæmigert laugardagskvöld í þínu lífi? Annað hvert
laugardagskvöld er mjög rólegt

og þá höfum við krakkarnir það gott saman heima.
Hin laugardagskvöldin eru aðeins
villtari og spunnin upp hverju
sinni. Stundum nýti ég fríhelgarnar til að fara út fyrir landsteinana
og hitta vini.

Ertu með nammidag og hvert er
uppáhaldssælgætið þitt? Ég hef
ekki verið með nammidag síðustu
mánuði og leyfi mér frekar
það sem ég vil á tilfallandi
dögum. Uppáhaldsnammið
mitt er eiginlega allt sem
inniheldur súkkulaði en
ég hugsa að Nóa Kropp
sé í fyrsta sæti.
Hvað maularðu í
sjónvarpssófanum? Ég er
ekki mikið í því að maula
á kvöldin en yfirleitt á ég
til 70% súkkulaði og fæ mér
kannski nokkra litla bita. Og
ég borða oft harðfisk. Það er
snilld að maula hann á kvöldin.
Heldurðu hvíldardaginn heilagan?
Nei, það er voða lítið heilagt í
minni rútínu, en vonandi verður
hann heilagur þegar ég er komin í
betri rútínu og búin að koma mér
fyrir á Íslandi eða úti. Ég er ekki
alveg viss hvar ég verð núna.
Ferðu til kirkju eða hlustar á útvarpsmessuna á sunnudögum?
Nei, ég hef ekki gert það.
Hvað verður með sunnudagskaffinu og með hverjum drekkur
þú það? Ætli ég skreppi ekki til
Vignis bróður. Þau hjónin eru
meistarar í gómsætum hollustukökum og bíða alltaf með
ilmandi kaffi og nýbakaða köku
á sunnudögum. Sunnudagar eru

HEIMSDAMA
„Ég er að aðlagast smátt og
smátt og vitaskuld er gott að
vera nálægt fjölskyldunni. Það
hefur ekki verið auðvelt fyrir þau
að hafa mig svo langt í burtu
undanfarin ár.”
einkar þægilegir heimsóknardagar, finnst mér.

Til hvers eru helgarfrí, að þínu
mati? Til að verja tíma með
fjölskyldunni, gera eitthvað
skemmtilegt saman, njóta lífsins,
hlaða batteríin, hafa það gaman
og kósí og svo er líka gott að gera
ekki neitt.
Hvað ætlarðu að gera um
páskana? Ég ætla að halda upp á
7 ára afmæli prinsessunnar minnar, Victoriu Ránar, og undirbúa
mig fyrir komandi myndatökur í
Lundúnum fyrir tvö erlend blöð.
Hvernig upplifun er það að vera
flutt aftur heim? Það hefur sína
kosti og galla. Það er svolítið
erfitt þegar maður hefur búið í
útlöndum í áratug. Hér heima er
allt svo ólíkt og ég orðin vön allt
öðru vísi lífi. Ég er þó að aðlagast
smátt og smátt og vitaskuld er
alltaf gott að vera nálægt fjölskyldunni. Það hefur ekki verið
auðvelt fyrir þau að hafa mig
svona langt í burtu undanfarin ár.
Ég vil nú samt ekki viðurkenna að
ég sé flutt heim. Ég er hér í verkefni fram í júní og sé svo til hvað
gerist eftir það.
■

thordis@365.is
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GÓÐ LAUSN VIÐ MELTINGARÓÞÆGINDUM
OptiBac Flat Stomach getur dregið úr lofti í maga og gerir þaninn kvið flatari. Marta Eiríksdóttir
jógakennari mælir með gerlunum sem hafa hjálpað henni að eiga við viðkvæman maga sinn.

FÁÐU FLATAN MAGA
RARITET KYNNIR Ertu með loft í maganum og þjáist af vindverkjum? Þá er
lausnin fundin með hjálp vinveittra meltingargerla frá OptiBac Probiotics.

É

g get ekki hugsað mér að vera án
gerlanna,“ segir Marta Eiríksdóttir
jógakennari sem starfar í Lifandi
markaði.
Marta hefur notað Optibac Probioticsgerlana að staðaldri síðan í haust.
„Ég er með viðkvæma meltingu og hef
þjáðst af meltingaróþægindum í langan
tíma. Gerlarnir hjálpa til við niðurbrot
mjólkursykurs og sterkju í meltingarvegi
og koma í veg fyrir óþægindi sem tengjast
fæðuóþoli,“ segir Marta, sem reynir eftir
megni að sneiða hjá mjólkurvörum, sykri,
glúteni og unnum kjötvörum.
„Líkami minn þolir ekki þessar matvörur. Meltingin fer úr skorðum og ég verð
þreytt og orkulaus. Vissulega getur verið
erfitt að sneiða hjá þessum fæðutegundum
en þegar ég borða mat sem ég þoli illa á
ég alltaf til poka af „For a Flat Stomach“ í
veskinu.“
Marta mælir hiklaust með OptiBac Probiotics-vörunum.
„Ég nota „For a Flat Stomach“ sem
dregur úr lofti í maga og gerir þaninn
kvið flatari. Það er sjö daga kúr sem inniheldur vinsamlegar bakteríur eins
og acidophilus og svo prebioticstrefjar fyrir þá sem þjást af óþægindum vegna lofts í maga. Einn af
hverjum fimm fær þaninn maga
einu sinni eða oftar í mánuði
sem getur stafað af fæðuóþoli,
streitu, fyrirtíðaspennu, tíðahvörfum eða lélegu mataræði.
Því er gott að nota „Fyrir flatan
maga“ til að draga úr áhrifum
þungs matar og sætinda sem
fólk borðar um páska og í fermingarveislum.“

lega sannaðri virkni í meira en þrjátíu
klínískum rannsóknum. Aðrar gagnlegar vörur frá OptiBac Probiotics eru:
„Bowel Calm“ (Saccharomyces Boulardii) stoppar niðurgang á náttúrulegan
og fljótvirkan hátt og er áhrifaríkt gegn
gersveppaóþoli (Candida).
„Optibac for Every Day“ (extra sterkt)
inniheldur 20 milljarða lifandi baktería
í dagskammti. Bakteríurnar hafa verið
ítarlega rannsakaðar í yfir 75 klínískum
rannsóknum. Virkar vel gegn candida
og iðrabólgu (IBS), sem hrjáir tuttugu
prósent manna.
„Bifidobacterium BB12“ með trefjum
virkar vel gegn hægðatregðu og kemur
meltingu í eðlilega virkni.
Gott fyrir alla og öruggt
fyrir konur á meðgöngu
og börn frá eins árs
aldri.
OptiBac-vörurnar
innihalda blöndu
sýruþolinna meltingargerla sem komast
örugglega og lifandi
gegnum magasýrur smáþarma,
þar sem þeim er
ætlað að virka.

ÚTSÖLUSTAÐIR
Lifandi markaður
Lyf og heilsa
Apótekarinn
Lyfsalinn
Lyfjaver
Lyfjaval
Reykjavíkurapótek
Apótek
Vesturlands
Apótek Suðurnesja
Árbæjarapótek
Apótek
Garðabæjar
Apótek
Hafnarfjarðar
Urðarapótek
Sjá nánar á
facebook.com/
optibaciceland
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BELLAVISTA er eitt öflugasta fæðubótarefnið á
markaðnum fyrir sjónina. Náttúrulegir plöntukjarnar
ásamt vítamínum og steinefnum sem gegna mikilvægu hlutverki í að viðhalda góðri og skarpri sjón
langt fram eftir aldri. Í BELLAVISTA er hátt hlutfall
af bláberjaþykkni og lúteini.
Kynntu þér BELLAVISTA á www.gengurvel.is
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VÍSINDALEGA SANNAÐ
OptiBac Probiotics er ný lína af
meltingargerlum með vísinda-

TRAUST LAUSN VIÐ HÆGÐATREGÐU
Komin er á markað byltingarkennd lausn fyrir þá sem þjást af hægðatregðu.
Hægðatregða er algengt vandamál hjá fjölda fólks; einkum
konum, börnum, unglingum og eldra fólki, auk þess
sem margir upplifa meltingartruflanir af þessu tagi á
ferðalögum.
„Bifidobacteria & Fibre“ frá OptiBac Probiotics inniheldur einn mest rannsakaða probiotic-geril í heimi.
Einnig prebiotics-trefjar í miklu magni sem koma reglu
á meltinguna. Þeim sem hafa lágt hlutfall vinveittra
baktería í þörmum er hættara við hægðatregðu og því
dugandi heilræði að auka inntöku á góðum bakteríum,
eins og virku bakteríunni Bifidobacterium lactis
BB-12®.
„Bifidobacteria & Fibre“ kemur meltingunni í lag og
er öruggt til inntöku fyrir börn eldri en eins árs, fullorðna, konur á meðgöngu og með börn á brjósti.
Til að viðhalda reglulegri meltingu er nóg að taka
einn skammt á dag en við hægðatregðu er ráðlagt að
taka upp í fjóra skammta daglega; með morgunmat,
hádegismat, kvöldmat og áður en farið er að sofa.

MELTINGIN Í LAG Til að viðhalda reglulegri meltingu er nóg
að taka einn skammt á dag.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Nánari upplýsingar á www.facebook.com/optibadiceland
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MIKIL AÐSÓKN Í FYRRA Ekkert þátttökugjald er í leitina en gestir greiða ferjutoll. Mælst er til þess að fólk
skrái sig til leiks með því að bóka far með ferjunni.

TILVALIN FJÖLSKYLDUSKEMMTUN Það er tilvalið að nýta ferðina til gönguferða um eyna fyrir eða eftir
leit. Munið bara að vera klædd eftir veðri.

PÁSKAEGGJALEIT Í VIÐEY
SÚKKULAÐIEGG Á VÍÐ OG DREIF Boðið verður upp á páskaeggjaleit í Viðey í dag. Ræst verður í leitina klukkan 13.30.
Mikil aðsókn var í fyrra en þá mættu 500 manns til leiks. Í ár verður sérstakt leitarsvæði afmarkað fyrir yngstu börnin.

E

lding býður upp á páskaeggjaleit í Viðey í dag í samstarfi við sælgætisgerðina
Freyju, Viðeyjarstofu og Reykjavíkurborg. Leikurinn gengur út á
það að finna sem flest lítil páskaegg frá Freyju. Nokkur þeirra
verða sérmerkt og fá þeir sem
finna þau stærri vinning. Leitin
verður ræst klukkan 13.30 við
Viðeyjarstofu. Afmörkuð verða

sérstök leitarsvæði, þar á meðal
eitt fyrir sex ára og yngri.
„Þetta er þriðja árið sem leitin
fer fram. Fyrsta árið komu 150
manns en í fyrra mættu 500 til
leiks. Í ár verður bryddað upp
á þeirri nýjung að afmarka sérstakt svæði fyrir yngstu börnin
meðal annars til að tryggja það
að enginn fari tómhentur heim,“
segir Ágústa Rós Árnadóttir,

verkefnastjóri í Viðey. Viðeyjarferjan siglir samkvæmt vetraráætlun um helgar og verða brottfarir klukkan 13.15, 14.15 og 15.15.
Hægt er að slást í hópinn eftir að
leitin hefst en meginreglan er þó
sú að „…fyrstur kemur, fyrstur
fær. Við tryggjum þó að allir fái
egg,“ segir Ágústa Rós.
Þeir sem leggja leið sína í eyna
geta svo valið um skemmtilegar

20%

afsláttur af öll
um förðum
og púðrum í
Bobbi Brown
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Lyf & heilsa
Kringlunni
www.lyfogheilsa.is

gönguleiðir. Þá er hægt að fá sér
hressingu í Viðeyjarstofu fyrir eða
eftir leit.
Ekkert þáttökugjald er í leitina
en gestir greiða ferjutoll. Mælst er
til þess að þátttakendur skrái sig
til leiks með því að bóka far með
ferjunni en þegar eru fjölmargir
skráðir. Frekari upplýsingar veitir
starfsfólk Eldingar í síma 519 5000
eða með á elding@elding.is.

SPENNA Margir fyllast kappi enda
spennandi að finna litrík súkkulaðiegg á
víð og dreif.

ÓMÓTSTÆÐILEGT Kornflex, súkkulaði og hnetur saman í nammi er eitthvað sem
getur ekki klikkað.

HELGARNAMMIÐ
Um helgar er um að gera að leyfa sér smá óhollustu.
Hér eru tvær uppskriftir að gómsætu nammi.
MARS-GÓÐGÆTI
4 Mars-súkkulaðistykki (venjuleg
stærð)
½ bolli smjör
2 bollar Rice Krispies
1 bolli súkkulaðidropar
saxaðar hnetur (ef vill)
Bræðið smjör og Mars á lágum hita
í stórum potti þar til það er mjúkt.
Takið af hitanum, blandið Rice Krispies og hnetum saman við.
Þjappið blöndunni í smurða ofnskúffu.
Setjið súkkulaðidropa ofan á og setjið
í ofn í hálfa mínútu, takið úr ofninum
og smyrjið súkkulaðinu jafnt yfir.
Setjið í kæli, skerið svo í teninga og
berið fram.

GIRNILEGT Þetta er endurbætt útgáfa af
Mars-súkkulaðistykkinu.

KORNFLEX-, SÚKKULAÐIOG HNETUNAMMI
3 bollar kornflex, mulið
1 bolli hnetusmjör
½ bolli sykur
½ bolli síróp
170 g súkkulaði, saxað

Hitið hnetusmjör, sykur og síróp á lágum hita þar til það er bráðnað saman,
bætið kornflexinu við.
Þjappið blöndunni í smurða ofnskúffu.
Bræðið súkkulaðið og smyrjið yfir
blönduna. Kælið, skerið í teninga og
berið fram.
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DRINK OFF ER ALGER SNILLD
ICECARE KYNNIR Sigríður Ásgeirsdóttir hafði ekki mikla trú á Drink Off-töflunum við þynnku. Hún ákvað þó að prófa og uppgötvaði að Drink Off svínvirkar. Hún sem áður þjáðist af mikilli vanlíðan eftir að hafa neytt áfengis, er nú stálslegin næsta dag.

É

g rakst á Drink Off í hillunni í
Lyfju þegar ég byrjaði að vinna
þar í lok síðasta árs. Mér fannst
það strax spennandi og las mér til um
þær en um leið hugsaði ég: GLÆTAN
AÐ ÞETTA VIRKI!
Það liðu nokkrir dagar og fram
undan var mikil gleði og því ákvað ég
að skella mér á einn pakka og prófa.
Hugsaði sem svo að ég hefði engu
að tapa enda kostar Drink Off
ekki hönd og fót. Ég tók tvær
töflur áður en ég byrjaði að
drekka fyrsta bjórinn og svo
tvær töflur áður en ég fór að
sofa.
Ég verð oftast mjög þunn
þegar ég drekk áfengi og dagurinn eftir er undantekningarlaust
ónýtur. Fæ höfuðverk og mikla
vanlíðan, flökurleika og ógleði.
Svo þegar ég vaknaði daginn
eftir fann ég ekki fyrir neinum höf-uðverk, engri vanlíðan og engri

ógleði. Það var bara eins og ég hefði
ekki smakkað áfengi daginn áður.
Ég átti fyrst mjög erfitt með að trúa
því að þessar Drink Off-töflur hefðu
virkað svona vel. En nú er ég búin að
prófa þetta nokkrum sinnum og ég get
sko sagt það að þær SVÍNVIRKA.
Drink Off er algjör snilld, ég mæli
100% með því að þú prófir.

SIGRÍÐUR
ÁSGEIRSDÓTTIR
Mælir 100%
með Drink Off.

VIÐHELDUR GÓÐRI SJÓN
Blue Berry-töflurnar hjálpa til við að viðhalda góðri sjón.
Lútein er litarefni sem er að finna í bláberjum og
einnig í gula bletti augans, þeim hluta sjónhimnunnar sem gerir okkur kleift að sjá skýrt það sem
er beint fyrir framan okkur.

ÞAÐ ER NAUÐSYNLEGT
AÐ VIÐHALDA EÐLILEGRI SJÓN
Bente hefur gaman af því að lesa í frístundum
sínum. Hún les einnig mikið vinnu sinnar vegna
en hún starfar við gerð hljóðbóka. Þess vegna
leist henni ekki á blikuna þegar hún fór að lenda í
vandræðum með augun fyrir um það bil ári. Lestu
um kynni Bente af Blue Berry, en þeirri sögu deilir
hún með glöðu geði.
„Fyrir um ári fór ég að taka eftir breytingum á
sjóninni þegar ég var að lesa. Þar sem ég les bæði
mér til yndis og í starfi mínu olli þetta mér nokkrum vandræðum. Ég hélt ég þyrfti að fá gleraugu.
Ég fann líka fyrir óöryggi þegar ég ók bíl í myrkri.
Ég var farin að halda að þetta væri aldrinum að
kenna.“

YES LÍFRÆNT SLEIPIEFNI
Konur sem eru komnar á breytingaskeiðið, hafa nýlega eignast barn, verið í meðferð við krabbameini
eða vegna langtíma veikinda eiga oft við þurrk í
leggöngum að stríða.

HERFLUGMENN BORÐA BLÁBER
„Ég hafði heyrt mjög margt gott um bláber og að
herflugmenn borðuðu bláber fyrir næturflug. Þess
vegna fannst mér ráð að reyna Blue Berry-töflurnar. Ég er í raun og veru ekkert hrifin af fæðubótarefnum þar sem ég borða holla og næringarríka
fæðu en Blue Berry kom mér verulega á óvart. Ég
er mjög ánægð með töflurnar.“
MÆLI MEÐ BLUE BERRYTÖFLUNUM
„Í fyrstu sagði ég engum
frá því að ég væri að taka
inn Blue Berry-töflurnar frá
New Nordic en núna mæli
ég glöð með þeim við vini,
samstarfsfólk og fjölskyldumeðlimi.“
NOTKUN BLUE BERRY
Flestir byrja að taka Blue
Berry þegar þeir finna að
sjónin er að breytast en
það er ekkert sem mælir
á móti því að byrja fyrr til
að fyrirbyggja breytingar.
New Nordic Blue Berrytöflurnar koma ekki í
staðinn fyrir heilsusamlegt og fjölbreytt fæði en
þær eru góður kostur til að
viðhalda augnheilsu, ríkar
af lúteini og A-vítamíni.
A-vítamín hjálpar til við
að viðhalda eðlilegri sjón.
Takið eina töflu daglega með
morgunmatnum.

AÐEINS EIN TAFLA
Á DAG
Innihald: A-vítamín, sink, kopar,
bláberjaþykkni eyebrightextract (Euphrasis officinalis),
lúteín úr tagetes-þykkni.

BLUE BERRY inniheldur mikið magn af lúteini, náttúrulega litarefninu sem stuðlar að virkni gula blettsins
í auganu sem gerir okkur kleift að sjá skýrt. Blue Berry
frá New Nordic er fáanlegt í apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaða. Upplýsingar er hægt
að fá á www.icecare.is eða á www.newnordic.com.

GÖMUL HEFÐ Í NÝJUM
BÚNINGI
Vörur sem innihéldu bláber
voru með fyrstu fæðubótarefnum sem fengust í apótekum. Þessi kunna ofurfæða
hefur verið vinsæl um aldir. Í
byrjun tíunda áratugar síðustu
aldar þróaði New Nordic Blue
Berry-töflurnar sem innihalda
náttúrulegt lútein í samsvarandi magni og er í einu kílói af
ferskum bláberjum. Sú þróun
er gott dæmi um hvernig náttúrulækningar í bland við nútímatækni geta skilað miklum
árangri.

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

YES-línan er sérstaklega hönnuð fyrir konur sem stríða við
þurrk í leggöngum og slímhúð.

BIRNA GÍSLADÓTTIR Sölustjóri hjá
Icecare.
■

■

■

■

YES-sleipiefnin eru unnin úr lífrænum innihaldsefnum og hafa
hlotið lífræna vottun frá The
Soil Association, Bristol UK.
YES-sleipiefnin innihalda engin
aukefni eða skaðleg efni sem
geta verið ertandi fyrir slímhúðina.
YES-sleipiefnin klístrast ekki og
eru rakagefandi fyrir slímhúðina.
YES-sleipiefnin má bæði nota
innvortis og útvortis fyrir samfarir.

YES-línan fæst í apótekum og
heilsuverslunum.

VEFSÍÐA
Nánari upplýsingar eru á www.
icecare.is
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SIXTIES LÍNAN

JAZZ Turquoise sóﬁ 228 cm l kr. 202.800

OSLO
Skrifborð
kr. . 126.300

REVIR
Tekk stóll
kr. 139.900

FLINGA
Tímaritahilla
20x160 cm
kr. 16.900

FJÖLSKYLDUSKEMMTUN Háskóli Íslands hefur áður staðið fyrir kræklingaferðum í Hvalfjörð í samstarfi við Ferðafélag Íslands og
Ferðafélag barnanna.
MYND/HÁSKÓLI ÍSLANDS

SÆLGÆTI Í FJÖRU
KRÆKLINGAFERÐ Gísli Már Gíslason leiðbeinir áhugasömum í kræklingatínslu í Hvalfirði í dag ásamt Halldóri Pálmari. Þátttakendur fræðast um
sælgæti úr sjó og fá uppskriftir til að prófa þegar heim er komið.

BETINA
Eikarskenkur
170x43x72
kr. 151.700

S

RETRO
Sóﬁ
170 cm
kr. 169.800
Litir: Grásvartur / Fjólublár / Sand

BÆJARLIND 16 - KÓPAVOGUR - SÍMI 553 7100 - WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 12 - 18 LAUGARDAGA 11 - 16

Save the Children á Íslandi

ælkerar geta tínt krækling og
annað sjávarfang undir leiðsögn í dag. Gísli Már Gíslason, prófessor við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands, og
Halldór Pálmar, forstöðumaður
Rannsóknaseturs Háskóla Íslands
á Suðurnesjum, stjórna ferð sem
farin verður á slóðir kræklingsins
við Fossá í Hvalfirði í dag
Farið verður á einkabílum en
mæting er klukkan 9.45 í Öskju,
náttúrufræðahúsi Háskóla Íslands,
þar sem byrjað verður á kynningu á kræklingnum áður en lagt
verður af stað í Hvalfjörð. Þátttaka er ókeypis og allir velkomnir,
í stígvélum og með ílát með sér.
Ferðin er tilvalin fjölskylduskemmtun en hún er skipulögð í samstarfi við Ferðafélag
barnanna. Bryndís Ólafsdóttir,
leiðsögumaður Ferðafélags Íslands og Ferðafélags barnanna,
verður einnig til leiðsagnar í ferðinni. Þátttakendur safna kræklingi
í fötur og fá líka að smakka, en
prímus og pottur verður með í
för. Einnig dreifir Gísli Már uppskriftum til að reyna þegar heim
er komið.
Gísli gaf okkur þessa ljúffengu
uppskrift fyrir helgina.

GUFUSOÐINN KRÆKLINGUR
50 stk. kræklingar
½ stk. laukur
¼ stk. blaðlaukur, ljósi hlutinn
2–3 msk. ólífuolía
1 dl fisksoð
2 dl hvítvín
100 g smjör
salt

Hreinsið kræklinginn. Afhýðið lauk
og saxið. Skerið blaðlauk í strimla.
Snöggsteikið lauk og blaðlauk í
olíu í potti. Hellið fisksoði og hvítvíni saman við. Setjið kræklinginn
út í pottinn. Stráið örlitlu salti yfir

LEIÐSÖGN Halldór Pálmar, Gísli Már og Bryndís Ólafsdóttir verða leiðsögumenn í ferðinni.
MYND/HÁSKÓLI ÍSLANDS

HELGARRÉTTURINN Gísli Már gefur
girnilega uppskrift að kræklingi.
NORDIC PHOTOS/GETTY

og setjið þétt lok á pottinn. Kræklingurinn er soðinn þegar skeljarnar opnast. Færið kræklinginn
upp úr pottinum og skiptið á fjóra
súpudiska. Sigtið soðið, jafnið með
smjörinu og saltið ef með þarf.
Skiptið sósunni jafnt á diskana og
berið kræklinginn fram með salati
og ristuðu brauði eða hvítlauksbrauði.

FJÖR Í FJÖRUNNI Krakkarnir skemmta
sér vel við kræklingatínsluna.
MYND/HÁSKÓLI ÍSLANDS

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Upplýsingar veita:
sem rekstrarfélag verðbréfasjóða. Félagið er dótturfélag Landsbankans og annast
rekstur verðbréfasjóða, fjárfestingarsjóða og fagfjárfestasjóða auk eignastýringar,
með yfir 100 milljarða kr. í virkri stýringu. Nánari upplýsingar er að finna á landsbref.is

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 21. apríl.

Framkvæmdastjóri Landsbréfa hf.
Landsbréf óska eftir að ráða traustan og drífandi framkvæmdastjóra í ábyrgðarmikið
og krefjandi starf. Leitað er að einstaklingi sem getur leitt áframhaldandi vöxt félagsins í
samstarfi við sterkan og reynslumikinn hóp framúrskarandi sérfræðinga á fjármálamarkaði.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Öflugur leiðtogi og stjórnandi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Góð þekking og reynsla af samningatækni
• Mikil greiningarhæfni

• Yfirgripsmikil reynsla og þekking á fjármálamarkaði
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Próf í verðbréfaviðskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku
• Áhugi á íslensku samfélagi og hagsmunum þess

Umsókn um starfið þarf að fylgja
starfsferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 27. apríl.

manns. Áherslur fyrirtækisins eru bragðgóður og hollur matur gerður frá grunni fyrir gesti á kaffihúsum
Kaffitárs og aðra sælkera. Rekjanleiki og upplýsingar um það sem er í vörunum skiptir okkur máli og
sömuleiðis að þróa framboð kaffihúsa í takt við hollari lífsstíl.

Kruðerí Kaffitárs leitar að fagmanni á sviði matargerðar sem vill taka þátt í að gera matinn okkar og
kökurnar frábærar og hollar fyrir kroppinn. Við viljum gera allt frá grunni og úr góðum hráefnum.
Okkur vantar konu/mann í hópinn sem hefur gaman af því að fást við framleiðslu, vöruþróun,
gæðaeftirlit, stjórnun og annað sem nauðsynlegt er til að gera Kruðerí að framsæknu og flottu
matvælafyrirtæki.
Ef þér finnst við áhugaverð þá endilega sendu okkur umsókn. Við hlökkum til að heyra frá þér.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Framtíðin býr í fólkinu
Samkeppnisforskot framtíðarinnar mun að stórum hluta
snúast um að tryggja sér hæfasta starfsfólkið og búa því
kjöraðstæður til að blómstra í starfi.

www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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.NET hugbúnaðarþróun

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

Verkfræðingur - fjarskipti
Prófanastjóri - hugbúnaðarlausnir
Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is
Síðumúla 5

108 Reykjavík

sími 511 1225

www.intellecta.is

Microsoft sérfræðingur
Fjölnet ehf. er eitt elsta Internetþjónustufyrirtæki landsins með sögu sem nær allt til
ársins 1999. Í dag er fyrirtækið í hópi fimm
stærstu hýsingar- og internetfyrirtækja á
landinu með stóran og fjölbreyttan hóp
fyrirtækja í viðskiptum. Fyrirtækið er með
ISO27001 gæðavottun.
Fjölnet ehf. er í eigu Tengils ehf. sem hefur
starfað í 27 ár. Hjá Tengli starfa yfir 40
starfsmenn og er fyrirtækið með starfsemi á
þremur stöðum á landinu.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna
á heimasíðu þess www.fjolnet.is

Fjölnet ehf. á Sauðárkróki óskar eftir að ráða Microsoft sérfræðing til starfa.
Í starfinu felst rekstur miðlægra tölvukerfa, bæði innri- og hýsingarumhverfa, ásamt samskiptum og
samvinnu við viðskiptavini.
Menntunar- og hæfniskröfur
t Mjög góð þekking á Microsoft stýrikerfum er nauðsynleg og Microsoft vottun t.d. MCSE eða MCITP er
æskileg
t Lágmark þriggja ára reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu tölvukerfa
t Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust til að vinna verkefni frá upphafi til enda ásamt hæfileikum til að starfa
með öðrum
t Þekking á MS Exchange, Windows Server, Terminal Server, MS Lync, MS Sharepoint, Powershell, MS SQL
og IIS er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl nk. Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið
veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. Farið verður með allar umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Microso Dynamics
CRM forritari
Landsbankinn óskar eftir CRM forritara á Rekstrar- og upplýsingatæknisvið bankans.
Upplýsingatækni sinnir krefjandi verkefnum fyrir allar deildir bankans og býður upp á
spennandi vinnuumhverfi og tækifæri fyrir öfluga einstaklinga.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

»

»

»

Þátttaka í viðamikilli innleiðingu
á Microsoft Dynamics CRM kerfi
hjá Landsbankanum.
Unnið er í teymum þar sem Agile
verktækni er höfð í fyrirrúmi.

»
»
»
»
»

Landsbankinn

Reynsla og góð þekking á CRM.
Reynsla af sambærilegum
innleiðingum hérlendis eða erlendis.
Þekking á Javascript, Sql Server
og Reporting Services er kostur.

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Guðni
B. Guðnason, forstöðumaður
Upplýsingatækni í síma 410 7001 og
Ingibjörg Jónsdóttir mannauðsráðgjafi
í síma 410 7902.

Reynsla af .Net og C# er æskileg sem
og reynsla af samþættingu.

Umsókn merkt „Microsoft Dynamics
CRM forritari“ fyllist út á vef bankans,
landsbankinn.is.

Frumkvæði, fagmennska og rík
þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl nk.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

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

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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Hlynur sf. óskar að ráða smiði
til vinnu við viðhald og viðgerðir.
Upplýsingar veitir Pétur í síma 8652300
eða á netfangið hlynursf@internet.iss

S: 511 1144

Málarar

Óskum eftir lærðum málurum í vinnu. Menn með mikla
reynslu koma einnig til greina.
Umsóknir sendist á netfangið litalausnir@gmail.com

Fjárfestingartækifæri
í ferðaþjónustu
Hefurðu áhuga á því að fjárfesta
í afþreyingu í ferðaþjónustu ?
Fyrirliggjandi starfssamningar liggja
fyrir. Reyndir aðilar í rekstri.
Áhugasamir vinsamlegast sendið rafpóst
á hofudborgin@hofudborgin.is fyrir
miðvikudaginn 16. apríl. Fullum trúnaði heitið.
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðlabankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu
og við útlönd.

SÝKINGAVARNADEILD
Sjúkraliði

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Laust er til umsóknar starf sjúkraliða á sýkingavarnadeild.

Lögfræðingur – Lánamál ríkisins
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa í lánamál ríkisins. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð
í Reykjavík.

Hlutverk sýkingavarnadeildar LSH er að veita forystu, leiðsögn
og umgjörð um sýkingavarnir og stuðla þannig að öruggu
umhverfi fyrir sjúklinga og starfsmenn.

Verkefnin eru vegna umsýslu Seðlabankans með lánamálum ríkissjóðs, Ríkisábyrgðasjóði og endurlánum ríkisins. Þau snúa
að skjalagerð og lögfræðilegri ráðgjöf ásamt ýmsum öðrum verkefnum sem tengjast þessu. Í því felast mikil samskipti við
ráðuneyti og aðrar innlendar stofnanir. Umsjón með greiðslu krafna á hendur Ríkisábyrgðasjóði og innheimtu þess sem greitt
er vegna ríkisábyrgða t.d. með kröfugerð í þrotabú föllnu bankanna í samvinnu við lögfræðistofur. Ritun lögfræðilegra álitsgerða. Lögfræðileg og töluleg skoðun krafna sem berast Ríkisábyrgðasjóði. Skjalagerð vegna töku erlendra lána ríkissjóðs og
samskipti við erlendar lögfræðistofur vegna þess.

Helstu verkefni sýkingavarnadeildar eru:
Sýkingavarnir og viðbrögð vegna sýkinga á LSH, skráning
á sýkingum meðal sjúklinga, fræðsla, upplýsingamiðlun
og eftirfylgd og að stuðla að auknu öryggi sjúklinga og
starfsmanna Landspítala.

(LQQLJI\OJLUVWDU¿QXDèJHWDJHQJLètêPLV|QQXUYHUNHIQLLQQDQOiQDPiODHIWLUìYtVHPyVNDèHU

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfnikröfur
 (PE WWLVHèDPHLVWDUDSUyItO|JIU èL
 *yèìHNNLQJRJUH\QVODiRSLQEHUULVWMyUQVêVOXRJ
löggjöf á fjármálamarkaði er æskileg
 1iNY PQLtYLQQXEU|JèXP
 0M|JJRWWYDOGitVOHQVNXRJI UQLtDèWMiVLJtU èX
og riti

 *yèNXQQiWWXtHQVNX
 )UXPNY èLVNLSXODJVK IQLRJVMiOIVW èLtYLQQX
brögðum
 ) UQLRJOLSXUètPDQQOHJXPVDPVNLSWXP

»
»
»
»

Almenn ritarastörf og umsýsla
Þátttaka í upplýsingaöflun og úrvinnslu gagna
Þátttaka í fræðslu og verkefnum deildarinnar
Umhverfissýnataka og önnur verkefni í samráði við
deildarstjóra

Hæfnikröfur

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í Seðlabanka Íslands fyrir aðila sem hefur metnað til að ná árangri í starfi. Við ráðningar í
störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Sighvatsson forstöðumaður, lánamál ríkisins, bs@cb.is
Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi 28. apríl næstkomandi. Umsóknir gilda
í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

» Sjúkraliðamenntun
» Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
» Góð færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki eru
mikilvægir þættir

Nánari upplýsingar
»
»
»
»
»

Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2014.
Starfið er laust frá 1. júní 2014 eða eftir samkomulagi.
Starfshlutfall er 80 -100% eða eftir samkomulagi.
Umsókn fylgi starfsferilskrá og afrit af prófskríteinum.
Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og
viðtölum.
» Upplýsingar veitir Ásdís Elfarsdóttir, deildarstjóri, netfang
asdiself@landspitali.is, sími 543 1000.

LEKTOR
Í STJÓRNUN

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100%
stöðu lektors í stjórnun við viðskiptadeild
viðskipta- og raunvísindasviðs.
Leitað er að sérfræðingi á öllum sviðum stjórnunar,
en þó sérstaklega á sviðum almennrar stjórnunar,
skipulagsgerðarfræða, mannauðsstjórnunar,
þekkingarstjórnunar og forystufræða.
Umsækjendur skulu vera með grunnmenntun í
viðskiptafræðum og sterkan grunn í aðferðafræði
rannsókna. Helstu verkefni eru kennsla og rannsóknir á
ýmsum sviðum stjórnunar við viðskiptadeild.

Menntunar- og hæfniskröfur:
b Umsækjandi skal hafa þekkingu og reynslu í
samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi
starfsheiti á fræðasviðinu, staðfest með áliti
dómnefndar, eða með doktorspróȏ frá viðurkenndum
háskóla.
b Kennslureynsla á háskólastigi og reynsla af
vísindastörfum teljast nauðsynleg.
b Stjórnunarreynsla úr atvinnulíȏ eða opin@erum rekstri
er æskileg.
b Umsækjandi skal sýna fram á hæfni til að kenna
og stunda rannsóknir á einhverju af ofantöldum
sviðum stjórnunar. Víðtæk þekking á öðrum sviðum
viðskiptafræða er einnig æskileg.
b Kraȏst er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum,
samstarfslipurðar og skipulagshæfni.

Umsóknarfrestur er
til 12. maí.
Miðað er við að
viðkomandi geti haȏð störf
1. ágúst 2014.

Nánari upplýsingar um
starȏð gefur Īgmundur
Knútsson, forseti viðskiptaog raunvísindasviðs,
sími 460-8615, netfang:
ogmundur@unak.is.
Nánari upplýsingar
um starȏð má
ȏnna á heimasíðu
Háskólans á Akureyri,
www.unak.is og
á Stafatorgi,
www.stafatorg.is,
númer 201404/221.
Háskólinn á Akureyri
stuðlar að jafnrétti
kynjanna og hvetur konur
jafnt sem karla til að
sækja um laus störf.

b Við mat á umsóknum er tekið mið af hversu vel
viðkomandi uppfyllir þarȏr viðskiptadeildar.

EUROPEAN UNION
DELEGATION TO ICELAND

Secretary
for the EU Delegation
The Delegation of the European Union to Iceland is seeking to
recruit a Secretary to provide secretarial and administrative
support to the Delegation. The person we look for should
among others have the following qualifications:
• Secondary education (giving access to University studies);
• Secretarial experience for a company, organisation
or public body of at least 5 years;
• Experience in an Embassy and /or an International
organisation as asset;
• Fluent in Icelandic and English;
• Excellent written and oral communication skills
• Computer skills
For more information on requirements for the post and
tasks to be performed by the Secretary please consult: http://
eeas.europa.eu/delegations/iceland/about_us/vacancies/
index_en.htm
Please e-mail your application letter including standard CV
before 2nd May 2014 (English only) to:
DELEGATION-ICELAND@eeas.europa.eu

www.unak.is
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ATVINNA
AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu.
Einungis íslensku- eða enskumælandi
einstaklingar koma til greina.

Sérfræðingur í Fjárstýringu

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára.
Gerðar eru kröfur um bílpróf
og hreint sakavottorð.
Umsóknir sendist á
bjarki@ath-thrif.is merkt „Atvinna“

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

stykkishólmur

Bærinn við eyjarnar

www.stykkisholmur.is

Aðstoðarskólastjóri

Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir
að ráða aðstoðarskólastjóra. Viðkomandi
þarf að geta haﬁð störf 1. ágúst 2014.
Aðstoðarskólastjóri
• er staðgengill skólastjóra.
• vinnur með skólastjóra að daglegri stjórnun og
skipulagningu skólastarfsins.

Íslandsbanki býður alhliða fjármálaþjónustu. Hjá bankanum starfa um 1.000 starfsmenn.
Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna
fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera #1 í þjónustu.
Hlutverk Fjárstýringar er fjármögnun starfseminnar með útgáfu skráðra skuldabréfa á
innlendum og erlendum mörkuðum og stýring lausafjár-, gjaldmiðla- og vaxtaáhættu bankans.

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

• Umsjón með útgáfuferlum og reglulegar uppfærslur

• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ

á útgáfurömmum vegna skráðra skuldabréfa

• Greiningarhæfni talnaskilningur og nákvæmni

• Samskipti við eftirlitsaðila og skjalagerð í tengslum
við víxla- og skuldabréfafjármögnun
• Stýring á tryggingarsöfnum vegna útgáfu

• Hæfni til að ﬂytja og rökstyðja mál á fundum
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Skipulagshæfni og hæfni í mannlegum samskiptum

sértryggðra skuldabréfa
• Gerð kynningarefnis, skýrslugerð og greining
• Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi í grunnskóla.
• Kennslureynsla í grunnskóla.
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að
umgangast börn og unglinga.
• Stjórnunarreynsla æskileg eða framhaldsnám
í stjórnun.
• Góð þekking á sérkennslu/stoðþjónustu væri
æskileg.
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði.
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna
Skólastjórafélags Íslands.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Gunnar
Svanlaugsson skólastjóri í síma 433 8177 eða 864 8864,
gunnar@stykk.is
Skriﬂegum umsóknum skal skilað til skólastjóra
fyrir 30. apríl 2014.

Nánari upplýsingar veitir Ósvaldur Knudsen, forstöðumaður Fjárstýringar,
osvaldur.knudsen@islandsbanki.is, sími 440 2788. Tengiliður á mannauðssviði
er Sigrún Ólafsdóttir, sigrun.olafs@islandsbanki.is, sími 440 4172.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá.
Umsóknarfrestur er til og með 21. apríl.

islandsbanki.is

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook

5

ht.is
Óskar eftir bifvélavirkja í almennar viðgerðir

SÖLUFULLTRÚI Á SUÐURLANDSBRAUT

Heimilistæki var stofnað árið
1962 og er í dag leiðandi
fyrirtæki í sölu á raf- og
heimilistækjum á Íslandi.
Starfræktar eru 7 verslarnir
um land allt undir merkjum
Heimilistækja.

Leitum að sölufulltrúa í fullt starf í verslun okkar að Suðurlandsbraut, þar sem fyrir
er þéttur og skemmtilegur hópur sölufulltrúa. Lykilatriði er að umsækjendur eigi gott
með að vinna undir álagi, hafi ríka þjónustulund og tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð.
Hvetjum konur sérstaklega til að sækja um.

LAGERSTARFSMAÐUR / BÍLSTJÓRI
Óskum eftir lagerstarfsmanni í fullt starf. Helst koma þeir til greina sem búa yfir
öguðum vinnubrögðum, nákvæmni og skipulagshæfileikum í bland við jákvætt
hugarfar. Viðkomandi þarf að vera líkamlega hraustur og eiga gott með að vinna í
samvinnu við hóp samstarfsmanna á lager. Æskilegt að viðkomandi hafi meirapróf
eða áhuga á að taka slíkt próf.

Boðið er upp á vandaðar
vörur frá fjölda virtra
framleiðanda á borð við
Philips, Whirlpool, Kenwood,
Denon, Nikon, NAD, DeLonghi,
Braun, Panasonic, Beko
og Vestfrost.

Hvetjum alla sem uppfylla þessi skilyrði og hafa áhuga á auglýstum störfum
til þess að fylla út rafræna umsókn á heimasíðu okkar www.ht.is/starf

Íslenskumælandi og góð enskukunnátta.
Góð laun fyrir góðan bifvélavirkja.
Umsókn skal senda á lilja@bfo.is
Frekari upplýsingar veitar á staðnum eða í síma 567-7360

Grunnskólakennarar takið eftir!
Einstakt tækifæri býðst nú til að kenna við minnsta skóla
landsins, Finnbogastaðaskóla, sem staðsettur er
í Árneshreppi á Ströndum.
Um fullt starf er að ræða frá 1. ágúst 2014.
Sláðu til og hringdu í Elísu skólastjóra
í síma 451-4032/691-7697 finnbs@ismennt.is
eða Oddnýju oddvita í síma 451-4001.
Umsóknarfrestur rennur út 26. apríl.

Auðarskóli í Dölum

AKADEMÍSK STAÐA Á SVIÐI MENNTUNAR,
UPPELDIS- OG ÞROSKASÁLFRÆÐI VIÐ
SÁLFRÆÐISVIÐ HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK
Háskólinn í Reykjavík leitar að akademískum starfsmanni til að byggja upp og stunda rannsóknir á sviði menntunar,
menntastefnu og uppeldis- og þroskasálfræði. Sérstök áhersla er lögð á viðfangsefni sem tengjast stefnu og starfsemi
menntastofnana á leik- og grunnskólastigi. Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður starfsheitið
ákvarðað út frá formlegu hæfismati.

STARFSSVIÐ:

HÆFNISKRÖFUR:

Akademískur starfsmaður mun stunda rannsóknir, leiðbeina
nemendum í rannsóknarverkefnum og sinna kennslu á
sálfræðisviði, ásamt öðrum verkefnum sem tengjast námi
innan deildarinnar. Starfið veitir viðkomandi tækifæri til þess
að hafa áhrif á þróun rannsókna og kennslu á fagsviðinu
við háskóla sem hefur nýsköpun og frumkvöðlastarf
að leiðarljósi.

• Doktorspróf (í sálfræði, þroskasálfræði, kennslufræði
eða tengdum greinum).
• Reynsla af kennslu á háskólastigi.
• Umsækjendur skulu vera virkir rannsakendur sem birt hafa
fræðigreinar á ritrýndum vettvangi.
• Sérstaklega er sóst eftir því að umsækjendur hafi námsog starfsreynslu á sviði menntunar- eða skólasálfræði,
þroskasálfræði eða skyldum sviðum sálfræðinnar.

Við Auðarskóla eru lausar stöður grunnskólakennara
f yrir skólaárið 2014 -2015. Um er að ræða almenna
kennslu og kennslu í list- og verkgreinum (smíði og
myndmennt) ásamt umsjón með nemendahópum.
Auðarskóli er samrekinn grunn-, leik- og tónlistarskóli
staðset tur í Búðardal. Í starfinu er lögð áhersla á
leiðsagnarmat, ábyrgð í námi og kennslu í blönduðum
nemendahópum. Aðstaða nemenda og starfsmanna
til leiks og starfs er með ágætum.
Nánari upplýsingar umskólann má finna
á www.audarskoli.is
Menntun og hæfniskröfur:
• Ley fisbréf til að starfa sem grunnskólakennari
• Farsælt starf í kennslu eða vinnu með börnum
• Áhugi á kennslu og skólastarfi
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í störfum.
Upplýsingar um stöðurnar veitir Eyjólfur Sturlaugsson
skólastjóri í síma 899 70 37 eða á net fanginu
eyjolfur@audarskoli.is
Áhugasamir sendi umsókir ásamt ferilskrá rafrænt á
sama net fang.
Umsóknarfrestur er til 28. april 2014.

Frekari upplýsingar um sálfræðisvið má finna á hr.is/salfraedi. Þar að auki svarar dr. Kamilla Rún Jóhannsdóttir, forstöðumaður
grunnnáms í sálfræði (kamilla@ru.is) og dr. Þóranna Jónsdóttir, deildarforseti (thoranna@ru.is), fyrirspurnum um starfið.
Umsóknum skal skilað til Háskólans í Reykjavík á vefnum ru.is/lausstorf. Með umsókn skal fylgja ferilskrá, skrá yfir birt
rannsóknarverk, lýsing á rannsóknarsviði og áætlun í rannsóknum, upplýsingar um kennsluferil og um þrjá aðila sem veitt
geta meðmæli. Eintak af allt að þremur áhrifamestu ritrýndum birtingum umsækjanda má einnig fylgja með.
Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2014. Gert er ráð fyrir að viðkomandi muni hefja störf í ágúst 2014.
Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og
samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum
tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu.
Nemendur háskólans eru um 3400 og starfa um 230 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.

Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | Sími 599 6200 | www.hr.is

Húnaþing vestra
Staða aðstoðarskólastjóra
Grunnskóla Húnaþings vestra
Staða aðstoðarskólastjóra við Grunnskóla
Húnaþings vestra er laus til umsóknar.
Menntunarkröfur:
• Kennaramenntun og rét tindi til kennslu
í grunnskóla
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða
uppeldis- og menntunarfræða æskileg
Hæfniskröfur:
• Frumkvæði og samstarfsvilji
• Góðir skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða
í skólastarfi
• Sveigjanleiki og víðsýni í starfi og samskiptum
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og
skólaþróunar æskileg
• Fjölbrey t t reynsla af kennslu og vinnu með
börnum og unglingum
• Reynsla og/eða þekking á Byrjendalæsi og
Orð af orði kostur

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2014.
Einnig eru lausar til umsóknar tvær
tímabundnar stöður kennara við skólann.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Nánari upplýsingar um ofangreindar stöður er
hægt að finna á www.hunathing.is
eða hjá skólastjóra, Sigurði Þór Ágústssyni,
s. 8625 4 66, siggi@hunathing.is.
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Afgreiðsla í apóteki
Lyfjaver ehf óskar eftir starfsmanni til afgreiðslustarfa
í apóteki. Viðkomandi þarf að hafa góða þjónustulund og hreint sakavottorð. Lágmarksaldur er 20 ár.
Reynsla af sambærilegum störfum æskileg. Umsóknir
ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið alli@lyfjaver.is
fyrir 22. apríl n.k.

Málarar
Sveitarfélagið Vogar

Við Stóru-Vogaskóla vantar kennara í
náttúrufræði, smíði, textílmennt
og í almenna kennslu á yngsta stigi.
Einnig vantar sérkennara.
Menntunarkröfur: kennsluréttindi.
Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250. Einnig er hægt að
senda fyrirspurnir og umsóknir á: skoli@vogar.is
www.storuvogaskoli.is
Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands
Íslands og Launanefndar Sveitarfélaga.

Heilsuleikskólinn Suðurvellir
Við óskum eftir að ráða leikskólakennara til
starfa næsta haust.

Vegna fjölda verkefna sem framundan eru
óskar Stjörnumálun ehf ef tir málurum í vinnu,
bæði er í boði framtíðarstörf og sumarstörf.
ATH: Aðeins kemur til greina að ráða menn
með reynslu í málaraiðn.
Umsóknir skulu berast á ivar@stjornumalun.is,
einnig er hægt að hringja i 869-5302

www.stjornumalun.is

Yﬁrverkstjóri / Rekstrarstjóri
Fjarðanet óskar að ráða yﬁrverkstjóra/rekstrarstjóra
yﬁr netaverkstæði sitt á Neskaupstað
Netaverkstæði Fjarðanets í Neskaupstað byggir fyrst og
fremst á þjónustu við uppsjávarﬂotann, framleiðslu, viðhaldi
og viðgerðum á loðnunótum, síldarnótum og ﬂottrollum.
Ásamt framleiðslu á ﬁskitrollum og þjónustu við ﬁskeldi.
Starﬁð felur í sér vinnu á netaverkstæði ásamt ábyrgð á
rekstri verkstæðisins; skipulagning framleiðslu og þjónustu,
gerð teikninga, tilboða, pantana og samskipti við viðskiptavini
og birgja. Starﬁð felur einnig í sér yﬁrumsjón með netaverkstæði Fjarðanets á Fáskrúðsﬁrði.

Nánari upplýsingar veita:
María Hermannsdóttir leikskólastjóri og
Oddný Baldvinsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í
síma 440-6240. Einnig er hægt að senda
fyrirspurnir á leikskoli@vogar.is
Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands
Íslands og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 27.apríl 2014.

Við leitum að lærðum netagerðarmanni eða manni með
langa reynslu af veiðarfæragerð. Við leitum að, sjálfstæðum,
jákvæðum, og þjónustuliprum einstaklingi sem á gott með
mannleg samskipti. Æskilegt er að viðkomandi haﬁ góða
almenna tölvukunnáttu.
Nánari upplýsingar gefur Jón Einar Marteinsson í síma
4 700 802 eða 856 0802. Umsóknir ásamt starfsferilskrá
skulu sendar, fyrir 30. apríl til Fjarðanets hf, Strandgötu 1,
740 Neskaupstað eða í tölvupósti á joneinar@fjardanet.is

Viðkomandi vinnur í nánu samstarﬁ við aðra verkstjóra
Fjarðanets og Hampiðjuna.
Fjarðanet hf rekur alhliða veiðarfæraþjónustu í Neskaupstað, Akureyri, Ísaﬁrði og Fáskrúðsﬁrði. Í Neskaupstað og á Ísaﬁrði
rekur Fjarðanet einnig Gúmmíbátaþjónustu. Fjarðanet er eina sérhæfða fyrirtækið í þjónustu við ﬁskeldi á Íslandi með
rekstri á þvottastöð og framleiðslu og sölu á ﬁskeldispokum og tengdum búnaði. Fjarðanet er hluti af Hampiðjan Group.

Krefjandi störf í boði við skemmtilega uppbyggingu
Arctic Fish er móðurfélag eldisfyrirtækisins Dýrfisk hf og fullvinnslufyrirtækisins Arctic Odda á Flateyri.
Dýrfiskur hf festi nýverið kaup á kynbótaeldisstöðvum að Fiskalóni og Bakka í Ölfusi en félagið er með seiðaeldisstöð sína í Tálknafirði og stærsta sjókvíaeldið í Dýrafirði. Frekari stækkanir eru í burðarliðnum bæði í land- og
sjóeldi. Arctic Oddi á Flateyri hefur á undanförnum árum byggt upp sérhæfða vinnslu eldisafurða en er auk þess í
vinnslu hefðbundins sjávarafla. Fyrirtækin eru í dag með yfir 50 starfsmenn og leita nú eftir að fá fleiri starfsmenn
í vaxandi rekstur félaganna.

Rekstrarstjóri Dýrfisks hf.

Starfsmaður í kynbótaeldi

Leitum að starfsmanni með reynslu og þekkingu á bókhaldi, rekstrargreiningum, áætlanagerð og verkefnastjórnun. Kostur ef viðkomandi
hefur grunn í fiskeldi og/eða fiskiðnaði.

Leitum að starfsmanni með reynslu og/eða
þekkingu á fiskeldi.

Starfsstöð rekstrarstjóra er á skrifstofu Arctic Fish í Sjávarklasanum í
Reykjavík en viðkomandi þarf líka að geta unnið á öðrum starfsstöðum
félagsins.

Starfsstöð starfsmannsins er að Fiskalóni og
Bakka í Ölfusi.

Starfsmaður í seiðaeldi
Leitum að starfsmanni með reynslu og/eða
þekkingu á fiskeldi.

Stöðvarstjóri kynbótaeldis
Leitum að starfsmanni með reynslu og þekkingu á fiskeldi og þá
sérstaklega kynbótum og seiðaeldi.

Starfsstöð starfsmannsins er í Botni í Tálknafirði.

Starfsstöð stöðvarstjóra er að Fiskalóni og Bakka í Ölfusi en viðkomandi
starfar líka náið með starfsfólki annarra starfsstöðva Arctic Fish.
Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir
að sækja um störfin á heimasíðu Talent
Ráðninga, www.talent.is

Umsjón með störfunum hefur Lind
Einarsdóttir hjá Talent Ráðningum,
lind@talent.is

Linnetsstígur 1 | 220 Hafnarfjörður | talent@talent.is | Sími 552-1600
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Viltu taka þátt í að byggja upp öflugt
óháð fjármálafyrirtæki?
ALM Fjármálaráðgjöf hf. óskar ef tir að ráða öfluga
starfsmenn í eignastýringu og fyrirtækjaráðgjöf.

FORSETI LAGADEILDAR HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK
Háskólinn í Reykjavík leitar að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi áhuga á að leiða
áframhaldandi þróun og uppbyggingu öflugrar lagadeildar HR. Deildarforseti ber ábyrgð á rekstri
deildarinnar og leiðir akademískt starf hennar. Deildarforseti heyrir undir rektor og situr
í framkvæmdastjórn Háskólans í Reykjavík.

LEITAÐ ER AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
•
•
•
•
•
•

Hæfni til að vinna að stefnumótun og uppbyggingu liðsheildar.
Doktorspróf á sviði lögfræði.
Reynslu af rannsóknum og kennslu á háskólastigi.
Reynslu af stjórnun, rekstri og mannaforráðum.
Hagnýta reynslu úr atvinnulífi eða af samstarfi við atvinnulífið.
Reynslu af alþjóðlegum vettvangi.

Innan lagadeildar er fengist við kennslu og rannsóknir í lögfræði. Boðið er upp á nám á BSc-, ML- og PhD-stigi.
Um 360 nemendur stunda nám við deildina og eru fastir starfsmenn 17 talsins auk fjölda stundakennara.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Kristinn Jónsson, rektor (ari@ru.is), sími 599 6200.
Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, ru.is/lausstorf, fyrir 5. maí 2014. Fylgigögn skal hengja við
umsóknareyðublað en þau má einnig senda á mannaudur@ru.is eða til Háskólans í Reykjavík, Menntavegi 1,
101 Reykjavík, merkt „Starf deildarforseta“. Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir
einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Kennsla og rannsóknir við Háskólann
í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt
umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur háskólans eru um 3400 og starfa um 230 fastir starfsmenn við
skólann auk fjölda stundakennara.

Eignastýring
Leitað er að reynslumiklum einstaklingi á sviði
eignastýringar (Senior) sem hefur til að bera mikinn
metnað fyrir hönd viðskiptavina og framúrskarandi
þjónustulund.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Gerðar eru kröfur um háskólamenntun í viðskiptafræði,
hagfræði eða verkfræði, eða sambærilega menntun.
Framhaldsmenntun er kostur. Árangursrík reynsla af
eignastýringu eða hliðstæðum verkefnum
á fjármálamarkaði er skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Kristinn Egilsson,
forstöðumaður eignastýringar.
Umsóknir sendist á sigurdur@almfjarmal.is
Fyrirtækjaráðgjöf
Leitað er að aðilum sem hafa nokkura ára starfs
reynslu í fyrirtækjaráðgjöf.Verkefni eru á sviði
fjármögnunar fyrirtækja, lánshæfismat, verðmat
fyrirtækja og skuldabréfa.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Gerðar eru kröfur um háskólamenntun í viðskiptafræði,
hagfræði eða verkfræði, eða sambærilega menntun.
Framhaldsmenntun er kostur. Óskað er ef tir aðila
sem hefur a.m.k. þriggja ára starfsreynslu í fyrirtækjaráðgjöf.
Nánari upplýsingar veitir Ísak S. Hauksson,
forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar.
Umsóknir sendist á isak@almfjarmal.is
Umsóknarfrestur er til og með 28 apríl, 2014.
Um ALM Fjármálaráðgjöf hf.
ALM Fjármálaráðgjöf hf. er sérhæf t verðbréfaf yrir tæki á sviði
eignast ýringar, áhæt tugreiningar og f yrir tækjaráðgjafar.
ALM Fjármálaráðgjöf hf. er með star fsley fi frá Fjármálaef tirlitinu.

Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | Sími 599 6200 | www.hr.is

VILT ÞÚ SPENNANDI OG LÍFLEGT
STARF Í FERÐAÞJÓNUSTU?
Starf á verkstæði
Bílaleigur AVIS og Budget leita að starfsmanni á verkstæði á leigustöð í Reykjavík.
Helstu verkefni:
Ř OODOPHQQYLQQD£ELIUHL²DYHUNVW¨²L
Ř /«WWDUYL²JHU²LUELIUHL²D
Ř $NVWXU£QH\²DUÀMµQXVWXE¯O
Ř 6Y¸UXQQH\²DUV¯PD
Almennar hæfniskröfur:
Ř 5H\QVODDIYL²JHU²XPELIUHL²DVNLO\U²L
Ř 0HLUDSUµIHUNRVWXU
Ř %¯OSUµIRJKUHLQWVDNDYRWWRU²
Ř (QVNXNXQQ£WWD
Ř /LSXU²¯PDQQOHJXPVDPVNLSWXP£VDPWIUDP¼UVNDUDQGLÀMµQXVWXOXQG
Ř -£NY¨²QLIUXPNY¨²LRJGXJQD²XU
Ř £UDO£JPDUNVDOGXU
9L²NRPDQGLÀDUID²JHWDKDƓ²VW¸UIVHPI\UVW

Umsóknir sendist á atvinna@alp.is
merkt „Verkstæði“.
Umsóknarfrestur er til 18.apríl 2014.
%¯ODOHLJXU$9,6RJ%XGJHWHUHLQVW¨UVWDE¯ODOHLJD¯KHLPLRJVWDUIDU¯O¸QGXPPH²\ƓUOHLJXVW¸²YDUVODQGLHU$9,6RJ%XGJHW¸UWYD[DQGLI\ULUW¨NL
PH²OHLJXVW¸²YDUXPDOOWODQGRJJHWDYL²VNLSWDYLQLU$9,6RJ%XGJHWOHLJWE¯ODYL²¸OOW¨NLI¨UL+M£$9,6RJ%XGJHWVWDUIDU¸ŴXJXURJUH\QGXUKµSXUIµONVVHP
YLQQXU£YDOOWPH²ÀMµQXVWXRJ£UHL²DQOHLNDD²OHL²DUOMµVL/HLWDVWHUYL²D²VNDSDVWDUIVIµONLJRWWVWDUIVXPKYHUƓRJD²VW¸²XHQ£Q¨JMDVWDUIVIµONVRJYL²VNLSWDYLQD
HUO\NLODWUL²L¯YHOJHQJQL$9,6RJ%XGJHW

Tæknimaður á skipulagsog byggingasviði
Skipulags- og byggingasvið Árborgar óskar eftir að ráða
byggingatæknifræðing eða byggingafræðing til starfa
sem fyrst. Starﬁð heyrir beint undir skipulags- og byggingafulltrúa.
Meðal verkefna eru:
• Ýmis fagleg úrvinnsla vegna byggingareftirlits
í samræmi við lög og reglugerðir.
• Undirbúningur og umsjón með framkvæmd úttekta.
• Skráning fasteignaupplýsinga og viðhald
fasteignagjaldgrunns.
• Skýrslugerð.
• Þróun Landupplýsingakerﬁs.
• Yﬁrferð aðaluppdrátta, sérteikninga og annarra
hönnunargagna.
• Vinna við áætlunargerð og eftirfylgni áætlana.
• Innleiðing gæðastjórnunarkerﬁs.
• Aðkoma að skipulagsmálum.
Áhersla er lögð á að umsækjandi sé duglegur, geti unnið
sjálfstætt, sé fær í mannlegum samskiptum og haﬁ áhuga á
að veita skjóta og trausta þjónustu.
Æskileg menntun og reynsla:
• BS-tæknifræði/verkfræðinám eða nám í byggingafræði.
• Reynsla af áætlunargerð, úrlausn verkefna og
verkstýringu á verkefnasviðinu.
• Þekking á og reynsla af notkun Windows-Ofﬁce og Cadhugbúnaðar.
• Reynsla og/eða áhugi á upplýsingakerfum og rafrænum
lausnum í nútíma stjórnsýslu.
Konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um.
Umsókn skal skilað á netfangið
umsokn@arborg.is fyrir 25. apríl 2014.
Allar upplýsingar um starﬁð veitir Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi, í síma 4801500 á
skrifstofutíma eða á netfanginu bardur@arborg.is
Sveitarfélagið Árborg
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Geturðu
GERT þetta?
ÏVNDèHIWLUiKXJDV|PXP
PHLVWDUDQHPDtVWDUIVQiP
6WDU¿èIHOVWPHèDODQQDUVtìYtDèWHQJMDVDPDQVNyODRJ
I\ULUW NLRJDèVWRèDYLèDèìUyDOHLèLUDèVDPVWDU¿VHP
JHWXUQêVWQHPHQGXPXPyNRPQDIUDPWtèVHWMDXSS
OêVLQJDURJIUyèOHLNiDèJHQJLOHJWIRUPiYHIVtèXGERT
RJKYHWMDWLOPLèOXQDUXSSOêVLQJDëHWWDHUW NLI ULI\ULU
iKXJDVDPDQHLQVWDNOLQJWLODèWHQJMDHLJLèQiPYLèIM|O
EUH\WWVWDUIRJE\JJMDXSS|ÀXJWWHQJVODQHW
GERT(GUXQQPHQQWXQHÀGtrDXQYtVLQGXPRJt NQL 
HUVDPVWDUIVYHUNHIQL6DPWDNDLèQDèDULQVPHQQWDRJ
PHQQLQJDUPiODUièXQH\WLVLQVRJ6DPEDQGVtVOHQVNUD
VYHLWDUIpODJD0DUNPLèYHUNHIQLVLQVHUDèHÀDiKXJD
QHPHQGDiUDXQYtVLQGXPRJW NQLRJYLUNMDDWYLQQXOtIRJ
VNyODtìYtVN\QL

1iQDULXSSOêVLQJDUHUDè¿QQDiZZZVLLV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLODSUtO

Vertu með í frábærum hóp
ILVA er glæsileg húsgagna- og gjafavöruverslun sem orðin er þekkt meðal
landsmanna fyrir gæði, verðlagningu og framúrskarandi þjónustu. Við viljum vera
stolt af starfsfólki okkar og að starfsfólkið sé stolt af okkur.

ILVA lagerstjóri
Við leitum að lagerstjóra til afgreiðslustarfa, umsjónar með daglegum rekstri og
birgðahaldi lagers. Áhersla er lögð á snyrtimennsku, reglusemi og metnað fyrir að
skila árangri í starﬁ. Viðkomandi þarf að vera lipur í samskiptum, hugmyndaríkur og
fylginn sér til framkvæmda. Sjálfstæð vinnubrögð, kröfuharður og góður stjórnandi.
Starfsreynsla af sambærilegu starﬁ er skilyrði.

Menntamálaráðuneytið

Aldurstakmark er 20 ár. Vinnutími 08:00 – 18:30 alla virka daga, helgarvinna
eftir samkomulagi.
Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverﬁ og góða starfsþjálfun.
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is eða sent umsóknir á netfangið ilva@ilva.is
sími: 511 1144

Tökum það með trukki
BÍLSTJÓRAR Í SUMARSTÖRF
Landflutningar - Samskip óska eftir að ráða bílstjóra í sumarstörf. Uppistaða bílaflota Samskipa eru nýlegir Benz og Scania
dráttarbílar af árgerð 2012-2014. Um er að ræða 100% störf bæði í dag- og vaktavinnu. Akstur með gáma er bæði innanbæjar
og út á land. Bílstjórastörf henta vel báðum kynjum.

Hæfnikröfur
•
•
•
•
•

Meirapróf CE
Reynsla af akstri dráttarbíla æskileg
ADR réttindi eru kostur
Vinnuvélaréttindi eru kostur
Góður skilningur á verklagsreglum og færni til að fylgja þeim

• Þekkir eðli þjónustu og tilbúin að vinna eftir þjónustuviðmiðum
• Býr yfir þekkingu á vélbúnaði farartækja og getur greint
minniháttar bilanir
• Gott heilsufar
• Hreint sakavottorð
• Stundvísi, heiðarleiki og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 21. apríl
Vinsamlegast fyllið út almenna umsókn á samskip.is. Umsóknarfrestur er til 21. apríl 2014. Sendið einnig ferilskrá og önnur gögn með umsókninni s.s. hreint sakavottorð, ljósrit
af báðum hliðum ökuskírteinis sem og af öllum réttindaskírteinum. Einnig ökuferilskrá sem hægt er að nálgast á næstu lögreglustöð.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Albert Harðarson flotastjóri í síma 858 8660.

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og
heildarlausnir á sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með
frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og
heilbrigðismál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu. Samskip eru menntafyrirtæki atvinnulífsins 2014.

Saman náum við árangri
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HB Grandi hf. óskar eftir
að
ráð gæðaeftirlitsmann
Skipaeftirlitsmaður
HB Grandi óskar ef tir að ráða gæðaef tirlitsmann f yrir
fr ysti-og ísfisktogara félagsins, en félagið gerir út þrjá
fr ystitogara og fjóra ísfisktogara
Starfið felur meðal annars í sér:
• Út tek t á afurðum fr ystitogara
• Mat á gæðum og frágangi á fiski
af ísfisk togurum
• Kennsla um borð í meðferð afla
og vinnslu
• Innleiðing og viðhald á gæðaker fum
• Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sjómennsku
• Færni í helstu tölvuforritum
• Ensku kunnát ta
• Mjög góðir samskipta
hæfileikar
• Háskólapróf kostur en
er ekki nauðsyn

Umsóknir skal senda á póst fangið torfi@hbgrandi.is
Nánari upplýsingar gefur Tor fi Þ. Þorsteinsson í síma
85 8 114 0 eða Birkir Hrannar Hjálmarsson í síma 85 8 1101

ING

LÝS

AUG

Skipaeftirlitsmaður
HB Grandi óskar ef tir að ráða skipaef tirlitsmann
í sumarafleysingar til að hafa umsjón með viðhaldi
togara félagsins. Viðkomandi þarf að vera
vélfræðingur eða hafa sambærilega menntun.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem f yrst.

Viltu vera með í að
styrkja samstarf á
Norður-Atlantssvæðinu?
Norræna Atlantssamstarﬁð leitar eftir
verkefnastjóra til starfa á aðalskrifstofunni í Þórshöfn í Færeyjum.

Umsóknir skal senda á póst fangið torfi@hbgrandi.is
Nánari upplýsingar gefur Gísli Jónmundsson í síma
858 110 3 eða Guðmundur Hafsteinsson í síma 858 1122

Umsóknarfrestur: 2. maí 2014.
Nánari upplýsingar um NORA og
um stöðuna á www.nora.fo

Nordic Atlantic Cooperation

KENNSLUSTJÓRI
LISTAHÁSKÓLA
ÍSLANDS
LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS
AUGLÝSIR EFTIR UMSÓKNUM
UM STARF KENNSLUSTJÓRA
Hlutverk kennslustjóra er að leiða stefnumótun
á sviði kennslumála og þróunar við skólann í samstarfi við aðra stjórnendur. Leitað er að einstaklingi sem hefur metnað í skólamálum og skilningi
á vægi lista í samfélaginu. Viðkomandi þarf að
hafa ríka skipulags- og stjórnunarhæfileika, vera
góður leiðtogi, lipur í samskiptum og eiga auðvelt
með að starfa með öðrum.
Helstu verkefni kennslustjóra:
> Yfirumsjón með kennsluskrá, samræming
stundaskráa og fyrirkomulag kennslu í samræmi
við einingafjölda, námslýsingar og hæfniviðmið.
> Stefnumótun í tengslum við kennsluskrá og
kennslufyrirkomulag til að ná fram þverfaglegum markmiðum skólans á fræðasviði lista.
> Skipuleggja stuðning, endurmenntun, þjálfun
og samskipti við kennara.
> Tryggja gæði náms.

Menntunar- og hæfniskröfur:
> Meistaragráða sem nýtist í starfinu.
> Reynsla af umsjón og skipulagi kennslu.
> Þekking á háskólaumhverfi og
uppbyggingu kennsluskrár.
> Færni í greiningu gagna.
> Mjög gott vald á íslensku og ensku hvort
heldur sem er í ræðu eða riti.
Með umsókn skulu fylgja eftirfarandi gögn:
> Yfirlit yfir starfsferil, menntun og námsferil
ásamt afriti af útskriftarskírteinum.
> Stutt greinagerð þar sem umsækjandi lýsir hugmyndum sínum um hlutverk kennslustjóra.
Umsóknum skal skila á aðalskrifstofu skólans
að Þverholti 11, Reykjavík, eigi síðar en miðvikudaginn 30. apríl. Gert er ráð fyrir að kennslustjóri
hefji formlega störf við upphaf næsta skólaárs, eða
1. ágúst 2014. Listaháskólinn áskilur sér rétt til að
hafna öllum umsóknum.
Upplýsingar um starﬁð veita:
Gunnhildur Arnardóttir
gunnhildurarnar@ceohuxun.is
og Trausti Harðarson traustihardar@ceohuxun.is

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkenningu
á fræðisviðinu listir. Skólinn starfar í ﬁmm deildum; myndlistardeild,
hönnunar- og arkitektúrdeild, tónlistardeild, sviðslistadeild,
og listkennsludeild. Starfsstöðvar skólans eru þrjár við Þverholt,
Sölvhólsgötu og Laugarnesveg í Reykjavík.

Langar þig að starfa sem sjónvarpsfréttamaður?
Í boði er áhugaverð vinna á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn.
Fréttastofa Stöðvar 2 leitar að fréttamanni í fullt starf.
Umsækjendur þurfa:
- að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
- að hafa gott vald á íslenskri tungu
- að vera öruggir í framkomu
- að vera færir í mannlegum samskiptum
- að geta unnið undir álagi og stundað sjálfstæð vinnubrögð
Reynsla af fréttamennsku er skilyrði.
Fyllsta trúnaðar er gætt við meðhöndlun umsókna.
Áhugasamir sendi tölvupóst á fréttastjóra Stöðvar 2, Breka Logason, breki@stod2.is
Umsóknarfrestur er til 22. apríl.

Þroskaþjálfi
í Krikaskóla
Krikaskóli er leik- og grunnskóli fyrir börn á aldrinum 1-9 ára
og starfsemin tekur mið af skólastefnu Mosfellsbæjar um
heildstætt uppeldis- og skólastarf í leik- og grunnskólum.
Skólaárið 2014-2015 verða börn á aldrinum 2ja-9 ára í skólanum. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér skólastefnu skólans á heimasíðu hans áður en þeir sækja um
starf. Krikaskóli er þróunarskóli með heimild Mennta- og
menningarmálaráðuneytis.
Skilyrði fyrir ráðningu í Krikaskóla er að viðkomandi hafi
ánægju af börnum í öllum sínum fjölbreytileika, hafi ríka
samskiptahæfni í hröðu og lifandi umhverfi skólastarfsins
og eigi auðvelt með að taka ábyrgð á sjálfum sér.
Eftirfarandi starf er laust til umsóknar:

Þroskaþjálfi með leikskólabörnum.
Um 100% stöðu er að ræða vegna fæðingarorlofs til eins árs.
Starfið felst í að vera liðsmaður ákveðinna barna og sinna
einstaklingsþörfum þeirra. Um teymisvinnu er að ræða þar
sem hver liðsmaður sinnir nokkrum börnum.
Hæfnikröfur:
Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfunar og/eða sérkennslu
Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
Góð hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði
Jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2014.
Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu skólans
www.krikaskoli.is.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið
krikaskoli[hjá]krikaskoli.is.
Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla, Þrúður
Hjelm thrudur[hjá]krikaskoli.is eða Ágústa Óladóttir sviðstjóri
Krikaskóla agusta[hjá]krikaskoli.is í síma 578-3400.
Jákvæðni – virðing – framsækni – umhyggja
j
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Matreiðslumaður Matsveinn - Matartæknir
Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir
starfsmanni í afleysingar sem fyrst.

Bifvélavirkjar – hópstjórar
HEKLA hf. auglýsir eftir hópstjórum á bifreiðaverkstæði.
HEKLA hf er leiðandi
fyrirtæki í innflutningi,
sölu og þjónustu við
nýjar bifreiðar og
hefur verið söluhæsta
bifreiðaumboðið á Íslandi
undanfarin ár.

• Unnið er virka daga og aðra hverja helgi.

Starfslýsing:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Starfsmaður þarf að geta unnið sjálfstætt.

•

Dagleg verkefnastjórnun á
bifreiðaverkstæðum HEKLU

•

Sveinspróf í bifvélavirkjun

•

Meistarapróf kostur

•

Eftirfylgni á að unnið sé
samkvæmt stöðlum
framleiðenda

•

Reynsla af sambærilegu starfi

•

Framúrskarandi samskiptahæfileikar
og leiðtogahæfni

•

Skipulagshæfileikar og rík
þjónustulund

• Skila þarf umsóknum inn fyrir 21. apríl n.k.
sem sendist á netfangið: eldhus@eir.is
eða á skrifstofu Eirar.
Eir hjúkrunarheimili – Eldhús
Hlíðarhúsum 7,112 Reykjavík
S: 522 5700 www.eir.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Brynjar Páll Rúnarsson verkstjóri (bpr@hekla.is)
og Gerður B. Pálmarsdóttir gæða- og mannauðsstjóri (gbp@hekla.is).

HEKLA er með fimm
söluumboð á Íslandi
– á Akureyri, Selfossi,
Reykjanesbæ, Akranesi
og Ísafirði. Höfuðstöðvar
félagsins eru við Laugaveg
170-174 í Reykjavík.
Um 100 manns starfa hjá
HEKLU hf. Félagið er með
umboð fyrir Volkswagen,
Audi, Skoda og Mitsubishi
og annast þjónustu við
þessar tegundir.

Umsóknarfrestur er til og með 21. apríl. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is

Fjölbreytt skrifstofustarf
Iðnvélar hefur í áratugi verið leiðandi fyrirtæki í sölu og
þjónustu á vélum, tæknibúnaði og rekstrarvörum til íslensks
atvinnulífs.
Við óskum eftir jákvæðum og talnaglöggum einstaklingi til
fjölbreyttra starfa á skrifstofu Iðnvéla, sem bætist í samstilltan
hóp starfsmanna fyrirtækisins.
Í starfinu felst m.a. vinna við verkbókhald og reikningagerð,
innflutningur, tollskýrslur og samskipti við erlenda birgja,
verðútreikningar og önnur tilfallandi skrifstofustörf.
Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi sem getur
unnið sjálfstætt, hefur gaman af mannlegum samskiptum og er
reyklaus.
Hæfniskröfur:
• Reynsla af krefjandi skrifstofustörfum, helst tengdum
innkaupum og verðútreikningum
• Góð enskukunnátta
Umsóknir sendist til Margrétar Hansen eigi síðar en 25. apríl
á netfangið: margret@idnvelar.is
Ekki er tekið á móti umsóknum í síma.

Skólastjóri Sjúkraﬂutningaskólans
Laus er til umsóknar 100% staða skólastjóra Sjúkraﬂutningaskólans
við Sjúkrahúsið á Akureyri. Um er að ræða dagvinnu. Viðkomandi
þarf að geta haﬁð störf eigi síðar en í ágúst
Ábyrgðarsvið: Skólastjóri veitir skólanum faglega forystu í samráð
við fagráð skólans, vinnur fjárhags- og starfsemisáætlanir og ber
ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi hans. Skólastjóri vinnur að
stefnumótun skólans auk þess að veita ráðgjöf og stuðning við
leiðbeinendur skólans.
Hæfnikröfur: Gerðar eru kröfur um háskólapróf sem nýtist í starﬁ
auk þess sem starfssreynsla á sviði sjúkraﬂutninga eða bráðaþjónustu er æskileg. Horft verður til stjórnunar- og skipulagshæﬁleika auk þess sem áhersla er lögð á frumkvæði og metnað
til að ná árangri í starﬁ
Frekari upplýsingar um starﬁð:
Næsti yﬁrmaður er Hildigunngur Svavarsdóttir
framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs sem
gefur nánari upplýsingar í síma 4630100 eða
netfang: hildig@fsa.is Laun eru samkvæmt kjarasamningi
viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra
Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl n.k.
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu sjúkrahússins eða
www.fsa.is. Umsókn um starﬁð þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð. Umsókn skal
skila til Þóru Ákadóttir starfsmannastjóra, Sjúkrahúsinu á Akureyri,
Eyrarlandsvegi, 600, Akureyri eða á netfangið thora@fsa.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin. Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru ÖRYGGI – SAMVINNA
– FRAMSÆKNI. Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu
sjúkrahússins sem er reyklaus vinnustaður.

TÆKNIMENN – NOREGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða byggingarverkfræðinga eða byggingartæknifræðinga til starfa við framkvæmdir í Noregi. Um er að ræða
fjölbreytt verkefni og þátttöku í stjórnun framkvæmda.

Hæfniskröfur:
4LUU[\UmZ]PóPI`NNPUNHY]LYRMY¤óPLóHI`NNPUNHY[¤RUPMY¤óP
er skilyrði.

Meðal verkefna:

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum
verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa
um 400 manns, víðsvegar um landið
sem og erlendis.

=LYRLMUHZ[Q}YU\U

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

3HUKT¤SPUNHY

var stofnað árið 1970 og hefur annast

:HTUPUNHY]PóPUUSLUKHVNLYSLUKHIPYNQH

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

ØYSH\ZU[¤RUPSLNYH]LYRLMUH

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

störfin á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 21. apríl næstkomandi.

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

Hlaupagarpar!
Hlaupahópur Stjörnunnar leitar nú að
þjálfara til að ganga til liðs við frábæran
hóp skemmtilegra einstaklinga.

Iðjuþjálﬁ óskast til starfa
Meiraprófsbílstjóri óskast í sumaraﬂeysingar

Hópurinn var stofnaður haustið 2012 og er í dag
með stærri hlaupahópum landsins. Mikil fjölbreytni er
innan hópsins sem og mikið og gott félagslíf sem
stýrt ef af öflugri stjórn.

AÐFÖNG óska eftir meiraprófsbílstjóra.
Viðkomandi þarf að hafa próf á vörubifreið með eftirvagn.
Unnið er á vöktum við útkeyrslu á vörum í verslanir Haga.
Sækja skal um starﬁð á www.adfong.is

Ef þú er áhugasamur og vilt kynna þér málið frekar
þá vertu í sambandi við Odd eða Gunnar.

Staða Iðjuþjálfa er laus til umsóknar. Starﬁð felur í sér yﬁrumsjón
með þjálfun og félagsstarﬁ heimilismanna. Um er að ræða
80 - 100% starf í dagvinnu.
Umsóknarfrestur er til 1. mai 2014. Með umsókn fylgi upplýsingar
um námslok og ferilskrá.
Helstu þættir starfsins:
Umsjón með þjálfun heimilismanna
Umsjón með hópastarﬁ á hjúkrunardeildum
Umsjón með RAI-mælingum (raunverulegur aðbúnaður íbúa).
Fræðsla og ráðgjöf fyrir heimilismenn og starfsfólk
Þverfagleg samvinna
Helstu kröfur:
Íslenskt starfsleyﬁ og löggilding
Faglegur metnaður og hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæﬁleikar.

oddur@nordicseafood.is s. 847 7674 eða
gunnar@garri.is s. 696 4446

Umsóknarfrestur er til 1. mai 2014.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands
Vinsamlega sendið umsóknir til:
Jónbjörg Sigurjónsdóttir hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ
Árskógum 2,
109 Reykjavík
eða í tölvupósti; jonbjorg@skogar.is

gaman í vinnunni
Vef- og verkefnastjóri

Nú þurfum við að FJÖLGA
starfsmönnum í útilíf

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) leitar eftir vefog verkefnastjóra.
Um framtíðarstarf er að ræða í 80% starfshlutfalli.
Á skrifstofu Fíh vinna 10 starfsmenn. Félagið vinnur
að hagsmunum hjúkrunarfræðinga og eflingu og
þróun hjúkrunar á Íslandi. Starfsmenn þess starfa fyrir
rúmlega 3800 hjúkrunarfræðinga.

Er þjónustulund, jákvæðni, vilji til að læra og
IGTCGPPDGVWT OQTIWP½KPPUV[TMNGKMK! 
gætir þú verið rétti starfsmaðurinn fyrir okkur.
Við erum einmitt núna að leita að röskum
sölumönnum í fullt starf. Viðkomandi þarf
að hafa brennandi áhuga á að selja vörur í
veiði-, útivista-, hjóla-, skó-, og sportdeild.

Helstu verkefni:
t6NTKØONF§EBHMFHVWJ§IBMEJPHSFLTUSJWFGTÓ§V'ÓI
www.hjukrun.is
t(SBGÓTLIÚOOVOPHWJOOTMBFGOJTGZSJS'ÓI
t6NTKØONF§UÚMWVPHULOJNÈMVN
t6NTKØONF§ÞUHÈGVFGOJÈWFHVNGÏMBHTJOT
t6NTKØONF§TBNGÏMBHTNJ§MVN'ÓI
t7FSLFGOJTFN'ÓIWJOOVSB§IWFSKVTJOOJ
Hæfniskröfur:
t)ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSö
t3FZOTMBBGWFGTUKØSOo¢FLLJOHÈWFGVNTKØOBS
forritinu LISA er kostur
t3FZOTMBBGWFSLFGOBTUKØSOVO
t(Ø§ÓTMFOTLVLVOOÈUUBoHPUUWBMEÈSJUV§VNÈMJ
t(PUUWBMEÈFOTLVPHFJOVOPS§VSMBOEBUVOHVNÈMJ
t'SOJÓGSBNTFUOJOHVFGOJTGZSJSWFG C§JÓSJUV§V
máli og í myndum
t3FZOTMBBGNZOEWJOOTMVPHHSBGÓTLSJWJOOVGZSJSWFG
t(Ø§¢FLLJOHÈNZOEWJOOTMVGPSSJUVNFJOTPH
Photoshop og Illustrator
tFLLJOHÈ)5.t'SOJPHTLJMOJOHVSÈOPULVOTBNGÏMBHTNJ§MB
t)GOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVNPHHØ§
þjónustulund

Hæfniskröfur
ƿ  L²PWUVWNWPFFWIPC¯WTQIL MX¥¯PK
ƿ JWIK XGK¯KQI¹VKXKUV
ƿ JWIK TGK¯JL²NWOQIURQTVK

Umsóknir og frestur
JWICUCOKTUGPFKUVCTHUWOU²MP UCOV¬VCTNGITKHGTKNUMT 
á utilif@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 21. apríl.

ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA- OG ÚTIVISTAR
Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu,
í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind.

+BGOULPOVSTFNLBSMBSFSVIWÚUUUJMB§TLKBVN
TUBSö§

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi.

ÁRNASYNIR

Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu
starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði.

/ÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUJS»MBGVS(4LÞMBTPO GPSNB§VS
'ÓI ÓTÓNBF§BOFUGBOHPMBGVS!IKVLSVOJT

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við
veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki
og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf eru
framúrskarandi þjónustuhæfileikar og góð mannleg samskipti.

Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl 2014.
½MMVNVNTØLOVNWFS§VSTWBSB§¢FHBSÈLWÚS§VOVN
ráðningu hefur verið tekin.

Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

Umsóknum skal skila rafrænt á olafur@hjukrun.is
GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is

| ATVINNA |
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Aðjúnkt í jarðfræði
Jarðvísindadeild auglýsir laust til umsóknar starf aðjúnkts í jarðfræði

Hæfnikröfur:
Æskilegt er að viðkomandi hafi
iðnmenntun sem nýtist í starfi þar
sem starfsmaðurinn myndi sjá um
viðhald að einhverju leyti.

Ráðið verður í starfið tímabundið til eins árs
og gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji
störf 1. júlí 2014.
Umsóknarfrestur er til og með 5. maí
næstkomandi.
Upplýsingar um starfið veita
Magnús Tumi Guðmundsson, forseti Jarðvísindadeildar, í síma 525 4800 og á mtg@hi.is
og Hreggviður Norðdahl, varaforseti deildarinnar,
í síma 525 4800 og á hreggi@hi.is.

Við jarðvísindadeild stunda um 280 stúdentar nám
í jarðfræði, jarðeðlisfræði og jarðefnafræði.
Þar af eru framhaldsnemar um 70, bæði meistaraog doktorsnemar. Jarðvísindadeild er ein sex deilda
Verkfræði- og náttúruvísindasviðs.
Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands
starfa um 300 manns við mikilvægar rannsóknir og
fjölbreytta og metnaðarfulla kennslu á sviði
verkfræði og náttúruvísinda. Starfsumhverfið er
alþjóðlegt, enda eykst sífellt hlutfall erlendra
nemenda og starfsmanna við sviðið.

Sjá nánar á www.hi.is/laus_storf.

Umsóknarfrestur er til 27. apríl og sótt er
um starfið á www.festi.is

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

RI

SÉÐ OG HEYRT
R

Birtíngur útgáfufélag óskar eftir að ráða ritstjóra fyrir tímaritið
Séð og heyrt.
=PóSLP[\THóÅ\N\TYP[Z[Q}YH[PSHóYP[Z[ûYHLPU\]PUZ¤SHZ[H
[xTHYP[PSHUKZPUZ=PóRVTHUKPôHYMHóM`SNQHZ[]LSTLóVN
OHMHN}óHM¤YUPxYP[\ó\TmSP=Pó]PSQ\TZ[HYMZTHUUZLT
LYQmR]¤ó\YZQmSMZ[¤ó\Yx]PUU\IYNó\TVNOLM\YN}óH
ZHTZ[HYMZO¤MUP9móUPUNHY[xTPUULYTmU\óPYMYmQUx
[PSTHx
<TZ¤RQLUK\YLY\]PUZHTSLNHZ[ILóUPYHóZLUKH\TZ}RUPY
mUL[MHUNPó!RHYS'IPY[PUN\YPZ
<TZ}RUôHYMHóM`SNQHZ[HYMZMLYPSZZRYmVNR`UUPUNHYIYtMôHY
ZLTNLYóLYNYLPUM`YPYmZ[¤ó\\TZ}RUHYVNYRZ[\óUPUN\Y
M`YPYO¤MUPxZ[HYÄó

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2014.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Nr. 13 3. apríl verð 995 kr.

IR LÍFIÐ GRA!
GEERRIR
SKEMMTILE

kr.
Nr. 14 10. apríl verð 995

IÐ
GERIR LÍFILE
GRA!
SKEMMT
Dásamlaeg
Dían
Klein!

ÚV:
RÚV:
Árshátíð R

Skyggnst inn í líf
Svandísar Dóru:

ÐII, GLAMÚR
EÐI,
GÓÓÐÐUR ANDI!

VERÐUR

ORÐ Í MEIRA
BÓNVERA
„ÁTTI AÐ
BEINNI?

Guðrún Bergmann, heilsan
og óþolinmæðin:

„ÉG HELD ÁFRAM
AÐ BERJAST!“

Örn XÍ“
Heiðar
SUSE
BRUS
– ofsakvíðinn,
fordómar
og Eurovision:

POLLAPÖNK

LOKAVERKEFNI Í KÍ!
Töff tíska
á RFF:

771025 956009

FYRIR OG EFTIR!
MISSTU NN!
HÁLFT TO

9 771025 956009

Keppendur
Biggest
Loser:

ÞJÓÐLEGT,
ROKKAÐ,
Skálmöld sprengir
Árshátíð
leikhúsið:
KRÖFTUGT
365:
NORRÆNN SEIÐUR OG KVENLEGT!
OG ÞRÍR TRÚÐAR!

ROKK Á
KÖFLUM!

sími: 511 1144

a Sölva
Vera
og Damon
g
nger:
Younger:

IGA VON
EEIGA
A I!
Á BBARN

kre
yrrir sskref
fy
fyrir
Skref fyr

TTTÚRULEG
TTÚ
NÁTTÚRU
OG FALLEG
FERMINGARFÖRÐUN!

Nicole Sherzinger
kaupir íslenska
hönnun:

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Verslunarstjóri
Lögreglumenn
Lektor í náttúrulandfræði
Lektor í umhverfis- og auðl.fræði
Lektor í jarðfræði
Lektor í jarðeðlisfræði
Lögreglumaður
Námsráðgjafi
Lektorar í íslensku
Lektor í viðskiptafræði
Lektor í félagsráðgjöf
Aðjúnkt í jarðfræði
Sjúkraþjálfari
Sérfræðingur í uppl.tæknimálum
Framhaldsskólakennarar
Lögfræðingur
Hjúkrunarfræðingar
Skólastjóri Sjúkraflutningaskólans
Kennsla og önnur störf
Framhaldsskólakennarar
Lögfræðingur
Lögreglumenn
Lektor
Vélvirki/bifvélavirki
Framhaldsskólakennarar
Lögreglumenn
Lögfræðingur
Sjúkraliði
Klínísk þjálfun
Sérfræðingur
Lögreglufulltrúi

Vínbúðin
Lögreglustjórinn á Snæfellsnesi
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið
Lögreglustjórinn á Blönduósi
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
HÍ, menntavísindasvið
HÍ, viðskiptafræðideild
HÍ, félagsvísindasvið
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Menntaskólinn á Ísafirði
Seðlabanki Íslands
Heilbrigðisst. Vesturl., sjúkrahús
Sjúkrahúsið á Akureyri
Framhaldssk. í A.-Skaftafellssýslu
Menntaskólinn á Akureyri
Póst- og fjarskiptastofnun
Lögreglustjórinn á Hvolsvelli
Háskólinn á Akureyri
Vegagerðin
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
IRR, yfirfasteignamatsnefnd
Landspítali, sýkingavarnadeild
Landspítali, næringarstofa
Ríkisskattstjóri
Embætti ríkislögreglustjóra

201404/242
Hveragerði
Ólafsv./Grund.fj 201404/241
201404/240
Reykjavík
201404/239
Reykjavík
201404/238
Reykjavík
201404/237
Reykjavík
201404/236
Blönduós
Reykjanesbær 201404/235
201404/234
Reykjavík
201404/233
Reykjavík
201404/232
Reykjavík
201404/231
Reykjavík
201404/230
Egilsstaðir
Reykjanesbær 201404/229
201404/228
Ísafjörður
201404/227
Reykjavík
201404/226
Akranes
201404/225
Akureyri
201404/224
Höfn
201404/223
Akureyri
201404/222
Reykjavík
201404/221
Vík í Mýrdal
201404/220
Akureyri
Reyðarfjörður 201404/219
201404/218
Akureyri
Patreksfj./Ísafj. 201404/217
201404/216
Reykjavík
201404/215
Reykjavík
201404/214
Reykjavík
201404/213
Reykjavík
201404/212
Reykjavík

PIPAR \ TBWA · SÍA · 141144

Starfssvið:
Yfirumsjón með viðhaldi fasteigna í
eigu Festi og ábyrgð á viðhaldsframkvæmdum sem eru framkvæmdar
fyrir félagið.
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Iðjuþjálﬁ
Laus er til umsóknar 100% aﬂeysingarstaða
verkefnastjóra iðjuþjálfa á tauga- og hæﬁngarsviði.

Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employee
Engineer with broad aircraft experience
Job description:

Education and Qualification

3FWJFX BOE BTTFTTNFOU PG TUSVDUVSBM SFQBJST DBSSJFE PVU PO "JS "UMBOUB
BJSDSBGU 1SFQBSBUJPO PG UBTL DBSET BOE FOUSZ PG TUSVDUVSBM SFQBJST EBUB
JOUP "JS "UMBOUB DPNQVUFS TZTUFN 'PMMPXVQ PO SFQFUJUJWF TUSVDUVSBM
SFQBJST BOE QFSGPSNBODF PG PUIFS EVUJFT BT SFRVJSFE CZ UIF &OHJOFFSJOH
EFQBSUNFOU

t
t
t
t
t

)PME "JSDSBGU 5FDIOJDJBO MJDFOTF
(PPE LOPXMFEHF JO &OHMJTI MBOHVBHF
(PPE DPNNVOJDBUJPO TLJMMT
(PPE DPNQVUFS TLJMMT
"CMF UP XPSL JOEFQFOEFOUMZ

1SFQBSBUJPO PG BJSDSBGU NPEJGJDBUJPOT TVDI BT DBCJO JOUFSJPST BOE
GVSOJTIJOHT &WBMVBUF PME NPEJGJDBUJPO PG JNQPSUFE BJSDSBGU BOE QSFQBSF
GPS &"4" BQQSPWBM

1MFBTF TFOE JO BQQMJDBUJPOT CZ FNBJM UP IS!BJSBUMBOUBDPN OP MBUFS UIBO April 30th 2014

Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst eða
samkvæmt nánara samkomulagi.
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna
sýn. Kraﬁst er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum,
skipulagshæﬁleika og góðrar hæfni í mannlegum
samskiptum.
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öﬂugri teymisvinnu
að því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu
vegna taugasjúkdóma og fötlunar.
Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt
starfsleyﬁ og löggildingu.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands
og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags
Íslands og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Bára Sigurðardóttir
forstöðuiðjuþjálﬁ í síma 585-2153, netfang;
baras@reykjalundur.is og Hulda Þórey Gísladóttir
sviðsstjóri í síma 585-2048, netfang; hulda@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2014

Hlíðasmári 3 | 201 Kópavogur | Sími: 458 4000 | airatlanta.com

Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má ﬁnna
á heimasíðunni www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Ert
E
rt þú
þ að leita að fjölbreyttu
og
framtíðarstarfi?
og spennandi
spe
Hefur
H
effu þú lokið háskólaprófi? (B.A./B.S./B.Ed.)
Við Menntavísindasvið Háskóla Íslands er boðið upp á tveggja ára
meistaranám sem veitir þér starfsréttindi að námi loknu
» Leikskólakennari
Menntunarfræði leikskóla M.Ed. er tveggja ára 120 eininga nám og ætlað þeim sem lokið hafa
B.A./B.S./B.Ed. prófi. Hægt er að velja á milli stað- og fjarnáms en skyldumæting er í staðlotur
og vettvangsnám.

» Grunnskólakennari
Kennslufræði grunnskóla er 120e meistaranám í náms- og kennslufræði og er ætlað þeim sem hafa
lokið bakkalárgráðu (B.A./B.S./B.Ed.) sem felur í sér að minnsta kosti 120e í kennslugrein grunnskóla.
Gráðan veitir einnig heimild til að kenna viðkomandi grein í fyrstu áföngum framhaldsskóla. Hægt er
að velja á milli stað- og fjarnáms en skyldumæting er í staðlotur og vettvangsnám.

» Framhaldsskólakennari
Námið er ætlað þeim sem vilja afla sér réttinda til að kenna sérgrein sína í framhaldsskóla og heimildar til að kenna hana á unglingastigi í grunnskóla. Í náminu fléttast saman bóklegt nám og starfsþjálfun á vettvangi. Námið veitir réttindi til að kenna sérgrein í framhaldsskóla og heimild til að
kenna hana á unglingastigi í grunnskóla. Kjarnanámskeið eru kennd í staðnámi en að öðru leyti er
val milli stað- og fjarnáms. Námið er skipulagt í samvinnu við önnur svið Háskólans.

Við inntöku í framhaldsnám á meistarastigi
gildir sú meginregla að umsækjandi hafi
lokið fyrstu háskólagráðu (B.A./B.S./B.Ed.).
Kennsla á þessum námsleiðum fer fram á
íslensku og er kennt í staðnámi og fjarnámi.

» Nánari upplýsingar veitir Sigríður Pétursdóttir
deildarstjóri Kennaradeildar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands í síma 525 5917 eða
í tölvupósti kennaradeild@hi.is

Umsóknarfrestur er til 15. apríl
Sótt er um á heimasíðu Háskóla Íslands www.hi.is

ATVINNA
AÐSTOÐARLEIKSKÓLASTJÓRI

Heilsuleikskólinn Garðasel auglýsir stöðu aðstoðarleikskólastjóra
lausa til eins árs frá 11. ágúst 2014 – 11. ágúst 2015.
Leitað er að einstaklingi sem býr yﬁr leiðtogahæﬁleikum,
jákvæðni, samskiptahæfni, þjónustulund og áhuga á þróun nýjunga
í leikskólastarﬁ.
Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf og leyﬁsbréf til að nota
starfsheitið leikskólakennari.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyﬁsbréf sem leikskólakennari
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Stjórnunarhæﬁleikar og vilji til að leita nýrra leiða
• Lipurð og hæfni í samskiptum
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og KÍ vegna Félags stjórnenda leikskóla.

ATVINNA
AÐSTOÐARMATRÁÐUR

Starfskraftur óskast í 100% stöðu aðstoðarmatráðs frá 1. júní
2014 eða eftir samkomulagi.
Helstu verkefni:
• Að annast öll almenn störf í eldhúsi og þvottahúsi í samvinnu við
matráð og leikskólastjóra leikskólans.
Hæfniskröfur:
• Óskað er eftir sjálfstæðum, ábyrgum og jákvæðum einstaklingi
• Áhugi á að framreiða hollan og næringarríkan mat. Eigi auðvelt
með samskipti og sé tilbúinn að takast á við krefjandi og
skemmtilegt starf
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur fyrir bæði störf er til og með 28. apríl 2014.
Sækja skal um störﬁn á vef Reykjanesbæjar
www.reykjanesbaer.is/stjornkerﬁ/laus-storf
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Guðjónsdóttir leikskólastjóri
í síma 420-3160 eða 896-5058 eða með tölvupósti á
ingibjorg.gudjonsdottir@leikskolinngardasel.is

| ATVINNA |
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Bifvélavirki á
þjónustuverkstæði

RING RING
www.gestgjaﬁnn.is

MATUR OG VÍN

HARPA ÁRNADÓTTIR
OG BJÖRN ZOËGA
BÚA FALLEGA
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ÓLÍK
INNLIT
4. tbl. 2014, verð 1.795 kr.m.vsk.

VEISLUBLAÐ

NR. 316 • 4.TBL. • 2014 • VERÐ 1795 KR.

MIREYA SAMPER
BÝR FRUMLEGA
SMART LJÓSMYNDARI
Í GRINDAVÍK
BAGGALÚTUR
OG FIÐLUSMIÐUR

NÝTT ÞEMA

FROÐA

STOFUR OG

LIST SEM FEGRAR
HEIMILI Í HLÍÐUNUM

BORÐSTOFUR

SLÁÐU UM ÞIG HEIMA

BOGADREGIN OP
Í RISÍBÚÐ

GIRNILEGIR OG FLJÓTLEGIR
SMÁRÉTTIR Í VEISLUNA

ÆVINTÝRAHEIMUR
SÓLVEIGAR
HÓLMARSDÓTTUR

EGG Í ÖLL MÁL

ÍSLENSKUR
LANDSLAGSARKITEKT
Í KÖBEN

FULLT
BÐ AF
TÍSKU!
FRÍSKLEGAR
UPPSKRIFTIR

7FHOBBVLJOOBVNTWJGBWBOUBSPLLVSWBOBOCJGWÌMBWJSLKB7J¥MFJUVNB¥
drífandi og metnaðarfullum einstaklingi með þægilegt viðmót og ríka
¡KÕOVTUVMVOE

HELENA HARSITA
KYNJAKVÓTA
Á STYRKVEITINGAR
TIL KVIKMYNDA
ER TÍSKA AÐEINS
FYRIR ÚTVALDA?

WONTON
MATARBOÐ HJÁ
SÆLKERANUM
HALLVEIGU RÚNARS
EINFALDLEGA
EFTIRRÉTTIR

KRUÐERÍ MEÐ
SÚKKULAÐIHNETUSMJÖRI

LAMB OG KALKÚNN
UM PÁSKANA

ÚTSKRIFTARÁRGANGUR HÚSMÆÐRASKÓLANS ´64
- HELDUR KAFFIBOÐ
5 690691 160005

NÚTÍMA-FUNKIS
RUT HELGADÓTTIR

Á GLÆSIHÚS Í GARÐABÆ

UM KYNNI SÍN AF PHARRELL,
IT GIRL-STIMPILINN OG AUGLÝSINGUNA
SEM GERÐI ALLT VITUST

5 690691 050009

3. TBL. 2014

VERÐ 1.795 KR.

Birtingur ehf útgáfufélag óskar eftir
starfsmanni í símavörslu og almenn
skrifstofustörf.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t"MNFOOBSWJ¥HFS¥JS
t#JMBOBMFJU
t5×MWVWJOOB
t3BGNBHOTWJ¥HFS¥JS

t.FOOUVOÐCJGWÌMBWJSLKVO
t3FZOTMBÐCÐMBWJ¥HFS¥VN
t(Õ¥U×MWVLVOOÅUUB
t'SVNLW¥JPHTLJQVM×H¥WJOOVCS×H¥
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Starfslýsing
• Símsvörun og móttaka
viðskiptavina.
• Aðstoð við áskriftardeild.
• Aðstoð við reikningagerð og bókun.
• Umsjón með innkaupum
• Önnur tilfallandi verkefni.

Hárblástur!
VINNINGAR

Bara í Júlíu!

Júlía hitti

Stjörnustuð!
ifðu eins
`ogLstjarna!

Zendaya


MS]ZÆW\\][\]
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`sjálfsm
yndirnar?

justin
leey
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gaga

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Jóhannes Egilsson í síma 590 2000.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á tölvutæku formi til johannes@benni.is
Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl n.k.

Allt það helsta
um DIVERGENT!

Annameð
mælir

9 771670 840005

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

Hæfniskröfur
• Góð framkoma, rík þjónustulund og
lipurð í mannlegum samskiptum
• Reynsla og þekking á DK
hugbúnaði æskileg.
• Góð kunnátta í Excel og
4PJYVZVM[6ɉJL
-Y\TR]¤óPVNZQmSMZ[¤óPxZ[HYÄ
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast
sendar á karl@birtingur.is

Áformað er að ríkisskattstjóri hafi umsjón með framkvæmd leiðréttinga
á höfuðstól fasteignaveðlána og ráðstöfun séreignarsparnaðar til lækkk
unar á höfuðstól fasteignaveðlána. Verkefnið er viðamikið og verður
tímabundið til 15 – 24 mánaða. Vegna þess er í undirbúningi að ráða til
RSK viðbótarmannafla til að annast þessa framkvæmd.
Stofnuð hefur verið ný sjálfstæð eining sem mun hafa á hendi umsjón með framkvæmd
leiðréttinga á höfuðstól verðtryggðra fasteignaveðlána einstaklinga og ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á höfuðstól þeirra í samræmi við lög og reglugerðir þar að lútandi.
Starfsmenn munu framan af sinna leiðbeiningagjöf og aðstoð við umsækjendur á umsóknartímanum, en síðar úrvinnslu og afgreiðslu umsókna og eftir atvikum öðrum
verkefnum.

Ertu skipulagður einstaklingur
semhefur áhuga á að byggja upp
lítinn klúbb á landsbyggðinni?
Knat tspyrnudeild Skallagríms leitar að verkefnastjóra
sem er tilbúinn að sinna fjölbrey t tu og skemmtilegu
starfi í Borgarbyggð. Verkefnastjórinn kemur að
skipulagningu innra starfs deildarinnar og sér um
afmörkuð verkefni sem tengjast starfsemi knat tspyrnudeildar. Knat tspyrnudeild Skallagríms
starfar undir merkjum Fyrirmyndarfélags ÍSÍ.
Leitað er að starfsmanni sem:
• hefur góða skipulagshæfileika og frumkvæði
• getur unnið sjálfstæt t og í samstarfi við aðra
• hefur reynslu af íþrót tum og/eða starfi íþrót tadeilda
• getur þjálfað yngstu knat tspyrnuiðkendurna
• hefur áhuga á að vinna með börnum og unglingum
• hefur áhuga á hrey fingu og heilbrigði
• er einstaklega skemmtilegur
Eftirfarandi þættir eru ótvíræðir kostir:
• að vera með stúdentspróf, íþrót takennaramenntun
og/eða háskólagráðu sem ný tist í starfi
• að hafa reynslu af starfi með börnum og unglingum
Starfsvið verkefnastjóra tekur meðal annars til:
• að framkvæma aðgerðaáætlun um að fjölga
iðkendum knat tspyrnudeildar Skallagríms
• að skipuleggja og f ylgja ef tir innra starfi
deildarinnar ásamt þjálfurum og stjórn
• að taka þát t í og sinna fjáröflunum
• að halda utan um daglegan rekstur deildarinnar
Konur jafnt sem karlar eru hvat tar til að sækja um
starfið.Nánari upplýsingar veitir formaður Knat tspyrnudeildar Skallagríms, Ívar Örn Reynisson í síma
6952579 og ivar@menntaborg.is.

Starfsmenn ríkisskattstjóra eru um þessar mundir 250 á níu starfsstöðvum, þar af um 150
í aðalstöðvum í Reykjavík en verkefnið verður vistað þar.
Menntunar- og hæfnikröfur
Haldgóð háskólamenntun
Mjög gott vald á rituðu máli
Að geta greint aðalatriði frá aukaatriðum
Hæfni til að skýra forsendur ákvarðana
Frumkvæði
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Jákvæðni og lipurð í samskiptum
Góð almenn tölvukunnátta
Frekari upplýsingar veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir starfsmannastjóri í síma 442 1151.
Umsókn skal fylla út á vefslóðinni rsk.is/starf. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar
um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með í
viðhengi.
Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2014. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Umsóknir gilda í 6 mánuði. Laun taka mið af
kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.
Meginstefna RSK í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu
á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli og unnið er eftir gildunum:
Fagmennska – Jákvæðni – Samvinna.

Fyrirvari: Áformað ráðningarferli ræðst endanlega af lögum frá Alþingi.

Umsóknum skal skilað á net fangið
ivar@menntaborg.is fyrir 2. maí næstkomandi.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní eða ef tir nánara
samkomulagi.

Nánari upplýsingar á rsk.is
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Málarar

Matreiðslumaður Matsveinn - Matartæknir

Óskum eftir lærðum málurum í vinnu. Menn með mikla
reynslu koma einnig til greina.
Umsóknir sendist á netfangið litalausnir@gmail.com

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir
starfsmanni í afleysingar sem fyrst.
• Unnið er virka daga og aðra hverja helgi.
• Starfsmaður þarf að geta unnið sjálfstætt.
• Skila þarf umsóknum inn fyrir 21. apríl n.k.
sem sendist á netfangið: eldhus@eir.is
eða á skrifstofu Eirar.
Eir hjúkrunarheimili – Eldhús
Hlíðarhúsum 7,112 Reykjavík
S: 522 5700 www.eir.is

Starfsfólk
óskast!
Geysir Glíma leitar eir starfsfólki
í heilsárs- og sumarvinnu!

Skrifstofu- og verkefnastjóri óskast
til starfa hjá netöryggis fyrirtæki.

Starfssvið

Hæfniskröfur

 Kaﬃbarþjónar
 Þjónar / aðstoð í sal
 Aðstoð í eldhús
 Starfsfólk í ísbúð

 Rík þjónustulund
og jákvæ viðmót
 Getur unnið sjálfstæ
sem og í heild
 Stundvís, snyrtilegur
og heiðarlegur
 18 ára og eldri

Við óskum eftir skrifstofu- og verkefnastjóra til starfa
í fullt starf.Ábyrgðarsvið er umsjón með daglegum resktri
og umsjón skrifstofu starfa, umsjón með verkefnum og
samskipti við samstarfsaðila, yfirsýn yfir bókhald og
fjármál, símavarsla og upplýsingagjöf til ytri aðila.
Eiginleikar sem óskað er eftir:
Sjálfstæð vinnubrögð, góð samskipti, skipulagshæfni
til stýringar á verkefnum og langlundargeð til að tryggja
framgöngu stærri verkefna, snyrtimennska og almennir
eiginleikar til að takast á við fjölbreytt verkefni og krefjandi
umhverfi. Nauðsynlegt er að geta tekist á við
og skilið hugtök í tölvubransanum og er reynsla þaðan
mikill kostur ásamt bókhaldskunnáttu.

Umsókn ásamt ferilskrá
með mynd skal senda á
geyser@geyser.is
fyrir 18.apríl nk.

Hlökkum til að
heyra frá ykkur!
Geysir Glíma veitingarhús

Geysir – 801 Haukadalur

Frekari upplýsingar um okkur er hægt
að nálgast á www.npi.is.
Stutt umsókn með CV óskast send á work@npi.is
Öllum umsóknum verður svarað.

www.gestgjaﬁnn.is
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FROÐA

Megin verkefni félagslegrar heimaþjónustu er
að efla notanda til sjálfsbjargar og sjálfræðis
og gera honum kleift að búa sem lengst á eigin
heimili við sem eðlilegastar aðstæður. Um er
að ræða 50% starf iðjuþjálfa.

MIREYA SAMPER
BÝR FRUMLEGA
SMART LJÓSMYNDARI
Í GRINDAVÍK
BAGGALÚTUR
OG FIÐLUSMIÐUR

NÝTT ÞEMA

STOFUR OG

LIST SEM FEGRAR
HEIMILI Í HLÍÐUNUM

BORÐSTOFUR

SLÁÐU UM ÞIG HEIMA

BOGADREGIN OP
Í RISÍBÚÐ

GIRNILEGIR OG FLJÓTLEGIR
SMÁRÉTTIR Í VEISLUNA

ÆVINTÝRAHEIMUR
SÓLVEIGAR
HÓLMARSDÓTTUR

EGG Í ÖLL MÁL

ÍSLENSKUR
LANDSLAGSARKITEKT
Í KÖBEN

FULLT
BÐ AF
TÍSKU!

MATARBOÐ HJÁ
SÆLKERANUM
HALLVEIGU RÚNARS
EINFALDLEGA
EFTIRRÉTTIR

ÚTSKRIFTARÁRGANGUR HÚSMÆÐRASKÓLANS ´64
- HELDUR KAFFIBOÐ
5 690691 160005

NÚTÍMA-FUNKIS
RUT HELGADÓTTIR

Á GLÆSIHÚS Í GARÐABÆ

Dagvinna, hlutastarf
Lyngás
Þroskaþjálfi, félagsliði og stuðningsfulltrúi óskast
til starfa í 50% stöður í Lyngás, Safamýri 5.
Vinnutíminn er frá 8.30-12.30 og æskilegt er
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um er að ræða dagþjónustu, vinnu- og virkni fyrir
fullorðið fólk með fötlun og tekur starfsmaður þát t í
fjölbrey t tum og spennandi verkefnum í samvinnu við
góðan starfsmannahóp.
Upplýsingar veita Valgerður Unnarsdót tir í síma
55 3-8228 og Erna Einarsdót tir í síma 414-0500
á virkum dögum. Atvinnumsókn sendist á
valgerdur@styrktarfelag.is og
erna@st yrktarfelag.is. Upplýsingar um félagið má
nálgast á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is.

FRÍSKLEGAR
UPPSKRIFTIR

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

KYNJAKVÓTA
Á STYRKVEITINGAR
TIL KVIKMYNDA

Menntunar- og hæfniskröfur
· Háskólamenntun í iðjuþjálfunarfræði
· Færni í mannlegum samskiptum,
þjónustulund og skipulagsfærni
· Reynsla af starfi með öldruðum og/eða í
félagsþjónustu er æskileg

KRUÐERÍ MEÐ
SÚKKULAÐIHNETUSMJÖRI

LAMB OG KALKÚNN
UM PÁSKANA

Strandgata 75 ,220 hafnafjörður

HELENA HARSITA

ER TÍSKA AÐEINS
FYRIR ÚTVALDA?

WONTON

Umsóknir sendist á netfangið diddi@bilaraf.is

Iðjuþjálfi óskast
í félagslega
heimaþjónustu

HARPA ÁRNADÓTTIR
OG BJÖRN ZOËGA
BÚA FALLEGA

9

ÓLÍK
INNLIT

VEISLUBLAÐ

Um er að ræða viðgerðir á bílum og ferðavögnum,
ásamt afgreiðslu í móttöku og síma
Gerð er krafa um eftirfarandi hæfni:
• bifvélavirki eða góð reynsla af ýmiskonar
viðgerðum
• góð, almenn samskiptahæfni
• Almenn tölvukunnát ta
• vandvirkni og samviskusemi
• íslenskukunnát ta

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

AUGLÝSINGASTJÓRI
ÓSKAST
4. tbl. 2014, verð 1.795 kr.m.vsk.

Bílaraf í Hafnarfirði óskar eftir að
ráða til sín öflugan starfsmann til
framtíðarstarfa á spennandi vinnustað

UM KYNNI SÍN AF PHARRELL,
IT GIRL-STIMPILINN OG AUGLÝSINGUNA
SEM GERÐI ALLT VITUST

5 690691 050009

3. TBL. 2014
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Hárblástur!
VINNINGAR

Bara í Júlíu!

Júlía hitti

Stjörnustuð!
Lifðu eins
`og
stjarna!

Zendaya
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Annameð
mælir

Allt það helsta
um DIVERGENT!

9 771670 840005

Helstu verkefni
· Innleiðing á iðjuþjálfun í félagslega
heimaþjónustu Kópavogsbæjar
· Efla og viðhalda færni og heilsu til
sjálfstæðrar búsetu
· Mat og endurmat á þjónustuþörf
umsækjanda um félagslega heimaþjónustu
Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Iðjuþjálfafélags Íslands.

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 2014

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhildur
Þengilsdóttir, deildarstjóri þjónustudeildar aldraðra,
í síma 570-1500, eins má beina fyrirspurnum á
póstfang: svanhildur@kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um
starfið.
Umsóknarfrestur er til
og með 21. apríl 2014.
Farið verður með
allar umsóknir sem
trúnaðarmál.

· Deildarstjóri á leikskólann Austurkór
· Leikskólakennari á leikskólann Austurkór
· Deildarstjóri á leikskólann Baug
· Leikskólakennari á leikskólann Baug
· Leikskólakennari í íþróttasal á leikskólann Baug
· Deildarstjóri á leikskólann Sólhvörf
· Leikskólakennari á leikskólann Sólhvörf
· Leikskólakennari á leikskólann Marbakka
· Iðjuþjálfi hjá félagslegri heimaþjónustu
· Sérfræðingur í tímabundið starf í barnavernd
· Sérkennari í sérdeild í Álfhólsskóla
· Þroskaþjálfari á heimili fyrir fatlaða

Kópavogsbær

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is
sími: 511 1144

| ATVINNA |
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Skálholt
Bújörðin Skálholt auglýst til ábúðar
Kirkjuráð íslensku þjóðkirkjunnar, f.h. kirkjumálasjóðs,
auglýsir lausa til ábúðar jörðina Skálholt, landnúmer 167166,
Biskupsstungum, sveitarfélaginu Bláskógabyggð. Ábúðarsamningur verður til ﬁmm ára frá og með 1. júní 2014, með
möguleika á framlengingu.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Gönguleiðir skólabarna 2014, útboð nr. 13226.
• Leikskóla- og skólalóðir: Fallvarnar- og yﬁrborðsefni,

ÚTBOÐ

útboð nr. 13180.

• Fossvogsskóli, endurgerð lóðar 2014, 1. áfangi,

Ábúðarsamningnum fylgir starf ráðsmanns á Skálholtsstað,
sem gerður verður sérstakur ráðningarsamningur um.

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í eftirfarandi Útboð

Sjá nánari upplýsingar á kirkjan.is

1. Kaup á vörubifreið með krókheysi
Opnun tilboða miðvikudaginn 30. apríl 2014 kl. 11:00

GLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI
Á AKUREYRI TIL LEIGU
STRANDGATA 3
258 m2 húsnæði til leigu á besta stað í miðbæ Akureyrar,
við Ráðhústorgið.Inngangar og útstillingagluggar bæði
að austan og vestan. Mjög sýnilegt öllum sem fara um
miðbæ Akureyrar. Húsnæðið er innrét tað sem fataverslun , en áður hefur verið rekin veitingarstaður í
eigninni. Stór og sólrík verönd framan við húsnæðið
gefur mikla möguleika, og næg bílastæði eru í grennd.

útboð nr. 13184.

• Ölduselsskóli, endurgerð lóðar 2014, 1. áfangi,
útboð nr. 13185.

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

Útboðsgögn afhent hjá:
Umhverﬁ og framkvæmdir
Norðurhellu 2
Hafnarﬁrði

Innkaupadeild

Frá og með mánudeginum 14. apríl á kr. 2.000.- fyrir hver
tilboðsgögn.
Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum þeim
bjóðendum er þess óska.
Réttur áskilinn til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna
öllum.

ÚTBOÐ

Umhverﬁ og framkvæmdir
Hafnarfjarðarbær.

LANDSPÍTALI FOSSVOGI
ÚTVEGGIR OG GLUGGAR A-ÁLMU
ÚTBOÐ NR. 15643
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landspítala, óskar eftir
tilboðum í framkvæmdir við allsherjar viðgerðir og
endurbætur á ytra byrði suðurhliðar A-álmu Landspítala
í Fossvogi.

Upplýsingar gefur Aðalsteinn Árnason
í síma 666 1077 eða á vgj@nett.is

ÚTBOÐSAUGLÝSING
HOFSSTAÐASKÓLI
4. ÁFANGI
Garðabær, auglýsir eftir tilboðum í byggingu
2ja hæða viðbyggingar við Hofsstaðaskóla,
Skólabraut 5 í Garðabæ, ásamt með
breytingum innandyra í núverandi
skólabyggingu og frágangi aðliggjandi lóðar
umhverfis viðbyggingu.
Byggingin er staðsteypt 2ja hæða
skólabygging með flötu einangruðu og
dúklögðu þaki, pússuð að utan og einangruð
og pússuð að innan. Byggingunni skal skilað
fullbúinni að utan sem innan 1. ágúst 2015.
Helstu stærðir:
• Grunnflötur byggingar
• Heildarstærð
• Mótafletir
• Steinsteypa
• Steypustyrktarjárn

605 m²
1140 m²
3.700 m²
650 m³
48 tonn

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum
sem eru rafræn og verða aðgengileg á vef
Garðabæjar, www.gardabaer.is frá
þriðjudeginum 15. apríl nk.
Tilboðum skal skilað eigi síðar en 20. maí
2014 kl 11:00 á Bæjarskrifstofur
Garðabæjar, Garðatorgi 7, Garðabæ, þar
sem þau verða opnuð að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ Á ENDURBÓTUM
OG VIÐBYGGINU LEIKSKÓLA
Sveitarfélagið Flóahreppur auglýsir útboð á
endurbótum og viðbyggingu við leikskólann
Krakkaborg, Þingborg.
Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur það þeim
reglum sem um þau gilda.
Um er að ræða verulegar endurbætur á núverandi
leikskólahúsnæði ásamt byggingu 245,8 m2 viðbyggingar.
Innifalið í tilboði skal vera allt sem til þarf að ljúka verkinu
eins og það er skilgreint í útboðsgögnum.

Gera á við steypu- og múrskemmdir útveggja, brjóta
niður svalir og endursteypa að miklu leyti. Endursmíða
svalahandrið og setja upp. Gera á við harðviðarglugga og
hurðir, 42 stórum furugluggum þarf að skipta út fyrir nýja
litaða álglugga og gera við aðra, gler verður endurnýjað.
Þá verður sett jöfnunarlag á útveggi og þeir ásamt köntum
og svalaloftum, steinaðir í heild sinni.
Helstu magntölur eru:
•
•
•
•
•

Algluggar
Einangrunargler
Svalahandrið
Endursteypa
Steining

42
500
76
10
650

stk.
m2
m
m3
m2

Vettvangsskoðun verður haldin föstudaginn 11. apríl
kl. 10:00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.

Verklok eru 19. desember 2014.
Útboðsgögn verða afhent rafrænt. Senda þarf beiðni á
tölvupóstfangið ﬂoahreppur@ﬂoahreppur.is með nafni,
kennitölu, heimilisfangi og síma bjóðanda.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Flóahrepps, Þingborg fyrir
kl. 12.00 mánudaginn 28.apríl 2014, en þá verða þau opnuð
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Nánari upplýsingar veitir undirrituð,
ﬂoahreppur@ﬂoahreppur.is eða í síma 480-4370.
Margrét Sigurðardóttir, sveitarstjóri Flóahrepps

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar
en 31. október 2014.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 8.apríl 2014. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 29. apríl kl. 14:00 að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.
FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

ÚTBOÐ
Göngustígur og stofnlagnir í Fellabæ

www.gardabaer.is
Tækni- og umhverfissvið

Hitaveita Egilsstaða og Fella óskar eftir tilboðum í verkið GÖNGUSTÍGUR OG STOFNLAGNIR Í FELLABÆ.
Verkið felst í lagningu á 580 m löngum göngustíg samhliða endurnýjun á 750 m af stofnlögnum hitaveitu
og vatnsveitu meðfram hringvegi frá Smiðjuseli að Lagarbraut í Fellabæ ásamt 250 m af öðrum lögnum.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Hitaveitu Egilsstaða og Fella, Einhleypingi 1,
700 Egilsstöðum, frá og með miðvikudegi 9. apríl 2014, eða samkvæmt samkomulagi.

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Nánari upplýsingar á heimasíðu HEF, www.hef.is.
Tilboð verða opnuð á sama stað miðvikudaginn 30. apríl 2014 kl. 14:00
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Ársfundur

Eftirlaunasjóður starfsmanna Útvegsbanka
Íslands boðar til ársfundar
þriðjudaginn 29. apríl 2014 kl. 17.00
á Grand Hótel, Háteigi A.

Dagskrá:
Skýrsla stjórnar.
Tillaga að breytingum
á samþykktum sjóðsins.
Önnur hefðbundin ársfundarmál.
Allir sjóðfélagar eiga rétt á setu á ársfundi með málfrelsi
og tillögurétti. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta.
Stjórnin.

SAMFÉLAGSSJÓÐUR EFLU
Samfélagssjóður EFLU var stofnaður árið 2013 í tilefni af 40
ára afmæli fyrirtækisins. Markmið sjóðsins er að láta gott af
sér leiða og er hlutverk hans að veita styrki til verðugra
verkefna. EFLA styður uppbyggjandi og jákvæð verkefni í
samfélaginu.

1iPtDOìMyèOHJXPPHQQWDVNyOD
0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODPiODUièXQH\WLèDXJOêVLU
HIWLUXPVyNQXPXPVNyODYLVWYLè
$OìMyèOHJDQ PHQQWDVNyOD 5DXèD NURVVLQV
5HG &URVV 1RUGLF 8QLWHG :RUOG &ROOHJH 
t )OHNNH 1RUHJL VNyODiULè   
8PV NMHQGXUVNXOXKDIDORNLèVHPVYDUDUHLQXiULt
IUDPKDOGVVNyOD KDID JRWW YDOG i HQVNX RJ YHUD i
DOGULQXPiUD
1iQDUL XSSOêVLQJDU RJ XPVyNQDUH\èXEO|è HUX Dè
¿QQDiYHIUièXQH\WLVLQV
PHQQWDPDODUDGXQH\WLLV 8PVyNQLU EHULVW PHQQWD
RJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WLQX6|OYKyOVJ|WX
  5H\NMDYtN HèD i QHWIDQJLè SRVWXU#PUQLV
tVtèDVWDODJLDSUtO

Save the Children á Íslandi

Umsóknum skal fylgja greinargóð lýsing á markmiði eða
viðfangsefni, þó ekki meira en ein síða að lengd.

ATVINNULÓÐIR
EINN BESTI STAÐUR
HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS
Í boði eru m.a. stórar lóðir í Hellna- og Kapelluhrauni,
sem veita fyrirtækjum aukna möguleika til
uppbyggingar í framtíðinni. Tímabundin afsláttarkjör.
Allar upplýsingar um lóðir, stærðir og lóðaverð er að
finna á www.hafnarfjordur.is. Á vefnum er einnig að
finna skipulagsuppdrætti, skilmála og upplýsingar.
Fyrirspurnir sendist á lodir@hafnarfjordur.is.
Hafnarfjarðarbær leggur áherslu á að skapa gott og aðlaðandi
starfsumhverfi fyrir fyrirtækin í bænum. Bærinn vill stuðla að nýrri
atvinnuuppbyggingu en styrkleiki atvinnulífs Hafnarfjarðar felst í reynslu
og þekkingu á stóriðju, iðnaði, hafnarstarfsemi, framleiðsluog þekkingariðnaði, ferðaþjónustu og verslun og þjónustu.

Umsóknir þurfa að berast sjóðnum fyrir 1. maí
næstkomandi. Allar nánari upplýsingar og leiðbeiningar
vegna umsókna má finna á efla.is.

Umhverﬁs- og skipulagssvið Reykjavíkur

Auglýsing á starfsleyﬁstillögu vegna bensínstöðvar með metangasafgreiðslu.
EFLA hf. t Höfðabakki 9 t 110 Reykjavík t Sími 412 6000 t www.efla.is

Með vísan til 24. gr. reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyﬁ fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með
sér mengun eða mengandi starfsemi, mun tillaga að starfsleyﬁsskilyrðum fyrir neðangreint fyrirtæki
liggja frammi hjá Þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 1. hæð, frá 14. apríl til 14. maí 2014.

AUGLÝSING UM
DEILISKIPULAG Í
GARÐABÆ

Fyrirtæki/gildistími starfsleyﬁs í árum

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með
eftirfarandi tillögur að breytingum á
deiliskiplagi í samræmi við 1. mgr. 43. gr.
Skipulagslaga nr. 123/2010.

Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir aðilar:
1. Sá sem sótt hefur um starfsleyﬁ svo og forsvarsmenn og starfsmenn tengdrar
eða nálægrar starfsemi.
2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir óþægindum vegna mengunar.
3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar.

1.
Tillaga að breytingu deiliskipulags
Sjálands, Strikið 1-3
Tillagan gerir ráð fyrir því að byggingarreitur
fjölbýlishúss breytist sem og aðkoma og
fyrirkomulag bílastæðakjallara.
Byggingarmagn er óbreytt.

2.
Tillaga að breytingu deiliskipulags
Akrahverfis, hljóðvarnir við
Hafnarfjarðarveg
Tillagan gerir ráð fyrir breytingum á
hljóðmönum og legu göngustígs við
Hafnarfjarðarveg á móts við Breiðakur.
Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum
Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá 14. apríl til og
með 26. maí 2014. Þær eru ennfremur
aðgengilegar á heimasíðu Garðabæjar
www.gardabaer.is. Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að
gera athugasemdir við tillögurnar. Frestur til
þess að skila inn athugasemdum rennur út
mánudaginn 26. maí 2014. Skila skal
athugasemdum á bæjarskrifstofur
Garðabæjar og skulu þær vera skriflegar og
undirritaðar. Þeir sem ekki gera
athugasemdir við tillögurnar fyrir tilskilinn
frest teljast samþykkir þeim.
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

www.gardabaer.is
Tækni- og umhverfissvið

Olíuverzlun Íslands hf. / 12 ár

Almenn skilyrð

Sértæk skilyrði

X

X

Reglugerð 785/1999

Staðsetning

X

Álfheimar 49

Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir aðilar:
Athugasemdir skulu vera skriﬂegar og sendast Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur,
Umhverﬁs- og skipulagssviði, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, í síðasta lagi 14. maí 2014.

ÚTBOÐ

MALBIKUN OG VIÐGERÐIR Á GÖTUM Í KÓPAVOGI 2014 - 2015
Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í malbiksviðgerðir á götum í Kópavogi og malbikun stíga og gangstétta
2014 og 2015.
Í verkinu fellst að gera við skemmd malbiksslitlög á götum í Kópavogi og malbikun á gangstéttum og stígum í
nýbygginga hverfum í Kópavogi.
Helstu verkliðir eru:
Fræstar viðgerðir
Malbikssögun
Malbikun viðgerðra ﬂata
Malbikun gangstétta og stíga
Verkinu skal að fullu lokið 30. september ár hvert.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 5.000 – í þjónustuveri Kópavogsbæjar Fannorg 2 frá og með þriðjudeginum
15. apríl 2014.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 6. maí 2014 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra
bjóðenda er þar mæta.

kopavogur.is

VIÐ ERUM TRAUSTI

trausti.is • s. 546 5050

Kristján
Baldursson

Knútur
Bjarnason

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Rúnar Þór
Árnason

Smári
Jónsson

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

hdl. löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.

sölustjóri

lögfræðingur löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali

sölufulltrúi,
löggiltur leigumiðlari

sölufulltrúi

sölufulltrúi

Sólheimar 23

Lokastígur 20 og 20A, 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. APRÍL MILLI KL. 17.30 - 18.00

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. APRÍL MILLI KL. 17.00 - 18.00

OP

IÐ

HÚ

OP

Sérlega falleg og vel með farin þriggja
herb. íbúð á 2. hæð, ásamt bílskúr.

S

Íbúðin er 107,8 fm., auk 23,4 fm. bílskúrs,
samtals 131,2 fm. á eftirsóttum stað í
Reykjavík.

IÐ

HÚ

S

Stærð. 131,2 m²
Tilboð óskast.

3

Við bjóðum Guðbjörgu velkomna til starfa
Guðbjörg lauk prófi sem löggiltur
fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali
árið 2006 og er með mikla reynslu
þegar kemur að umsýslu fasteigna
og passar því vel inn í reynslumikinn
hóp starfsmanna Traustans.
Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi • s. 899 5949 • gudbjorg@trausti.is

Í B ÚÐ

IR

Um er að ræða þrjár íbúðir í hjarta Reykjavíkur.
Eignirnar eru lausar til afhendingar við kaupsamning.
• Lokastígur 20 2. hæð 60.2 m2 Verð 23.900.000
• Lokastígur 20 3. hæð 72.7 m2 Verð 28.900.000
• Lokastígur 20A 3. hæð 72.4 m2 Verð 28.900.000

Laugateigur 28

Ólafsgeisli 22

Skólastræti 5

Mánabraut 1, Kóp.

FALLEG EFRI SÉRHÆÐ VIÐ LAUGATEIG
- STÚDIÓÍBÚÐ Í BÍLSKÚR
Í 34,2 fm. bílskúr er nýuppgerð stúdióíbúð í útleigu.
Manngengt ris með nýjum gluggum er ekki inn í heildarfermetratölu eignar. Verð kr. 39.900.000. Stærð. 129,4 m²

Glæsilegt og einstakt einbýlishús við Ólafsgeisla Reykjavík.
Húsið er staðsett við golfvöllinn í Grafarholti og er um
glæsilega útsýniseign að ræða. Stærð. 396.2 m².
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Einstök eign í hjarta borgarinnar !
Um er að ræða heildareignina.
Þetta er falleg eign á einstökum stað, sjón er sögu ríkari.
Stærð: 261 m².
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Vandað einbýlishús á tveimur hæðum við Mánabraut í
Kópavogi.Byggt var við húsið árið 2002 eftir teikningum Vífils
Magnússonar, arkitekts, og var þá húsið nánast allt endurbyggt, nýtt rafmagn, hiti og þakeinangrun. Stærð. 241,1 m²
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

OP

IÐ

OP

HÚ

S

IÐ

HÚ

S

Bergstaðastræti 11A

Engihjalli 25

Hringbraut 115

Pósthússtræti 13

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. APRÍL
MILLI KL. 17.30 - 18.00
Falleg tveggja herbergja íbúð á þessum vinsæla stað í
miðbæ Reykjavíkur.
Verð. 22.900.000. Stærð. 57,5 m²

Eignin er laus við kaupsamning. Falleg og björt þriggja
herbergja íbúð á efstu hæð við Engihjalla 25. Stærð. 78.1 m²
Verð. kr. 21.900.000.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. APRÍL
MILLI KL. 14:00 - 14:30
Um er að ræða 2ja herbergja íbúð alls 59.3 fm á 3. hæð
(efsta hæð). Góð eign miðsvæðis í Reykjavík. Verið er að
steina og lagfæra blokkina að utan á kostnað seljenda.
Eignin getur verið laus við undirritun kaupsamnings.
Stærð 59.3 m² Verð kr. 20.900.000.

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.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Kristnibraut 71

Mávahlíð 14

Blómvangur 12, Hfj.

Skólabraut 8 – GISTIHEIMILI

Glæsileg og vönduð 4-5 herbergja íbúð með óhindraðri
fjallasýn, Esjan, Skarðsheiðin ofl. Stærð. 150.1 m².
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Eignin er laus við kaupsamning. Góð 3ja herbergja kjallaraíbúð í Hlíðunum.Húsið var steinað að utan og skipt var
um þak fyrir nokkrum árum. Íbúðin er nýmáluð.
Stærð. 71.6 m². Verð. 21.500.000

GÓÐ EFRI SÉRHÆÐ VIÐ BLÓMVANG Í HAFNARFIRÐI.
Um er að ræða 134 m² efri hæð, auk 29,8 fm. bílskúrs í
tvíbýlishúsi, samtals 163,8 fm. Góð eign í norðurbænum í
Hafnarfirði. Stærð. 163,8 m² Verð. 37.000.000.

Gistiheimili í fullum rekstri. Tækifæri í ferðaþjónustu
145 m² einbýlishús, nefnt Valhöll, við Skólabraut á
Hellissandi í Snæfellsbæ. sjá nánar: mavur.is

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is, s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík
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Kvíslartunga 9

EINBÝLI TIL SÖLU

270 Mosfellsbær
OPIÐ HÚS sunnudaginn 13. apríl
kl. 14:00-14:30

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

Herb. 7

Stærð: 286,3 fm

Bílskúr

Fasteignasala G.Ó. kynnir
til sölu lítið og notalegt
einbýlishús, staðset t við Kársnesbraut í Kópavogi,
í upphafi byggt sem sumarbústaðurinn Hamingjustaðir
árið 19 4 6, bæt t við húsið síðar og lítill bílskúr sérstæður
byggður 19 67. Í husinu er stofa með arni og útiskála,
eit t svefnherbergi og t vö minni herbergi. Got t eldhús
og borðstofa.Fasteignamat og lóðamat kr.28.35 0.0 0 0
og brunabótamat kr.18.69 3.0 0 0. Eignin er samtals að
flatarmáli 118, 4m² þar af bílskúr 25m², lóðin er 8 0 0m².
Komið er að allnokkru viðhaldi á eigninni.
Ásett verð er 26.000.000,-

Verð: 57.500.000

286,3fm parhús á tveim hæðum með 32,2fm bílskúr að
Kvíslartungu 9, Leirvogstungu í Morfellsbæ. 5 svefnherbergi,
2 baðherbergi, opið eldhús 2 stofur, geymsla, þvottahús og
bílskúr. Rúmgott og fallegt hús á góðum og rólegum.
Upp. Steinar sölufulltrúi, gsm: 661 2400

Steinar
Sölufulltrúi
661 2400

Upplýsingar veitir Gunnar Ólafsson lg.fs. í síma 868-4479
eða fasteign@simnet.is Fasteignasölu G.Ó.
Reykjavíkurvegi 60 Hafnarfirði

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

1.000 – 1.200 fermetrar
óskast til leigu.
Óskum eftir 1000-1200 fm.
skrifstofuhúsnæði til langtímaleigu
fyrir traust og öflugt fyrirtæki,
helst á 1. hæð með góðu aðgengi
og innkeyrsludyrum. Æskileg
staðsetning er miðsvæðis
í Reykjavík, en aðrir kostir
koma mögulega til greina.

VÍK Í MÝRDAL - HEIILSÁR
RSHÚS

SUÐURLANDSBRAUT 50
BLÁU HÚSIN Í SKEIFUNNI

SUNNUBRAUT 24

WWW.HUSID.IS • S: 513-4300
SIGURBERGUR GUÐJÓNSSON hdl.
6tèXP~OL5H\NMDYtN6tPL
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Til sölu góð 3ja herbergja 93 fm. Íbúð á jarðhæð við
Ofanleiti í Reykjavík íbúðin er með sérgarði til suðvesturs.
Frábær staðsetning og virkilega snyrtileg eign í all staði.
Allar nánari upplýsingar: husid@husid.is /Lúðvík Bárðarson
s 821-6693

STÓRIKRIKI 2

Opið hús sunnudaginn 13. april milli kl. 15:00-16:00.
Sýnum húseignina nr. 18 við Sléttahraun í Hafnarﬁrði
alls 287 fermetrar að stærð. Falleg eign á góðum stað.
Húsið er laust við kaupsamning

IÐ
OPÚS
H

Vandaðar eikar innréttignar sem og
VN£SDU3DUNHWRJŴ¯VDU£JµOƓ
Þvottahús innaf íbúð. Geymsla sem og
stæði í bílageymslu í kjallara.
Bjartar og fallegar eignir sem geta verið
lausar við kaupsamning.

Herbergi: 3
Stærð: 118 fm, 2.hæð.
Verð: 31.700.000,-

Ingile
Ingileifur
g
Einarsson
Löggiltur fasteignasali.

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Fasteignamarkaðurinn ehf., Óðinsgötu 4, sem
er ein elsta starfandi fasteignasala landsins
auglýsir eftir löggiltum fasteignasala til starfa
til að annast samningagerð um íbúðar- og
atvinnuhúsnæði auk leigusamninga.
Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu
á þessu sviði. Góð föst laun í boði.

Opið hús kl 14:45-15:15

STÓRIKRIKI 2C

Herbergi: 3
Stærð: 109 fm, 1 hæð.
Verð: 29.500.000,Opið hús kl 15:30-16:00

Ólafur Sævarsson
Sölufulltrúi
olafur@kaupsamningsstofan.is
S: 820 0303

– www.asbyrgi.is

Löggiltur fasteignasali

STÓRIKRIKI 2

Annarsvegar með útgang út á
hellulagða verönd eða góðar suður og
austur svalir.

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

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

Opið hús kl 14:00-14:30

Mjög góðar 3ja herb, 109-118 fm íbúðir
á 1 og 2.hæð í nýlegu fjölbýli með lyftu.

568 2444
568
2444

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

Herbergi: 3
Stærð: 109 fm,1.hæð
Verð: 29.700.000,-

STÓRKRIKI 2, 2C - MOSFELLSBÆ

Sími
Sími
í

Sléttahraun 18, Hafnarﬁrði.

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali.
Kaupsamningsstofan
Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun
og fyrri störf umsækjenda berist
á netfangið: gtj@fastmark.is

www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Til sölu glæsilegt einbýlishús
í Stykkishólmi og hlutur
í Hvítabjarnarey

SÉRBÝLI ÓSKAST
217 fm einbýlishús ásamt 42 fm bílskúr við Laufásveg
í St ykkishólmi. Húsin stendur hát t í enda götu með
einstakt útsýni út á Breiðafjörð. Möguleiki er að
kaupa með húsinu helmings hlut í eyjunni sögufrægu,
Hvítabjarnarey, sem blasir við úr stofuglugga

ER AÐ LEITA AÐ SÉRBÝLI MIÐSVÆÐIS
Í REYKJAVÍK FYRIR ÁKVEÐINN KAUPANDA
Á VERÐBILINU 60-85 MILLJ.

HÖFUM Í EINKASÖLU HÓTEL
REKSTUR OG FASTEIGN
Á BESTA STAÐ Í MIÐBÆÐ
REYKJAVÍKUR.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA KJARTAN OG GUÐLAUGUR

REYNIR BJÖRNSSON
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

í síma 895-8321.

Guðlaugur I. Guðlaugsson
sölumaður
gudlaugur@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignirnar
og aðrar eignir á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar:

www.fasteignsnae.is
Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl.
löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

SVONA Á LÍFIÐ AÐ VERA!
Reynir
Björnsson
Sími 895-832

NÝJAR OG GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR VIÐ HRÓLFSSKÁLAMEL 10-18
Öll helsta þjónusta í göngufæri og má þar nefna sundlaug,
líkamsrækt, heilsugæslu, verslunarmiðstöð, skóla og fagurt útivistarsvæði.
• 10 íbúðir seldar
• Einstök borgar-, fjalla- og sjávarsýn
• Rúmgóðar svalir
• Mikil lofthæð
• Gólfsíðir gluggar
• Lyfta

• Álklæðning
• 2-5 herbergja íbúðir
• 97-310 fm íbúðir
• Stæði í bílskýli
• Verð frá 39.990.000,• Afhending ágúst 2014

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Sími 824-9098

2 bókstafir, fullkomin húð á 1 augnabliki

krem frá Garnier
5 frábærir
eiginleikar

Jafnar húðlitt
Rakagefandii
Hylur
Gefur ljóma
Sólarvörn
SPF 15

Hv er BB krem?
Hvað
BB krem (Blemish Balm) er fegurðarleyndarmál frá Asíu með byltingarkenndri formúlu sem
sa
sameinar í einu skrefi það besta í húðumhirðu og örfínar litaragnir sem láta húðina ljóma.
M
Miracle Skin Perfector
Kr
Kraftaverkakremið frá Garnier- 5-í-1 fyrir fullkomna húð á augnabliki.

Miracle Skin Perfector
M
5-í-1-KREMIÐ
5

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI
ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.
VW Caddy life 75 hö 5 manna.
Árgerð 2006, ekinn 179 Þ.KM, dísel,
5 gírar. Verð 1.170.000. Rnr.108087.
Bílabankinn-588-0700

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
KTM 690 EXC R 2014, Frábært
ferðahjól, aðeins 137 kg. 70hp. 6 gíra.
ABS bremsur. Sýningarhjól á staðnum.
Afgreiðslutími 3-4 vikur. Verð:
1.949.900,-

TRIGANO Rubis 380tdl. Árgerð 2007.
Verð 1.490.000. Allt að 75% lán.
Rnr.104472. Á staðnum.
FORD F350 Lariat LE, Árgerð 2004,
ekinn 75 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
TILBOÐSVERÐ 6.990.000.stgr ,49”
dekk.17” felgur. Beetlock. 5,13:1
drifhlutföll. ARB loftlæsingr að
framan og að aftan. Hækkaður um
100 mm á undirvagni.Sérsmíðuð
loftpúðafjöðrun með sjálfvirkri og
handvirkri stillingum .Koni demparar.3
olíutankar sem taka samtals um
500 lítra.Tölvu kubbur. 4” BANKS
pústkerfi. 525 hestöfl með ca 1170
N í togi.Sérsmíðaðir brettakantar
og tvöfalt loftkerfi. Loftdæla, 2
Skriðgírar .Spiltengi að framan og að
aftan.Stýrisarmur.Stýristjakkur.2 stk
Stýrisdemparar.Toppgrind.Leitarljós.
VHF tengi. CB talstöðvar.Magellan GPS
tæki. 4 kastarar í grind að framan og
4 á toppi.Kastarar sem lýsa hvert dekk
og 2 afturfyrir. Rafmagnsvinna frá
AMG aukaraf ehf.

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

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800
www.ktm.is

TOYOTA Hilux turbo 4wd d/c sr-5.
Árgerð 1998, ekinn 312 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 699.000. Rnr.107982.
Bílabankinn 588-0700

VW POLO TRENDLINE, árg. 2012,
ekinn 28þús, Verð 1990þús. Uppl. í s.
6601770
CITROEN C3 sx. Árgerð 2008, ekinn 63
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.095.000.
Rnr.191835.Bílabankinn 5880700

RENAULT MEGANE SPORT
TOURER 03/2013, ekinn 29 Þ.km,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.380.000.
Raðnr.283363 á www.BILO.is - Er á
staðnum!

3.990.000 PATROL ÁRG 2007
PEUGEOT 290. Árgerð 1992,
ekinn 151 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
1.490.000. Rnr.104154. Á staðnum.
Allt 90% vísa lán.

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

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16
www.bilabankinn.is

4.790.000 PATROL ÁRG 2008
Glæsilegur Patrol í topp lagi Ek 119
þ.km 7 manna, leður,lúga 35” hækkun
ákv 3.700 R.nr 221452 Sími 775-1333

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

Ford F-350, ‚02 Xtra langur pallur,
5th wheeler tengi 7,3 yfirfarin vél og
skipting. góður bíll. Ekinn 285.000.
Verð 1,6m. Uppl 899 0410

LAND ROVER RANGE ROVER
EVOQUE DYNAMIC 06/2012, ekinn
19 Þ.km, dísel, sjálfskiptur. Verð
11.800.000. Raðnr.250892 á www.
BILO.is - Er í salnum!

3.990.000
ÓDÝR SPARNEYTINN !

Range Rover superch. árg.2006 ek.
64 þ.km. sk. mögul. á ódýr. Hlynur S:
862-5363

PORSCHE CAYENNE TURBO S nýskr.
08/2006, ekinn 92 Þ.km, sjálfskiptur,
522hö. umboðsbíll. Gott verð
6.590.000. Raðnr.284481 á www.BILO.
is Er í salnum!

BMW 3 330xi s/d e46. Árgerð 2004,
ekinn 114 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.490.000. Rnr.310123. Á
staðnum.

Chevrolet Captiva LUX DIESEL
03/2008 ek 146 þ.km 7 manna, Leður,
sjálfskiptur OKKAR VERÐ ! 2390 !!!
(864 8989)

Suzuki Swift GL 06/2009 ek. 73 þ.km,
5 gira. Okkar verð 1350 þús !!!

VW GOLF GTI árg. 2013, ekinn 7þ,
Perluhvítur, topplúga og fl. Verð
5790þús skipti á ódýrari. Uppl. í s.
6601770

PALOMINO Iy-4102 10 fet. Árgerð
2013, upphitaðar dýnur, fortjald
o.fl. Verð 2.490.000. Rnr.300580. Á
staðnum.

SUZUKI Jimny jlx. Árgerð 8/2006,
ekinn 147 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.090.000. Möguleiki á allt að 100%
visa/euro láni Bílabankinn 588-0700
Rnr.192128.

ÓDÝR 7 MANNA !

TOYOTA LAND CRUISER 120 árg
2007, ekinn 101þ, Bensin, hlaðinn
aukahlutum. Verð 5.290þús skipti á
ódýrari, Uppl. í s. 6601770

FIAT MCLOUIS P700. Árgerð 2007,
ekinn 21 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
6.190.000. Rnr.104720. Á staðnum.

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

FORD MUSTANG GT ÁRG 2007
Glæsilegur blæjubílll í toppl. Ek 55þ.
km leður, hiti í sætum Ákv 2.500. R.nr
221845 Sk. Ód. Sími 775-1333

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 48 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.290.000. Rnr.210357. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

NISSAN QASHQAI LE 10/2008, ekinn
aðeins 34 Þ.km, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.780.000. Raðnr.252031 á www.
BILO.is

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Bílar til sölu
Skoda Superb. 2011 ek. 51þ.km. 140
hö. Upphækkaður með dráttarb.
Sumar og vetrard. Uppl. í s. 519 3399.

til sölu

HONDA Accord sedan sport.
Árgerð 2007, ekinn 87 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.790.000.
Rnr.990671.

4IL SÎLU &ORD %CONOLINE BJÎRGUNARSVEITABIFREIÈ ¹RG k
 LÅTRA DÅSEL EK  ÖKM n DEKK BREYTTUR FYRIR
m DEKK  MANNA DANA  FRAMH¹SING  n
AFTURH¹SING LOFTL¾SINGAR SPIL WEBASTO MIÈSTÎÈ
TOPPGRIND MEÈ KÎSSUM KASTARAR LOFTPÒÈAR AFTAN
GORMAR FRAMAN LOFTD¾LA AUKA RAFKERÙ VHF TÎLVA
MEÈ SNERTISKJ¹ AUKA OLÅUTANKUR DÒKLAGT GËLF
LOFTR¾STIVIFTA OÚ 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL 2EYNIR  

Toyota Corolla árg 98, ek 175þ. Gott
eintak. Skoðaður 2015 verð 240 þ
uppl Emil 8696361

RENAULT MASTER BUS hópbifreið (15
farþegar) nýskr. 03/2008, ekinn 234
Þ.km, dísel, 6 gíra, tölvubeinskiptur
- DVD/TV - Olíumiðstöð - Háþekja Kúpling endurnýjuð í 210þkm Verð
3.880.000. Raðnr.251750 á www.
BILO.is

TILBOÐ 990.Þ 35” DÍSEL
Til sölu Rexton árg 2002 ssk dísel ek.
192.þ km ný 35”BFG dekk kastarar
og grind, dráttarbeisli. ofl bíll í topp
standi. ásett verð 1.290.þ Tilboð 990.þ
S. 896-5290

Skoda Superb. 2012, ek. 86þ.km. 170
hö. Upphækkaður. Sumar og vetrard.
Uppl. í s. 519 3399.

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is
AUDI Q7 quattro. Árgerð 2006, ekinn
133 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
4.490.000. Rnr.990627.

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

VIÐ STAÐGREIÐUM BÍLINN !

Save the Children á Íslandi

Til sölu Toyota, LC 150, árgerð 2012,
nýskráður 7/2012. Ekinn 38 þús. Silfur
moli. Afmælis model, Aukahlutir. Ásett
verð Kr. 9,5.m. Sími 8206412 Fleirri
myndir grjonsson@simnet.is

Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílunum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum
þér staðgreiðslutilboð þér að
kostnaðarlausu.
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Vélsleðar
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Bílaþjónusta

DIESEL SANTA FE - TILBOÐ !
GULLMOLINN TIL SÖLU.
Renault Kangoo Express árg 2003.
Ekinn 146 &thorn;ús km. Bensín 5
gíra. Sko&eth;a&eth;ur 2014. Gó&eth;
sumar og vetrardekk. Fæst fyrir 500
&thorn;ús. Uppl. hjá Halldóri sími
520-1800

Hyndai Santa Fe 2.0 Diesel. árg
‚04. ekinn 168þús km. sjálfskiptur.
skoðaður 2015. dráttarkrókur. góð
heilsársdekk. fallegur og góður bíll
sem að eyðir litlu. ásett verð 1.350þús.
Tilboðsverð aðeins 950þús stgr.
möguleiki á allt að 100% vísaláni.
S:659-9696

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða
- vélsópun - skilti www.verktak.is S:
5514000

Hópferðabílar
Varahlutir

Mitsubishi Pajero jeppi til sölu 05 árg.
Ek. 121.000km, ný tímareim og nýleg
dekk. Þessi jeppi er í toppástandi.
Ásett verð er 2.490.000kr en vegna
flutninga má hann fara á 1.850.000kr,
hafa samband í 6635764 Jón

VW FOX DISEL !
Mögulega eyðslu minnsti bíll sem að
þú munt nokkurn tíman eiga ! VW Fox
disel 1.4 árg ‚06 ek. 141þús km. 3dyra.
4m. bsk. eyðsla ca 4L/100km. sko‘15.
ásett 1.050þús. Tilboðsverð 890þús.
möguleiki á 100% vísaláni. s:659-9696

Til sölu Mantra 4x4 (M.B. Sprinter) ár.
2005 ek. 290 þ. Uppl í s: 8972219

FELGUR

Húsbílar

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

TIL SÖLU POLARIS
VÉLSLEÐI ÁRGERÐ 2003.

1-2 milljónir

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

Til sölu Polaris 440, keppnissleði. 100
hö. í toppstandi. Neglt belti, nýleg
reim og önnur ný fylgir. Flottur sleði
fyrir páskana. Verð 300.000.- Uppl. í
síma 771-2400

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is

Fellihýsi

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

ÞJÓNUSTA

VWGolf GTI 2005 ek159 209hö Ný
vél ek18 ásett 2m. 100%ástand Verð
1.290þ 849-3012

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

530i Diesel2004 Sjálfsk Ek260 leður.
toppl Keyri 850km á tank.Verð 1.690þ
849-3012

Bílar óskast

Vespur

Nissan Almera árg. 2005 ek. 190þús
1,8 Verð 790þús Tilboð 640þús. Uppl.
í s. 7757336

0-250 þús.

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL
SÖLU.
TILBOÐ ÓSKAST.

Lyftarar

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500
ÞÚS!

Renault Megane árg 00, ek. 178 þ
ný skoðaður, páska tilboð 200 þ S:
843-3944

250-499 þús.

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

Rafvespur með þjófavarnarkerfi
Ekkert próf, ekkert bensín Tilbúnar til
afgr. Verð aðeins 139.000kr. Ebílar ehf
Sími 8960698

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

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

Jeppar
VW POLO 1998 - ek.115 þús - Nýsk. Ný tímareim. Tilb: 280 þús S. 6166482

Can Am Renegade 2008 ekið aðeins
4500 km Hlaðið aukabúnaði. Uppl
664-8581

Corolla‘99, ek.94þús í toppstandi,
heilsársdekk og smurbók. Verð
490.000 S:663-5959

til sölu

Bátar

4IL SÎLU SKEMMTIB¹TUR

500-999 þús.

NISSAN NAVARA DOUBLE CAB Dísel,
sjálfsk, árg. 2009, ek. 38 þ.km. 33”
breyttur. Verð. 4.290 þ.kr. Uppl. í síma
8246528

Sendibílar

Can Am Outlander Max 650, 2ja
manna árg. 2008, ek. 4900 km, 2
bensínbrúsar. V. 1.900.000 Uppl. í s.
8612736

Save the Children á Íslandi

SJÁLFSKIPTUR-100%
VÍSALÁN !
NISSAN PRIMERA ACENTA 2004
ek.151 þús, sjálfskiptur, ný skoðaður
15, bakkmyndavél, magazine, ofl. mjög
góður akstursbíll, ásett verð 950 þús
TILBOÐ 690 ÞÚS möguleiki á 100%
visaláni s.841 8955

Jungheinrich rafmagnslyftari til sölu.
Ný yfirfarinn með nýjum rafgeymi
Lyftigeta 1,4 tonn Lyftihæð 5,2 m
GSM 660 6050

Renault Traffic 01/2007 Ekinn 200.000
km, nýupptekinn gírkassi, Skoðaður
15, dráttarbeysli. Uppl. í S: 697-3390

6ÅKSUND  34 #25: ¹RGERÈ 
+EYRÈUR  VST
4IL SÕNIS Å 3NARFARAHÎFN
5PPLÕSINGAR Å S   *ËN
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Garðyrkja

KEYPT
& SELT

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

Óskast keypt
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.

KAUPI GULL !

GARÐAUMSJÓN

STUBBASTANDAR STUBBAHÓLKAR

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

Bæði frístandandi og á vegg S:8422535

Karl G. skrúðgarðyrkjumeistari
s. 571-7773 / 899-7773

ÓDÝR GARÐÞJÓNUSTA
Fáðu verðtilboð í garðklippingar eða
garðsláttinn fyrir sumarið. Engi ehf
Sími: 615-1605.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Bókhald
SKATTFRAMTAL 2014
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt
verð. Uppl. í síma 517-3977 fob@fob.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Málarar
HIMNAMÁLUN
Heiðarleiki og sanngjörn verðtilboð.
Hilmar Sigurðsson málarameistari S:
851-1960

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

Búslóðaflutningar

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

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.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá og
tímapantanir í s. 844 1596

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

Rafvirkjun

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Húsaviðhald

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Spádómar

Búslóðaflutningar, sorpu ferðir,
Almenn sendibílaþjónusta. Uppl. í s.
8469987

SENDIBILL.IS

6fm með hertu gleri 190þ. 9fm með
hertu gleri 290þ. KLIF ehf, S:552-3300.

Allar almennar tölvuviðgerðir og
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699
6735 Baldvin.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

GRÓÐURHÚS TILBOÐ !!!

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

Tölvur

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

Nudd

Til sölu

Get bætt við mig verkefnum í
trjáklippingum. S. 698 1215 Halldór
garðyrkjum.

GARÐVINNA TRJÁKLIPPINGAR OG
GRISJUN

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

KÓSÍ BUXUR

Hljóðfæri

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

HEIMILIÐ

Húsgögn
Fallegt vínraut rococo sófasett og lítið
sófaborð fylgir með og tveir litlir auka
stólar, einnig er píanó til sölu. Uppl. í
S: 8936814

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

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

Reyndur húsasmíðameistar getur
tekið að sér verkefni við nýsmíði húsa,
sökklar, þak og allt þar á milli. Uppl. í
s. 865 9590

Viðgerðir

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

Einbýli í Vogum 220 m2. 5 svefnherb.,
2 baðherb. Leiga v. 195.000 kr. Hlynur
s. 6607609

4 HERB. ÍBÚÐ TIL LEIGU
Nýstandsett, vel staðsett hv. 112, stutt
í verslanir og skóla. Verð kr. 200 þús.,
innifalið hiti og hússjóður. Sendið allar
helstu uppl. á netfangið teflingur@
internet.is

Sjónvarp

Toy poodle hvolpar til sölu er með 2
yndislega rakka ættbókfærðir hja HRFI
s.865-7830

Óska eftir 2ja - 3ja herb íbúð í
rvk greiðslugeta 90-100 þ á mán,
Reglusöm og í fastri vinnu. Uppl
8492781

Yndislegir Silky Terrier hvolpar til
sölu, fara ekki úr hárum, örmerktir og
tilbúnir til afhendingar. Ættbókafærðir
hjá HRFÍ. Uppl. í síma 691-6263

Óskast til leigu, iðnaðarhúsnæði sirka
70-120 fm, jarðhæð í Reykjavík eða
Kópavogi. stórar innkeyrsludyr skilyrði.
uppl. í s.8609990 og 8684904

Óska eftir loðnum kettling. Senda mér
mail teri@visir.is eða 8611089 sms.

HÚSNÆÐI

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

Húsnæði til sölu
Ljótt raðhús í 200 Kóp. Aukaíbúð. St.
263 fm. Uppít. á ód. íbúð sk. S. 893
7211.
Ljótt gistiheimili. 530 fm. 25 herb.
Húsg. fylg. Sk. á ód. V. 160m.kr. S. 897
7211.

Verslun
Húsnæði í boði
HEIMILISTÆKI-VIÐGERÐIR

Byggingarvinna. Flísa, gipsveggur, mála
úti og inni. Smíða palla og legg parket.
Gott verð . s. 7718013

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

Húsnæði óskast

Trésmíði

Ljótt sumarhús í Kjós. 79 fm. Eignal.
Selst m. húsg. V. 16,9m.kr. S. 893 7211.

Sumarbústaðir

Gerum við öll merki, komum á
staðinn, skoðunargjald 4900,-kr S.
845 5976.

TIL LEIGU VERSLUNAR
EÐA ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Önnur þjónusta
Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
¼ úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og
steikur. www.myranaut.is s. 868 7204.

Tek að ýmis smærri verkefni.
Uppl.8478704,manninn@hotmail.com

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.

Til leigu 2. herb. íbúð björt á jarðhæð,
60 fm, sérinngangur. Laus strax,
langtímal, reglusamt fólk helst par eða
einstakl. Uppl. í S. 822 7799 /588 0089

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

INNRETTINGAR.IS

LEKUR ÞAKIÐ ?

HERBERGI TIL LEIGU Í
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

2ja herb íbúð laus til leigu frá
páskum. Leigutími samkomulag.
Reglusemi,reykleysi og enga hunda.
V.110 þús. snemma@visir.is og
6951790

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

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

60% starf í móttöku á dagvaktir
allar helgar í sumar.
Umsóknafrestur til 20. Apríl
2014. Áhugasamir sendið póst á
silla@hostelvillage.is

leiga@leiguherbergi.is

Dýrahald

Frábært verð 4.990,- Margir litir, mörg
munstur Kjóll á mynd 5.990,- men
fylgir Mikið úrval af blúnduermum frá
2.990,- Frábært úrval af leggings 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

LEITUM AF
MÓTTÖKURITARA
Á HOSTELI Í 101

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

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

til sölu

HEILSA

Nýbýlavegi 8 (gamla
Toyota húsinu) Til leigu
60 - 600 fm verslunar eða
þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleira, einnig
160- 400 fm húsnæði með allt
að 4 metra lofthæð sem hentar
undir léttan iðnað, lagerrými,
heildsölur, verslanir o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir í
s. 661-7000

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

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

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til sölu 35m2 sumarhús. Verð 6.9m
Einnig 25m2 geymsla. Fullbúið. Verð
3.9m. Undirstöður fylgja. Skipti ath á
hjólhýsi/bíl sem hluta af verði. Uppl. í
s. 898-1598.

LAUST UM PÁSKANA !
Glæsilegt sumarhús til leigu 11 km.
norður af Borgarnesi. Uppl: http://
storaborg.123.is eða s. 896-0675
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GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

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

STÓRT SUMARHÚS TIL
LEIGU Í GRÍMSNESI!

ATVINNA

12 manns. Verð 32þús kr nóttin
lágmark 2 nætur. Laust um páskana.
Heitur pottur og sauna. Uppl. 898
1598 sjá heimasíðu og myndir á. www.
summer-house.weebly.com

BJÖRNSBAKARÍ-VESTURBÆ
ENERGIA VEITINGAHÚS
SMÁRALIND.
VILTU GANGA TIL LIÐS VIÐ
OKKUR?
Laus störf í þjónustu og á
kaffibar, 2-2-3 vaktir og/eða
hlutastarf. Aðstoðarmanneskja
í eldhúsið, hlutastarf. Reynsla
æskileg í báðum tilvikum.
Umsóknir sendist á energia@
energia.is Vinsaml. tilgreinið
hvort starfið er sótt um.

óskar eftir að ráða bakara og
aðstoðarfólk í framleiðslu. Vinsamlega
sendið svar á netfangið bjornsbakari@
bjornsbakari.is. eða í síma: 663-2268.
Íslenskukunnátta skilyrði.

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

Viðskiptatækifæri
EHF TIL SÖLU

JÁRNIÐNAÐARMENN
Vantar duglegan og áhugasaman
mann í smíðar og viðgerðir á
vélbúnaði. Mest við skip. Góð
laun í boði.
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is
Merkt: Járniðnaðarmenn

20 ára ehf til sölu og á sama stað stórt
sófaborð m/glerplötu og machogny
borðstofuborð + 4 stólar. Uppl. í s. 895
4955 og 778 4624

TILKYNNINGAR

Fundir
CAN YOU COOK AND
MASSAGE?

SUMARBÚSTAÐUR ÓSKAST
Óska eftir sumarbústað í nágrenni við
RVK ca. 100km radíus, helst við vatn.
Skipti á íbúð koma til greina. Uppl. í s.
615 2527 eða skuli1@simnet.is

Atvinnuhúsnæði
HAFNARFJÖRÐUR

MATREIÐSLUMAÐUR
ÓSKAST
Viðkomandi mun taka þátt í
að opna spennandi stað á einu
flottasta horni Reykjavíkur.
Áhugasamir sendið umsókn á
helgitomas@gmail.com

65 m2 snyrtilegt rými á fyrstu hæð,
með sérinngangi. Hentar fyrir t.d.
heildverslun eða snyrtilegt verkstæði.
Nánar á leiga.webs.com Sími 898
7820

ÞJÓNAR ÓSKAST

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

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

I am a single person looking for
a person to come to my house
once a week to cook different
asian dishes for the week. I work
a lot and have little time to cook.
Also would require a 1 hour
massage once a week. I live in
Reykjavik area.
If interested please send all
necessary information to
cookmassageiceland@gmail.com

Vélstjóra vantar á 200 tonna rækjubát.
Uppl. í s. 845 3480

SPENNANDI STARF!

Óska eftir meðleiganda að hreinu og
góðu húsnæði, hentar til geymslu á
bílum og fl. Salur 90fm, wc,kaffistofa
og fl Verð á 1/2 65 þ. uppl 8988577

Viðkomandi mun taka þátt í
að opna spennandi stað á einu
flottasta horni Reykjavíkur.
Áhugasamir sendið umsókn með
mynd á helgitomas@gmail.com

Poszukújemy pracownika do wkrótce
otwartego skelpu spozywczego na
stanowisku menadzer. WymaganiaIslandzki. Angielski doswiadczenie
na podobnym stanowiskn. Cv prosze
wysylac na email reykjavik@gmail.com

Erum að leita af jákvæðum drífandi
einstaklingum. Skilyrði fyrir umsókn
er að þú verður að hafa gaman af
því að ferðast flottar á ódýrari máta
og áhuga á því að hafa auka eða
aðaltekjur. Hafa gaman af því að
umgangast skemmtilegt og drífandi
fólk. Þetta er einstakt tækifæri og
ef þú villt búa þér til alvöru lífstíl og
uppfyllir þessi skylirði, settu þá nafn
og símanúmer á netfangið: frelsi@
hive.is og við höfum samband og
sýnum þér hvernig.
Óska eftir góðri hjálp við létt
heimilisstörf 2 tíma á dag einu sinni í
mánuði. Sími 846-3888 Garðarbær
Starfsfólk óskast í fullt / hlutastarf
á 10 Dropa kaffihús, helst með
reynslu. Áhugasamir sendið umsókn á
fanneyg@gmail.com f. 23. apríl.
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STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

AÐALFUNDUR
DC-3 Þristavinafélagsins
verður haldinn miðvikudaginn
30.apríl n.k.kl. 17:30 í Þingsal
8, Hótel Loftleiðum. Venjuleg
aðalfundarstörf.
Stjórnin

Einkamál
Ungleg og heit kona býður
unaðsþjónustu. Rauða Torgið, 90052000 og 535-9920, augl.nr. 8130
Ung kona vill kynnast eldri manni.
Tilbreyting. Rauða Torgið, 9005-2000
og 535-9920, augl.nr. 8615.
46 ára kk vill kynnast kk í reglulegan
hitting, verður að hafa aðstöðu. Rauða
Torgið, s. 905-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8109.

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Ung kona vill gera skemmtilega hluti
með karlmanni. Rauða Torgið, 90052000 og 535-9920, augl.nr. 8724.
Viltu láta þér líða vel? Aðstaða fyrir
hendi. Rauða Torgið, s. 905-2000 og
535-9920, augl.nr. 8130.
Sjálf drottningin vill nudda þig. Rauða
Torgið, 9005-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8549
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',)4 (%&52 4%+)¨ 6)¨ 2%+342) ,)34',%23
3%- 6!2 ¥ +«0!6/').5-

atvinna

Atvinna óskast

Atvinna í boði

Til sölu um 40 m2 sumarbústaður.
Verður seldur til flutning eins og
hann er. Bústaður staðsettur í Úthlíð.
Tilbúin að skipta á ferðabíl eða
fellihýsi. Tilboð óskast. Uppl. í síma
892 2221.
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Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

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

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Páskaeggjasteypa er tilvalin fjölskylduskemmtun á páskum.

Súkkulaðieggjagerð
fyrir fjölskylduna
Eva Rún Michelsen steypti sjálf páskaeggin í ár og fékk við það aðstoð frá
frænkum sínum, Áróru Ísabellu og Emilíu Myrru. Eva heldur úti bloggsíðunni
Kökudagbókin.com og segir alla fjölskylduna geta sameinast í páskaeggjagerðinni. Hún gefur hér góð ráð.

Í

Prófaðu

stærri eggin þarf um það bil 300
g af súkkulaði en 150 g í minni
eggin. Þægilegast og fljótlegast
er að nota súkkulaðihjúp en hjúpinn
þarf bara að hita og hella svo í mótin.
Ég notaði hjúp frá Nóa Síríusi.
Ef notað er venjulegt súkkulaði
þarf að tempra það og nota hitamæli til að fylgjast með. Þá skal
bræða ¾ af súkkulaðinu yfir vatnsbaði upp í 42 gráður. Taka súkkulaðið þá af vatnsbaðinu og bæta
þeim ¼ sem eftir er út í. Þá lækkar hitastigið niður í 32 gráður. Með
þessari aðferð á eggið að verða gljáandi og fallegt.
Stóru mótin skal fylla að ⅓. Velta
mótinu svo til og frá en gott er að
standa úti ef það er hægt, þá gengur
það hraðar. Þegar súkkulaðið hættir að renna til er gott að setja það í
frysti í 15 til 20 mínútur.
Litlu mótin má fylla alveg.
Sniðugt er að blanda lakkrískurli í súkkulaðið en þá er gott að
setja minna en ⅓ í mótið. Velta því
svo til og kæla og setja svo aðra umferð af súkkulaði, blönduðu lakkrískurlinu.
Til að festa skeljarnar saman er
bráðnu súkkulaði smurt á jaðrana
og skeljarnar svo lagðar saman
meðan þær eru enn í mótinu. Áður
er sniðugt að setja nammi og málshátt í aðra skelina. Sett inn í frysti í
15 mínútur. Eggið losað úr mótinu
og kantarnir snyrtir með hníf.
Gott er að vera í bómullarhönskum við að handleika eggið svo að
ekki komi fingraför.
Fóturinn er steyptur á sama hátt
og eggið og eggið svo að lokum fest
á fótinn með bráðnu súkkulaði.
Við skreyttum eggin með toppum úr blöndu úr 1 msk. af „marengs powder“, 2 msk. af volgu vatn
og 1¼ bolla af flórsykri sem hrært
er saman, skipt í skálar og litað með
matarlit. Sprautað á plötu og þarf að
harðna í tvo tíma.
Mótin og fleira skraut fékk ég í
Allt í köku. Páskaungana fékk ég í
Blómavali.

2
Súkkulaði er dreift á kantinn og aðeins
út á mótið áður en hinn helmingurinn
leggst ofan á. Gaman er að setja
nammi og jafnvel málshátt í aðra
skelina, áður en lokað er.

1
Stærri mótin eru fyllt að ⅓ og mótinu
svo velt og snúið þar til súkkulaðið
hættir að renna. Minni mótin eru alveg
fyllt.

3
Kantarnir snyrtir með hníf. Emilía Myrra
heldur traustum höndum um eggið á
meðan.

5
Skrautið bjuggu þær til úr blöndu af
flórsykri, „marengs powder“ og vatni
sem þær lituðu með matarlit.

4
Að lokum er eggið fest á fótinn með
bráðnu súkkulaði.

6

7

Skemmtilegt skraut er víða að finna í
verslunum. Ungarnir fengust í Blómaval.

Eva Rún fékk aðstoð frá frænkum
sínum, Áróru Ísabellu og Emilíu Myrru.
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Handbragð konu
Mia-vínin eru ný og spennandi viðbót við spænska vínframleiðslu.
Gloria Collell er höfundurinn á bak við Mia en ástríða hennar fyrir víni
og lífið í Barcelona varð henni innblástur við gerð þess. Hún segir
„Barcelona í

„Ég ólst upp við vínger
gerð og æskuminning
ingar mínar snúas
ast um spænsk vín.
Ég man ilminn í
vínskemmunni
vín
okkar og af tunnok
u
unum, fullum af
vvíni, og þegar fjölsskyldan smakkaði
vvínin heima,“ segir
Gloria Collell, höfG
undurinn á bak
u
vvið Mia, nýja og
spennandi viðbót við spænska
vínframleiðslu.
Gloria hannaði
vínið í samvinnu
vvið Freixenet, sérstaklega fyrir konur.
kon
„Ég tók eftir því að konur virtust ekki falla fyrir spænskum
vínum því mörg þeirra þóttu gamaldags. Í samstarfi mínu við Freixenet lagði ég því til nýja nálgun til
að búa til líflegt og ferskt vín sem
myndi höfða til fólks um allan
heim. Mia-vínin eru ávaxtavín og
unnin þannig að spænska vínþrúgan njóti sín sem best. Ég veit að þótt
ég hafi búið vínin til með konur í
huga líkar karlmönnum þau ekki
síður.“

Hvað er það við spænsk vín sem
þér líkar?
„Fjölbreytileikinn í vínþrúgunum sem eingöngu eru ræktaðar á
Spáni finnst mér frábær, eins og
Tempranillo- og Parellada-þrúgurnar. Við gerð Mia tókst mér að
sameina íberískar þrúgur og nútíma víngerðartækni við þann stíl
og lífsþrótt sem einkennir Barcelona, mína heimaborg. „Barcelona
í flösku“ er frábær lýsing á Mia-vínunum.“

Hver var innblásturinn á bak við
merkingarnar á flöskunum?
„Orðið „mia“, sem þýðir mitt á
spænsku, var mikið notað meðan
á vinnsluferlinu stóð. Þróun þessa
víns var afar spennandi og hreint
ævintýri fyrir alla sem komu þar
að, Freixenet-fjölskylduna, vínekrubændurna og okkur öll. Okkur
finnst við öll eiga vínið og þess
vegna fannst okkur Mia viðeigandi
nafn. Á miðanum er nafnið mótað
með mósaíkmunstri, sem vísar til
verka hins fræga arkitekts, Gaudi.
Þá er saga mín og undirskrift einnig
á flöskunni, sem gerir merkinguna
persónulega.“

Mia hvítvín: 11%
Ferskt og létt með ríkum ávaxtakeim og votti af hunangi. Vínið er
blanda af spænskum vínþrúgum
og hentar vel sem fordrykkur eða
með grilluðum kjúklingi.

Mia rauðvín: 12,5%
Silkimjúkt vín unnið úr Tempranillo-vínþrúgum. Vínið ber ríkan
n
ávaxtakeim með þykku berja- og
g
plómubragði. Hentar vel með
pastaréttum eða eitt sér.
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Jónas Þórir með eiginkonu sinni Ingibjörgu Ingvarsdóttur og börnum þeirra við lok starfsferils í janúar 2O14.

Jónas Þórir skoðar vatnsþró sem grafin var í

Á myndinni eru frá vinstri: Hulda Björg, Hrönn, Jónas Þórir, Jónas Ingi, Ingibjörg, Hanna Rut, Halla og Þóra Björk.

Jijigahéraði í Eþíópíu árið 2O1O.

Hver voru verkefni Hjálparstarfsins árið 199O?

Hvernig þróaðist starfið hér heima?

Þannig að þú ert bjartsýnn á framtíðina?

„Við vorum þrjú til að byrja með á skrifstofunni hér en

„Samkvæmt skipulagsskrá Hjálparstarfsins höfum við

„Já þrátt fyrir niðurskurð á opinberum framlögum til

verkefnin erlendis voru á Indlandi og í Eþíópíu. Við

líka hlutverk hér innanlands. Fljótlega upp úr 199O

þróunarsamvinnu vil ég leyfa mér að vera bjartsýnn.

hófum svo líka verkefni í Mósambík og Keníu fljótlega

ákváðum við að ráða félagsráðgjafa með þekkingu og

Fagleg þekking og reynsla er orðin það mikil að ég trúi

eftir að ég kom til starfa. Til að byrja með fólst starfið

reynslu til að tryggja faglegt og markvisst starf.

því að við hér í þessu ríka landi munum efla okkar

mikið til í að byggja upp traust á stofnuninni á nýjan

Grunnhugsunin í starfinu er alltaf sú sama: að hjálpa

þróunarsamstarf enn frekar á komandi árum. Fjár-

leik og afla fjár til verkefnanna. Starfið innanlands

fólki til sjálfshjálpar. Við lítum á okkur sem aðila sem

skortur er reyndar alltaf stærsta hindrunin og þótt

hafði verið smátt í sniðum og fólst aðallega í

brúar bilið tímabundið á meðan kerfið og við sem

fagleg samvinna sé mikil á milli hjálparsamtaka erum

neyðaraðstoð vegna óvæntra fjárútgjalda sem fólk réð

samfélag lögum okkur að breyttum aðstæðum en við

við þó í mikilli samkeppni um fjármagn. Aðalatriðið er

ekki við. Upp úr 199O fórum við að veita aðstoð í

viljum alls ekki ganga inn í skyldur hins opinbera.

að nýta reynslu okkar og þekkingu þannig að við

frekara mæli vegna fátæktar hér á Íslandi.“

Starfið innanlands hefur aukist mikið undanfarin ár og

framkvæmum verkefnin á skilvirkan hátt. Það er líka

nú er svo komið að um 5O% alls fjármagns sem við

mjög mikilvægt fyrir okkur að ræða við almenning því

höfum fer í starfið hér heima.“

þegar fólk er meðvitað um ástandið og verkefnin vill

„Við gerðum okkur strax grein fyrir því að við sem lítil
stofnun þyrftum að sérhæfa okkur í verkefnum okkar

það eiga þátt í þeim og styðja starfið. Það eru svo mikil

erlendis. Við höfum því alltaf lagt aðaláherslu á að

Hvað finnst þér standa upp úr sem árangur í starfinu?

forréttindi að vera í þeirri stöðu að geta gefið og lagt

tryggja aðgengi að hreinu vatni og fræða um mikilvægi

„Það er erfitt að dæma eigin verk en mér finnst

góðu málefni lið. Það er okkar verkefni að fræða og

hreinlætis. Bæði vegna þess að þörfin var og er enn

afskaplega gaman að hafa átt þátt í að efla þessa

upplýsa fólk um hversu vel hefur tekist til í starfinu.

mikil en líka vegna þess að við hér á Íslandi höfum svo

stofnun til góðra verka og vinna traust almennings en

Við erum lítil og við leysum ekki öll vandamál en það

mikið af því. Íslendingar hafa enda tekið vel í þessa

það hefur gert okkur kleift að starfa með og fyrir

geta allir hjálpað einhverjum. Okkar markmið er að

nálgun okkar og veitt okkur mikinn stuðning.“

skjólstæðinga okkar hér heima og erlendis. Það er

hjálpa fólki til sjálfshjálpar og verða að lokum óþörf.“

ekkert sjálfgefið að hjálparstarf gangi vel en við höfum
„Við höfum svo lagt mikla áherslu á að haga öllu starfi

verið heppin með samstarfsaðila og verkefnin hafa

Hjálparstarf kirkjunnar hefur í yfir tvo áratugi stutt

þannig að í því felist hjálp til sjálfshjálpar, að gera fólk

skilað árangri. Mér finnst það vera forréttindi að sjá

fátæk börn á Indlandi til skólagöngu. Íslenskir fóstur-

ekki háð aðstoð heldur að það taki virkan þátt í

að þau hafi leitt til heilla fyrir skjólstæðinga okkar.

foreldrar hafa tekið stóran þátt í menntun barnanna með

verkefnunum. Við höfum viljað vinna með fólki en ekki

Mikið og gott samstarf við stjórnvöld er annað atriði

fjárstuðningi. Jónas Þórir veitir hér nemanda viður-

fyrir það. Þess vegna höfum við ekki sent starfsfólk út

sem mér finnst þakkarvert. Þegar ég kom til starfa var

kenningu fyrir framúrskarandi námsárangur árið 2O11.

til starfa nema til neyðaraðstoðar. Það er mun

ekkert samstarf í gangi en nú er samstarfið mjög gott

skynsamlegra að fólkið vinni vinnuna sjálft, það er

og starfsfólk í utanríkisráðuneytinu býr yfir mikilli

ódýrara og þótt það taki lengri tíma þá verður til

faglegri þekkingu. Faglegt samstarf milli hjálpar-

þekking sem verður eftir.“

samtaka er líka mikið og gott. Allt starf er í raun orðið
faglegra og samvinna miklu meiri milli allra sem koma

Hver stýrir þá starfinu á vettvangi?

að hjálparstarfi og það er öllum til heilla. Stjórnvöld

„Við höfum annað hvort starfað með kirkjutengdum

hafa fjármagnið og þekkingu á hærri stjórnstigum en

stofnunum á staðnum eða mannúðar- og mannréttinda-

frjálsu félagasamtökin búa yfir þekkingu á grasrótinni

samtökum. Við störfum líka mikið með ACT alþjóða-

sem er mjög mikilvægt. Grasrótarsamtök eru mjög

samtökum kirkjutengdra stofnana og lútherska heims-

mikilvægir samstarfsaðilar fyrir stjórnvöld þegar

sambandinu. Þar er mikil áhersla lögð á fagmennsku og

samvirkni verður á milli þeirra. Þannig að ætli ég geti

gegnsæi. Með því að styrkja starf þessara alþjóða-

ekki dregið þetta saman með því að segja að það sem

sambanda komum við líka að neyðaraðstoð víða í

standi upp úr sé að við höfum færst frá samkeppni til

heiminum. Systurstofnanir Hjálparstarfsins framkvæma

faglegs samstarfs í hjálparstarfi bæði á Íslandi og á

þá verkin með okkar fjárhagslegu aðstoð.“

alþjóðavísu reyndar líka.“
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Elda–sauma–skipta um kló

Gerðu það sjálf/ur

Í haust afhentu Breytendur Jóni Gnarr borgarstjóra og Ellý Katrínu Guðmundsdóttur borgarritara undirskriftalista á
notuðum umbúðum til að vekja athygli á mikilvægi endurvinnslu.

Breytendur hvetja til samfélagslegrar ábyrgðar
Guðni Kristmundsson matreiðslumaður sýnir
þátttakendum hvernig hann setur kjöt í kryddlög.

Hjálparstarf kirkjunnar og Hjálpræðisherinn skipulögðu í sameiningu námskeið sem nú stendur yfir og
ber yfirskriftina Elda–sauma–skipta um kló: Gerðu það

„Við viljum grænan iðnað
í stað olíuvinnslu“

sjálf/ur. Markmiðið með námskeiðinu er að þátttakendur
efli getu sína og færni á ýmsum sviðum daglegs lífs.

„Breytendur er vettvangur fyrir ungt fólk sem lætur

Meðal námsefnis er matreiðsla á hollum mat, betri

sig varða félagslegt jafnrétti og umhverfisvernd á

Breytendur sem vettvangur varð til að

nýting matarafganga, hagkvæm skipulagning inn-

heimsvísu,“ segir Ólöf Rún Benediktsdóttir framkvæmda-

frumkvæði Hjálparstarfs kirkjunnar í Noregi árið

kaupa og hvernig töfra má fram veislu fyrir lítinn aur.

stjóri hreyfingarinnar. „Við erum meðvituð um sam-

1992 en hreyfingin er nú alþjóðleg. Breytendur á

Þátttakendur hafa fengið að reyna sig við saumavélina;

félagslega ábyrgð hvers og eins og viljum taka virkan

Íslandi starfa innan vébanda Hjálparstarfs

skipt um rennilás á flík og breytt gömlu í nýtt auk þess

þátt í að gera heiminn að sanngjarnari og réttlátari

kirkjunnar en hafa sjálfstæða stjórn og taka eigin

að hafa lært að skipta um rafmagnskló og setja upp

stað. Við leitumst við að mæla með í stað þess að

ákvarðanir óháð trú, stjórnmálaskoðun og

heimilisljós. Ráðgjafar halda einnig fyrirlestra á nám-

mótmæla og viljum þannig stuðla að jákvæðni í

þjóðerni.

skeiðinu um stjórnun fjármála heimilisins og um það

samfélaginu. En við beitum líka raunhæfum aðferðum.

hvernig hægt er að styrkja sjálfsmyndina og virkja

Núna erum við að fara af stað með meðmæli því við

Hefur þú áhuga á að breyta heiminum og taka

tengslanetið sitt til sjálfseflingar.

viljum hvetja stjórnvöld til að ýta frekar undir grænan

þátt í skemmtilegu starfi?

iðnað en olíuvinnslu á Drekasvæðinu. Við viljum

Kíktu á þá á heimasíðu hreyfingarinnar

Námskeiðið hófst í febrúar og því lýkur í maí. Aðgangur

sjálfbærar lausnir til framtíðar og teljum að olíuvinnsla

www.changemaker.is og Faceboook síðuna

er þátttakendum að kostnaðarlausu og boðið er upp

þar sé skaðleg skammtímalausn,“ segir Ólöf og bætir

Breytendur–Changemaker Iceland.

á barnagæslu á staðnum á meðan því stendur.

við að allt ungt fólk sé velkomið í hópinn.

Sorpa styrkir verkefnið og kunna Hjálparstarfið og
Hjálpræðisherinn fyrirtækinu bestu þakkir fyrir
stuðninginn.

Starfið heima
Markmið Hjálparstarfs kirkjunnar er að rjúfa vítahring

Efnislegur stuðningur Hjálparstarfsins við tekjulága:

fátæktar og félagslegrar einangrunar. Aðferðin í

- Inneignarkort í matvöruverslunum

starfinu er að hvetja fólk og styrkja til þess að það geti

- Úthlutun notaðs fatnaðar á lager Hjálparstarfsins

nýtt hæfileika sína og getu til að vera virkt í samfélaginu. Félagsráðgjafar Hjálparstarfsins veita ráðgjöf
og stuðning og vísa fólki á ýmis úrræði í samfélaginu.
Viðtalstímar þeirra eru á miðvikudögum frá
kl. 12:OO–16:OO á skrifstofu Hjálparstarfsins í kjallara

á þriðjudögum kl. 1O:OO–12:OO
- Stuðningur vegna skólagöngu og tómstunda barna
og unglinga
- Stuðningur við framhaldsskólanema vegna skólagjalda og bókakosts

Grensáskirkju að Háaleitisbraut 66 í Reykjavík. Faglegt

- Stuðningur við fullorðna námsmenn í endurhæfingu

mat félagsráðgjafanna liggur til grundvallar efnislegs

- Stuðningur við lyfjakaup vegna óvæntra útgjalda

Það var fjör hjá krökkunum sem voru að búa til múffur

stuðnings sem veittur er án tillits til trúar, þjóðernis,

- Jólaaðstoð í desember

þegar ljósmyndari mætti á svæðið.

litarháttar, kyns eða skoðana.
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„Eins og í hátískuhúsi í París“
Kristbjörg Hrund Sigtryggsdóttir (fyrst frá vinstri í
aftari röð) í hressum hópi sjálfboðaliða í fataúthlutun.

Sjálfboðaliðar eru velkomnir
Sjálfboðaliðar aðstoða þá sem koma til að fá
notuð föt hjá Hjálparstarfinu á lager okkar að
Háaleitisbraut 66 (gengið inn vestanmegin) á
þriðjudögum milli klukkan 1O og 12. Auk þess að
sjá um fataúthlutun hittast sjálfboðaliðarnir og
flokka fötin, brjóta saman og raða í hillur. Sjálfboðaliðar sjá einnig um skráningu gagna og frá
október og fram yfir áramót innheimta þeir söfnunar„Hér er sko ekkert verið að slugsa. Ég hef bara aldrei

Kristbjörg sem er viðskiptafræðingur að mennt fór tíma-

séð aðra eins byssubranda og þessar konur,“ segir

bundið af vinnumarkaði vegna veikinda í fjölskyldunni.

Kristbjörg Hrund Sigtryggsdóttir um samstarfskonur

„Mér finnst hins vegar gott að koma hingað einu sinni til

sínar en allar starfa þær sem sjálfboðaliðar í fata-

tvisvar í viku og hitta skemmtilegt fólk. Starfið er líka mjög

úthlutun Hjálparstarfs kirkjunnar. Kristbjörg hefur

gefandi. Hingað eru allir hjartanlega velkomnir og ég fæ

starfað sem sjálfboðaliði Hjálparstarfsins frá því í

mikð út úr því að gera eitthvað sem mér finnst skipta miklu

september 2O13. Hún segir vinnusemi sjálfboðaliðana

máli. Mér finnst gaman að veita þeim sem ég tek á móti

skila sér: „Hér er allt í góðu skipulagi, fötin eru hrein

toppþjónustu, svona eins og veitt er í hátískuhúsi í París,“

og fín, þeim er raðað í hillur og í rekka eftir stærð og

segir hún glettin og bætir við: „Ég hef bara gaman af lífinu

vandað er til allra verka.“

og gaman af fólki. Það er skemmtilegt að hitta það hér.“

bauka, raða þeim í númeraröð og ganga frá.
Viltu gerast sjálfboðaliði?
Þú ert hjartanlega velkomin/n. Atli Geir Hafliðason
tekur á móti þér á skrifstofunni en þú getur líka
sent honum tölvupóst á netfangið atli@help.is.
Við tökum á móti notuðum fatnaði á skrifstofu
Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66,
kjallara, alla virka daga frá klukkan 8–16.
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1O – Margt smátt ...

Mikilvægi vatns sýnt með ljósmynd

Hjálparstarf kirkjunnar stóð fyrir vatnsmyndasamkeppni

1. Lilja Salóme Hjördísardóttir Pétursdóttir tók verðlaunamyndina í Græna hellinum við eyjuna Hvar í Króatíu vorið

á Facebook í tilefni af alþjóðadegi vatnsins þann 22.

2O11. Dómnefnd taldi myndina lýsa mikilvægi vatns fyrir lífið, sjónarhornið koma áhorfandanum skemmtilega á

mars síðastliðinn. Markmiðið með keppninni var að

óvart og litina tæra og fallega.

vekja fólk til umhugsunar um að vatn er ekki sjálfgefið.
Mjög skemmtilegar og fallegar myndir bárust í keppnina
en dómnefnd skipuð ljósmyndurunum Degi Gunnarssyni
og Sissu ásamt fulltrúa Hjálparstarfsins valdi sex
myndir sem best þóttu sýna mikilvægi vatns fyrir lífið.
Verðlaunamyndina tók Lilja Salóme Hjördísardóttir
Pétursdóttir í Græna hellinum við eyjuna Hvar í Króatíu
vorið 2O11 en þá fór hún í lestarferðalag um Evrópu.
Dómnefnd taldi myndina lýsa mikilvægi vatns fyrir lífið
á jörðinni með myndrænum hætti auk þess að vera
frumleg og tæknilega vel unnin.

2. Mynd Aldísar Lífar Vigfúsdóttur: „Hreint drykkjarvatn“

3. Mynd Jóhanns Smára Karlssonar: „Opinn hugur“

4. Mynd Sigurðar Þórs Baldvinssonar: „Væta við O gráður“

5. Mynd Lilju Kristjánsdóttur: „Vatn í ísbúningi“

6. Mynd Aldísar Lífar Vigfúsdóttur: „Lífverur hafsins“
hlaut flest atkvæði þeirra sem kusu á Facebook.
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Reykjavík
A. Margeirsson ehf
A. Wendel ehf
Adamsson arkitektastofa
Aðalraf ehf, löggiltir rafverktakar
Aðalvík ehf
Afltækni ehf
Alsmíði ehf
Arka heilsuvörur ehf
Arkitektastofan OG ehf
Arkís arkitektar ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf
ÁH lögmenn slf
Árbæjarapótek ehf
Árni Reynisson ehf
B. Ingvarsson ehf
Bakkavör Group hf
Barnalæknaþjónustan ehf
Barnatannlæknastofan ehf
Betra líf ehf
Betri stofan ehf
Bifreiðaverkstæði Grafarvogs ehf,
s: 577 4477
Bifreiðaverkstæði Svans ehf
Birtingur ehf
Bílalíf ehf,bílasala
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílaumboðið Askja ehf
Bílaverkstæði Jóns T Harðarsonar
Bíóhljóð ehf
Bjarnar ehf
Björninn innréttingar ehf
Björnsbakarí ehf
BK kjúklingar
Blaðamannafélag Íslands
Blómabúðin Hlíðablóm
Bonafide lögmenn ráðgjöf sf
Boozt bar
Bókhaldsstofa Arnar Ingólfssonar ehf
Bókhaldsþjónustan Rúnir ehf
Bólstrarinn ehf
Bónstöðin hjá Jobba ehf
Breiðholtskirkja
BSRB
Búr ehf
Cafe Roma
CC bílaleiga ehf
City Taxi
Curvy, tískuverslun
Danica sjávarafurðir ehf
Dansrækt JSB ehf
DHL Á ÍSLANDI
Drengsson pics ehf-drengsson.is
Dynjandi ehf
Dýraspítalinn Víðidal ehf
Efling stéttarfélag
Efnalaugin Björg
Eignamiðlunin ehf
Eignaskipting ehf
Elding Trading Co ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
Ergo fjármögnunarþjónusta Íslandsbanka
Extra lagnir ehf
Fasteignasalan Miklaborg
Fastus ehf
Fatabúðin ehf
Fást ehf
Felgur smiðja ehf
Ferðaþjónusta bænda hf
Ferskar kjötvörur hf
Félag bókagerðamanna
Fiskafurðir-umboðssala ehf
Fjallamenn Íslands-Mountaineers of
Iceland
Fjárhagsþjónustan ehf
Fjárhald ehf
Fjármálaeftirlitið
Flügger ehf
Flutningsþrif Bergþóru ehf
Forum lögmenn ehf
Fossar,tryggingar og ráðgjöf ehf
Fossberg ehf
Frumherji hf
Fönix ehf
Garðmenn ehf
Garðs Apótek ehf
GÁ húsgögn ehf
Gátun ehf, bókhaldsþjónusta
GB Tjónaviðgerðir ehf
Geiri ehf, umboðs- og heildverslun
Gestamóttakan ehf-Your Host in Iceland
Gjögur hf
GLÁMA-KÍM arkitektar
Gluggasmiðjan hf
Goggur ehf
Góð heilsa - heilsubúð
Gólflagnir ehf
GTG endurskoðun ehf
Guðmundur Arason ehf
Gullkistan skrautgripaverslun
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gummi Valgeirs ehf
Gyllti kötturinn ehf
H.N. markaðssamskipti ehf
Hagi ehf-Hilti
Hár og heilun ehf
Hármiðstöðin
Hársnyrtistofan Linda
Hárvörur, heildverslun www.bpro.is
Hitastýring hf
Hjá Dóra ehf, matsala
Hljóðfærahúsið ehf
Hlöllabátar
HM Bókhald ehf
Hollt og gott ehf
Hópferðabílar Snælands Grímssonar ehf
Hótel Cabin ehf
Hótel Frón ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Óðinsvé
Hótel Viðey ehf-4th Floor Hotel
Hreyfimyndasmiðjan ehf
Hringrás ehf
Húsafl sf
Hús-inn ehf
Hússtjórnarskóli Reykjavíkur
Hvíta húsið hf, auglýsingastofa
Höfðahöllin bílasala
Höfðakaffi ehf
IBH ehf
Icelandair

Iðntré ehf
Innnes ehf
Intellecta ehf
Isit ehf
ÍAV þjónusta ehf
Ísfrost ehf
Ísleifur Jónsson ehf
Íslensk endurskoðun ehf
Íslenska auglýsingastofan ehf
Íslenskir fjárfestar hf
Ísold ehf
Íþróttasamband fatlaðra
Jafnvægi ehf, Aveda
Jeremías-www.garnbudin.is
Jónar Transport hf
JP Lögmenn ehf
K. H. G. Þjónustan ehf
K. Pétursson ehf
Karína ehf
Kauphöll Íslands hf
Kjaran ehf
Kjörgarður
Kjöthöllin ehf
Klipphúsið ehf
Knattspyrnusamband Íslands
Kurt og Pí ehf
Kvika ehf
Kvikk Þjónustan ehf
Landar ehf
Landfestar ehf, fasteignafélag
Landsnet hf
Landssamband kúabænda
Landssamtök lífeyrissjóða
Laser-tag Ísland ehf
Laura Ashley, verslun
Láshúsið ehf
Lerkitré ehf
Litir og föndur, Skólavörðustíg 12 &
Smiðjuvegi 5
Litróf ehf
Lífstykkjabúðin ehf
Línuborun ehf
Ljósmyndastofan Svipmyndir
Loftstokkahreinsun.is, s: 567 0882
Lyf og Heilsa
Lyfjaver ehf
Lögfræðiþjónusta Sigurðar
Sigurjónssonar ehf
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Löndun ehf
Magnús og Steingrímur ehf
Margt smátt ehf
Matthías ehf
Málarameistarafélagið
Málningarvörur ehf
MD vélar ehf
Meba-Rhodium
Merkismenn ehf
Motus á Íslandi
Myndhraði ehf
Neskirkja
Nói-Síríus hf
Nýi ökuskólinn ehf
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
Opin kerfi ehf
Optimar Iceland
Orkuvirki ehf
Ormsson
Ottó B. Arnar ehf
Ó. Johnson & Kaaber ehf
ÓK Lögmenn slf
P&S Vatnsvirkjar ehf
Parket og gólf
Páll V Einarsson slf
PG Þjónustan ehf
Pingpong.is
Plastco ehf
Poulsen ehf
Pósturinn
Pökkun og flutningar ehf
Rafax ehf
Rafey ehf
Rafn ehf
Rafstilling ehf
Rafsvið sf
Rarik ohf
Ráðgjafar ehf
Ráðgjafaþjónustan Bjarg ehf
Regla, netbókhaldskerfi
Reki ehf
Rekstrarfélagið Viðvik ehf
Reykjavíkurborg
Réttingaverkstæði Bjarna og Gunnars ehf
Réttur lögmannsstofa
Rima Apótek
SADcars bílaleiga
Samiðn, samband iðnfélaga
Securitas hf
Segull ehf
Shop Couture sf
Sindrafiskur ehf
Sjómannasamband Íslands
Sjónarlind, bókabúð
Skorri ehf
Skotfélag Reykjavíkur
Skrifstofan ehf
Skuggabyggð ehf
Slippfélagið ehf
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs
SM kvótaþing ehf
Smith og Norland hf
Sónn ehf
Sportís ehf
Sprettur-þróun og stjórnun ehf
Stansverk ehf
Stál og stansar ehf
Stólpi ehf-alhliða viðgerðaþjónusta
Suzuki bílar hf
Sveinsbakarí
SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu
Sægreifinn
Talnakönnun hf
Tannlæknar Mjódd ehf
Tannlæknastofa Elínar Wang
Tannlæknastofa Geirs A Zoega
Tannlæknastofa Jóns Viðars ehf
Tannlæknastofa
Sigurjóns Arnlaugssonar ehf
Tannlæknastofa Tómasar Einarssonar
Tannréttingar sf
Tannval Elínar og Kristínar Gígju

TCM Innheimta ehf
Terra Export ehf
THG Arkitektar ehf
Timberland Kringlunni og Laugavegi
Tískuverslunin Smart
Tónmenntaskóli Reykjavíkur
Tónskóli þjóðkirkjunnar Grensáskirkju
Trackwell hf
Trip ehf
Tækni ehf, vélsmiðja
Tækniskólinn-skóli atvinnulífsins
Tölvar ehf
Ullarkistan ehf
Undirföt.is
Utanríkisráðuneytið
Útfararstofa Íslands ehf
Útkall ehf
Vagnasmiðjan ehf
Varahlutaverslunin Kistufell ehf
VDO verslun ehf
Veiðikortið ehf
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Fiskfélagið
Verðbréfaskráning Íslands hf
Verðlistinn Laugalæk
Verkfræðistofan VIK ehf
Verkfræðistofan Víðsjá ehf
Verkfærasalan ehf
Verksýn ehf
Verslunartækni ehf
Verslunin Kiss
Verslunin Rangá
Verslunin Vínberið
Vélvík ehf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
Vitneskja ehf
Vörn, öryggisfyrirtæki
Vörubílastöðin Þróttur hf
www.sportlif.is
Yndisauki ehf
Yogastöðin Heilsubót
Þ.G. verktakar ehf
Þakpappalagnir B S
Þakpappaþjónustan ehf
Þín verslun ehf
Þorsteinn Bergmann ehf
Ögurvík hf
Ökuskólinn í Mjódd ehf
Örninn ehf
Seltjarnarnes
Aðalbjörg RE-5 ehf
Bílaverkstæði Ella
Felixson ehf
Fjarorka ehf
Nesskip hf
Prentsmiðjan Nes ehf
Kópavogur
ALARK arkitektar ehf
Á. Guðmundsson ehf
Ásborg slf
Bak Höfn ehf
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf
Bifreiðaverkstæðið Stimpill ehf
Bílalakk ehf
Bílaleiga Reykjavíkur
Bílamálunin Varmi ehf
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf
Bíljöfur ehf, gul gata
Blikkás-Funi ehf
Blikkform ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
Borgargarðar ehf - skrúðgarðaþjónusta
Bókun sf endurskoðun
Brunabótafélag Íslands
Einar Ágústsson & Co ehf
Einar Beinteins ehf-Dúklagningameistari
Farice ehf
Fasteignasalan Þingholt ehf
Fatahreinsun Kópavogs
Feris ehf
Ferli ehf
Fjárstöð ehf
Frostmark ehf
Go2 Flutningar ehf
goddi.is
Harðbakur ehf
Hákon Bjarnason ehf
Hefilverk ehf
Hegas ehf
Heitt og kalt mötuneytis- og veisluþjónusta
Hilmar Bjarnason ehf, rafverktaki
Hjallakirkja
Hundaheimur ehf
Hvellur-G. Tómasson ehf
Iðnvélar ehf
Ingi hópferðir ehf
Ísfix ehf
Íslyft-Steinbock þjónustan
K.S. Málun ehf
Kríunes ehf
Landmótun sf
Ljósvakinn ehf
Loft og raftæki ehf
Lyfjaval ehf
Menn og mýs hf, hugbúnaðargerð
Nobex ehf
Nýi Tölvu og viðskiptaskólinn ehf
Pottagaldrar-mannrækt í matargerð
Rafbreidd ehf, heimilistækjaviðgerðir
Rafgeisli ehf
Rafís ehf
Rafmiðlun hf
Réttingaþjónustan ehf
Riddarinn Ölstofa ehf
Sports Direct
Suðurverk hf
Sumarferðir
Tryggingamiðlun Íslands ehf
Tækniþjónusta
Ragnars G Gunnarssonar ehf
Úrval Útsýn
Vaki fiskeldiskerfi hf
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar
Vetrarsól ehf, verslun
Viðskiptahúsið ehf
Vídd ehf, flísaverslun

Garðabær
AÞ-Þrif ehf
Álverið ehf
Burstagerðin ehf
Dýralæknastofan Lyngási í Garðabæ
Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
Gluggar og garðhús ehf
Hagráð ehf
Hannes Arnórsson ehf
Icewear
K.C. Málun ehf
Loftorka ehf
Marás ehf
Raftækniþjónusta Trausta ehf
Rennsli ehf, pípulagnir
S.S. Gólf ehf
Stálsmiðjan-Framtak ehf
Val-ás ehf
Vörukaup ehf, heildverslun
Vörumerking ehf
Öryggisgirðingar ehf

Matfugl ehf
Múr og meira ehf
Nonni litli ehf
Pétur ehf
Veislugarður ehf, veisluþjónusta

Hafnarfjörður
Ás, fasteignasala ehf
Ásafl ehf
Barkasuða Guðmundar ehf
Blómabúðin Burkni ehf
Bor ehf
Dalakofinn tískuverslun
DS lausnir ehf
Eiríkur og Einar Valur ehf
EÓ-Tréverk sf
Ferskfiskur ehf
Fjarðargarðar ehf
Fjörukráin-Hótel Víking
Friðrik A Jónsson ehf
G.S. múrverk ehf
Gaflarar ehf, rafverktakar
Garðasteinn ehf
Geymsla Eitt ehf
GMT ehf
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarhöfn
Hársnyrtistofan Fagfólk ehf
H-Berg ehf
Heimir og Jens ehf
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Hópbílar hf
Hvalur hf
Ican-Beykireykt þorsklifur ehf
J.B.G. fiskverkun ehf
Kvikmyndaverstöðin ehf
Lagnameistarinn ehf
Lögmenn Bæjarhrauni 8
MEDOR ehf
Mynstrun ehf
Opal Sjávarfang ehf
Pappír hf
Rafgjafinn ehf
Route 1 Car Rental ehf
Snittvélin ehf
Spennubreytar
Stálorka
Sæli ehf
Tannlæknastofa Harðar V Sigmarssonar sf
Trefjar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Útvík hf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþing ehf
Verslunin Þórðarhöfði ehf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Víðir og Alda ehf
VSB verkfræðistofa ehf

Borgarnes
Búvangur ehf
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf
Eyja- og Miklaholtshreppur
Ferðaþjónustan Húsafelli ehf
Ferðaþjónustan Nes - nesreykholt.is
Félagsbúið Miðhrauni 2 sf
Hársnyrtistofa Margrétar
J.K. Lagnir ehf
Solo hársnyrtistofa sf
Sæmundur Sigmundsson ehf
Trésmiðja Pálma
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf

Álftanes
Dermis Zen slf
Reykjanesbær
Bed and Breakfast - Keflavíkurflugvöllur
Bílar og Hjól ehf
Bílaverkstæði Þóris ehf
DMM Lausnir ehf
Ferðaþjónusta Reykjaness ehf
Háteigur ehf, fiskverkunin
Ice Group Ltd
Ístek ehf
Klettasteinn ehf
M2 Fasteignasala
Nesraf ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Renniverkstæði Jens Tómassonar
Reykjanesbær
Suðurflug ehf
Toyota Reykjanesbæ
Útfaraþjónusta Suðurnesja
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur
og nágrennis
Vísir, félag skipstjórnarmanna á
Suðurnesjum
Grindavík
EVH verktakar ehf
HH-rafverktakar ehf
Marver ehf
Ó S fiskverkun ehf
Sílfell ehf
Stjörnufiskur ehf
TG raf ehf
Veiðafæraþjónustan ehf
Verkalýðsfélag Grindavíkur
Vísir hf
Þorbjörn hf
Sandgerði
Fiskmarkaður Suðurnesja hf
Flugfiskur hf
Þensla ehf
Garður
Amp rafverktaki ehf
Aukin Ökuréttindi ehf
Gunnar Hámundarson ehf
Mosfellsbær
ÁG Húseiningar ehf
Álgluggar JG ehf
Bílamálunin Örninn ehf
Dalsbú ehf
Fagverk verktakar sf
LEE rafverktakar ehf

Akranes
Akraborg ehf
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílasala Akraness ehf-Bílás
Bjarmar ehf, vélaleiga
Garðar Jónsson, málarameistari
MVM ehf
Omnis ehf-Verslun og verkstæði
Practica, bókhaldsþjónusta
Rafnes sf
Runólfur Hallfreðsson ehf
Spölur ehf-Hvalfjarðargöng
Straumnes ehf, rafverktakar
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf
Vignir G. Jónsson hf
Þorgeir og Ellert hf

Reykholt Borgarfirði
Garðyrkjustöðin Varmalandi
Stykkishólmur
Heimahornið ehf
Helgafellssveit
Marz sjávarafurðir ehf
Stykkishólmskirkja
Tindur ehf
Útgerðarfélagið Engey ehf
Verkstjórafélag Snæfellsness
Ólafsvík
Fiskmarkaður Íslands hf
Litlalón ehf
Steinprent ehf
Steinunn ehf
Hellissandur
Esjar ehf
KG Fiskverkun ehf
Kristinn J. Friðþjófsson ehf
Búðardalur
Dalabyggð
Reykhólahreppur
Reykhólahreppur
Steinver sf
Þörungaverksmiðjan
Ísafjörður
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Hamraborg ehf
Ráðgjafa- og nuddsetrið ehf
Rörás ehf
Sjúkraþjálfun Vestfjarða
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
Verkstjórafélag Vestfjarða
Vestfirskir verktakar ehf
Vestri ehf
Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Glaður ehf
Ráðhús ehf
Sérleyfisferðir Bolungarvík - Ísafjörður
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Flateyri
Sytra ehf
Suðureyri
Berti G ÍS-161
Patreksfjörður
Albína verslun
Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf
Grunnslóð ehf
Vestmar ehf
Vesturbyggð
Tálknafjörður
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf
T.V. Verk ehf
Tálknafjarðarhreppur
Þórsberg hf
Bíldudalur
GSG vörubílaakstur-trésmíði ehf
Hafkalk ehf
Þingeyri
Véla- og bílaþjónusta Kristjáns ehf
Hólmavík
Hótel Laugarhóll
Kaupfélag Steingrímsfjarðar
Strandabyggð
Drangsnes
Grímsey ST-002
Árneshreppur
Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf
Hvammstangi
Gistihúsið Brekkulæk s: 451 3938
Kidka ehf
Kvenfélagið Iðja
Villi Valli ehf

Blönduós
Átak ehf
Blönduósbær
Grettir sf, fjölritunarstofa
Húnavatnshreppur
Pöntunar og viðgerðarþjónusta Villa ehf
SAH Afurðir ehf
Samstaða, skrifstofa verkalýðsfélaga
Vilko ehf
Skagaströnd
Marska ehf
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf
Skagabyggð
Sveitarfélagið Skagaströnd
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf
Vélaverkstæði Skagastrandar
Vík ehf
Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Fisk-Seafood hf
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Kaupfélag Skagfirðinga
Skinnastöðin hf
Verslun Haraldar Júlíussonar
Vörumiðlun ehf
Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði
Ferðaþjónustan Bakkaflöt
Hofsós
Víkursmíði ehf
Siglufjörður
Fjallabyggð
Veitingastaðurinn Torgið ehf
Akureyri
ÁK smíði ehf
Baldur Halldórsson ehf
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Berg félag stjórnenda
Bessi, Haukur og Hjördís tannlæknar
Blikkrás ehf
Bútur ehf
Bæjarverk ehf
Fjölumboð ehf
Geisli Gleraugnaverslun
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf
Hagvís ehf, heildverslun
Halldór Ólafsson, úr og skartgripir
Hárstúdíóið Sunna ehf
Hnýfill ehf
Höldur ehf, bílaleiga
India karry kofi ehf
Ísgát ehf
KG sendibílar ehf
Knattspyrnufélag Akureyrar
Kraftbílar ehf
Ljósco ehf
Miðstöð ehf
Norlandair ehf
Passion, hársnyrtistofa
Pípulagningaþjónusta
Bjarna F Jónassonar ehf
Rafmenn ehf
Raftákn ehf
Samvirkni ehf
Sjúkrahúsið á Akureyri
Slippurinn Akureyri ehf
Snyrtistofa Gunnhildar
Sólskógar ehf
Stefna ehf
Steypusögun Norðurlands ehf
Tannlæknastofa
Árna Páls Halldórssonar
Tónræktin, tónlistarskóli ehf
Trésmiðjan Ölur ehf
Trétak ehf
Grímsey
Sigurbjörn ehf, fiskverkun
Dalvík
EB ehf
Flæðipípulagnir ehf
G.Ben útgerðarfélag ehf
Híbýlamálun,málningarþjónusta ehf
Vélvirki ehf, verkstæði
Ólafsfjörður
Árni Helgason ehf, vélaverkstæði
Norlandia ehf
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Hrísey
Eyfar ehf
Húsavík
Framhaldsskólinn á Húsavík
Gistiheimilið Sigtún ehf-www.gsigtun.is
Heiðarbær
Höfðavélar ehf
Steinsteypir ehf
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf. Húsavík
Laugar
Gistiheimilið Stóru-Laugar, s: 464-2990
Mývatn
Skútustaðir ehf
Kópasker
Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi
Höfði fasteignasala
JS Seafood ehf
Rifós hf, laxa og bleikju eldisstöð
Silfurstjarnan hf
Vökvaþjónusta Kópaskers ehf
Þórshöfn
Geir ehf
Vopnafjörður
Vopnafjarðarhreppur

Egilsstaðir
Austfjarðaflutningar ehf
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf
Bólholt ehf
Ferðaskrifstofa Austurlands
G.Ármannsson ehf
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
Hótel Eyvindará ehf
Klassík ehf
Klausturkaffi ehf
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf
Ökuskóli Austurlands sf
Seyðisfjörður
Brimberg ehf
Jón Hilmar Jónsson - Rafverktaki
Reyðarfjörður
Launafl ehf
Sigfússon ehf flutningar
V.V. vélar sf
Þvottabjörn ehf
Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Vilhjálmur Stefánsson
Neskaupstaður
Fjarðahótel
Samvinnufélag útgerðamanna
Síldarvinnslan hf
Tónspil ehf
Fáskrúðsfjörður
Kaffi Sumarlína ehf
Djúpivogur
Berunes farfuglaheimili ehf
Djúpavogshreppur
Höfn í Hornafirði
Albert Eymundsson
Ferðaþjónustan Brunnavöllum
Ferðaþjónustan Gerði
Hafnarsókn
Ís og ævintýri ehf
Króm og hvítt ehf
Rósaberg ehf
Skinney-Þinganes hf
Uggi SF-47
Vélsmiðja Hornafjarðar ehf
Vélsmiðjan Foss ehf
Selfoss
Baldvin og Þorvaldur ehf
Brandugla slf, þýðingar
Búhnykkur sf
Flóahreppur
Fræðslunetið-símenntun á Suðurlandi
Gesthús Selfossi, gistihús og tjaldsvæði
Gróðrarstöðin Ártangi ehf
JÁ pípulagnir ehf
Lindin, verslun
Málningarþjónustan ehf
Mjölnir, vörubílstjórafélag
Renniverkstæði Björns Jensen ehf
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Sláttu- og garðaþjónusta Suðurlands
Súperbygg ehf
Veiðisport ehf
Hveragerði
Garðyrkjustöð Ingibjargar
Hveragerðiskirkja
Þorlákshöfn
Fagus hf
Fiskmark ehf
Frostfiskur ehf
Hafnarsjóður Þorlákshafnar
Sveitarfélagið Ölfus
Ölfus
Durinn ehf
Eldhestar ehf
Skjólklettur ehf
Ölfusgluggar ehf
Stokkseyri
Fjöruborðið
Flúðir
Flúðafiskur
Hrunamannahreppur
Hrunaprestakall
Loðdýrabúið ehf
Hella
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf
Fannberg ehf
Hestvit ehf
Pakkhúsið Hellu ehf
Rangárþing ytra
Trésmiðjan Ingólfs ehf
Hvolsvöllur
Búaðföng-bu.is
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Gestastofan Þorvaldseyri
Kvenfélagið Freyja
Vík
Mýrdalshreppur
Mýrdælingur ehf
Kirkjubæjarklaustur
Ferðaþjónustan Efri-Vík ehf
Geirland ehf, hótel og veitingarekstur
Vestmannaeyjar
Bessi hf
Bragginn sf, bílaverkstæði
Bylgja VE 75 ehf
Fasteignasalan Heimaey
Hótel Vestmannaeyjar
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun
Ós ehf
Tannlæknastofan Heimir Hallgrímsson
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf
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Aðeins
Kaffivélar, kaffikerfi,
espressovélar, kaffikvarnir,
pressukönnur, espressokönnur,
kaffibox, kaffikönnur,
hitabrúsar, flóunarkönnur
og margt fleira.
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ÞEGAR RÁDÝR OG VILLISVÍN
BJUGGU Í REYKJAVÍK
FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson velti
því fyrir sér af hverju
höfuðborg Íslands skyldi
endilega rísa á
sama stað og
fyrsti landnámsmaðurinn
byggði sinn
bæ. En komst
svo að því að
spurningin
var á misskilningi
byggð.

É

g man hvenær ég hugsaði það
fyrst. Líklega var ég um tíu tólf ára
gamall, það var sumar og ég hafði
farið í bíltúr austur fyrir fjall með
afa Kristjóni og ömmu Elísabetu
á bláu Chevrolet Novunni, degi
var tekið að halla en sumarsólin skein enn í
vestri og við keyrðum rólega niður úr Svínahrauni og þá blasti Reykjavík við á nesi sínu
út í glitrandi Faxaflóann, byggðin furðu

víðáttumikil í minningunni þótt það séu
fjörutíu ár síðan, og ég góndi út yfir borgina
og hugsaði með mér hvað það væri sérkennilegt að einmitt þarna úti á þessu nesi skyldi
fyrsti landnámsmaðurinn, Ingólfur Arnarson, hafa reist hið fyrsta býli á landinu en
svo skyldi rísa þar höfuðstaður landsins hátt
í þúsund árum seinna. Var það einskær tilviljun eða var eitthvað sérstakt við þetta nes
sem beinlínis kallaði á að það hlyti að leika
svo stórt hlutverk í sögu fólksins sem settist
að í landinu?
Ég spurði ekki afa og ömmu, því ég var
ekki viss um að ég kynni að orða spurninguna rétt og kannski fannst mér líka að ég
ætti að vita svarið og þyrfti ekki að spyrja.
En sannleikurinn er sá að þetta var í rauninni ágæt spurning og mér gekk lengi illa að
fá svar við henni.
Í þá daga hlaut ég að hallast að því að
þetta væri bara tilviljun. Í Landnámu er
það raunar fullyrt afdráttarlaust, því þar
segir að Ingólfur hafi varpað öndvegissúlum
sínum í sjóinn og strengt þess heit að reisa
sér bæ þar sem þær kæmu að landi. Svo
virðist sem ákvörðun Ingólfs um bæjarstæði
hafi verið mönnum ráðgáta þegar um það
leyti sem Landnáma var skrifuð eitthvað
um 300 árum eftir að Ingólfur settist hér að,
því ekki er nóg með að duttlungum sjávarstrauma sé kennt um hvar hann byggði
bæinn sinn, heldur er þrællinn Karli látinn
lýsa sérstöku frati á bæjarstæðið með því að
segja að „til ills fórum vér um góð héruð, að
vér skulum byggja útnes þetta“.
Ómerkilegur staður, Reykjavík
Um það leyti sem þetta var fyrst fest á skinn,
kannski um 1150, þá hefur jörðin Reykjavík
sem sé ekki þótt merkilegri en svo að skýra

Nærandi
nammigott
Enginn
viðbættur
sykur!

Nýjustu
rannsóknir
benda
nefnilega til
þess að í
Reykjavík
hafi á landnámsöld
(hvort sem
það var
einhverjum
áratugum
fyrr eða
síðar) verið
allt að 150
manna þorp.
Svo mikið
þéttbýli var
ekki til á
Íslandi
öldum
saman,
nema
kannski í
kringum
biskupsstólana þegar
allra best
lét.

ÍSLENSKT RÁDÝR

Rostungstennur voru á níundu öld rándýr
hefur þurft út fyrir fólki af hverju Ingólfur
munaðarvarningur í Evrópu af því ný framsettist einmitt þarna að, þótt hann hefði úr
rás múslima í Miðausturlöndum hafði lokað
öllu landinu að spila. Og það er líka mála
verslunarleiðum með fílabein.
sannast að Reykjavík þótti heldur ómerkilegur staður í margar aldir á eftir. Á þeim tíma
150 manna þorp
efldust ýmis höfuðból til skiptis og miðpunktar valdsins í landinu færðust eitthvað til en
Um síðustu helgi sat ég nokkra fyrirlestra í
aldrei virtist neitt til Reykjavíkur að sækja.
húsnæði landnámssýningarinnar við AðalÍ raun og veru var það varla fyrr en á átjstræti, en á þeirri sýningu má sjá prýðilega
ándu öld sem aftur spurðist til „útness
mynd af því hvernig menn ímynda sér
þessa“ þegar verslun hófst þar en
núna að fyrsta byggðin í ReykjaVILLIGÖLTUR
þegar byggð var einu sinni farin
vík hafi litið út. Allt er reyndað rísa kringum verslunina
ar á hverfanda hveli í þessum
þá virtist á nokkuð skömmfræðum þar sem mjög sterkar
um tíma liggja í augum uppi
vísbendingar eru nú komnar
að þessi staður væri öðrum
fram í dagsljósið fyrir því að
heppilegri undir þéttbýli.
byggðin ekki aðeins í ReykjaSkúli Magnússon kom hér upp
vík heldur á Íslandi öllu sé
Innréttingum sínum undir lok
töluvert eldri en rannsóknir
aldarinnar og frá og með nítjhöfðu áður gefið tilefni til að
ándu öld varð ekki aftur snúið,
trúa, en burtséð frá tímasetningborgin hlaut að rísa.
um, þá komu athyglisverðar upplýsingar fram í erindi Völu GarðarsdóttEn hvers vegna? Jú, reyndar kemur
ur fornleifafræðings. Nýjustu rannsóknir
í ljós þegar landið er skoðað frá ýmsum
benda nefnilega til þess að í Reykjavík hafi
sjónarhornum að Reykjavík er einstaklega
á landnámsöld (hvort sem það var einhverjvel í sveit sett með tilliti til samgangna, sérum áratugum fyrr eða síðar) verið allt að
staklega við útlönd en síðan einnig innan150 manna þorp. Svo mikið þéttbýli var ekki
lands svo það var engin vitleysa í Skúla að
til á Íslandi öldum saman, nema kannski í
setja upp bissniss sinn þar, og sömuleiðis var
kringum biskupsstólana þegar allra best lét.
skynsamlegt hjá kaupmönnum að treysta
En í þessu þorpi í Reykjavík á landnámsalltaf meira og meira á höfnina í Reykjavík
öld hafi alls ekki verið stundaður landbúnumfram aðrar hafnir landsins. En spurnaður framan af, nema í mýflugumynd
ingin er þá frekar, hvers vegna er
kannski, heldur hafi íbúarnir flutt
Reykjavík svo tengd við hið fyrsta
með sér bæði rádýr og villisvín
landnám bæði í Íslendingabók
á fæti, sem þeir hafi síðan haft
og Landnámu? Hvað var það
sér til matar.
við aðstæðurnar þá sem olli
Þetta hafði ég að minnsta
því að Ingólfur Arnarson
kosti aldrei heyrt áður, að
valdi staðinn, þegar sagnahér hafi verið lifandi rádýr
ritarar bændahöfðingjanna
á þessum tíma. Beinaleifar
á tólftu öld skildu hvorki upp
í öskuhaugum hinnar fyrstu
né niður í því?
Reykjavíkur sýna hins vegar
Tala nú ekki um þegar menn
HINN HEFÐBUNDNI
fram á það. Væntanlega hafa íbúhafa áttað sig á því að þótt einINGÓLFUR
arnir sleppt rádýrunum lausum á
hvern tíma kunni kannski að hafa
kjarrið, sem þá var hvarvetna á nesinu
verið til maður sem hét Ingólfur og
góða, og svo slátrað þeim sér til matar þegar
bjó í Reykjavík, þá eru frásagnirnar um
á þurfti að halda. Ekki er um það að ræða að
landnám hans bara þjóðsögur og tilbúningur
menn hafi komið með kjöt af dýrunum meðfrá rótum. Þá þarf að skýra af hverju þær
ferðis þegar þeir komu hingað á vertíð, því
þjóðsögur snerust um Reykjavík sem fyrsta
þá hefðu menn aðeins komið með útvalin
landnámsstaðinn.
stykki, en beinin eru af heilum skepnum. Og
Ingólfur afskrifaður
svínin voru ekki alisvín, heldur fúllbefarin
villisvín með vígtönnum og öllu saman.
Þegar ég rúllaði þarna niður úr Svínahrauni
með afa og ömmu fyrir margt löngu, þá var
Hvar eru rádýrin?
ekki enn búið að afskrifa Ingólf að fullu sem
Niðurstöðurnar um sjávarþorpið Reykjavík
fyrsta landnámsmanninn. Mér fannst því
eru kannski ekki alveg óumdeildar ennþá
óskiljanlegt af hverju bóndabær, sem duttlen þó virðist ljóst að landnámsbýli bóndaungar annaðhvort haföldunnar eða heiðkarlsins Ingólfs Arnarsonar er alveg úr
inna guða höfðu valið, skyldi endilega löngu
sögunni. Og sú spurning, sem ég glímdi við
seinna reynast einmitt rétti staðurinn undir
í bláu Novunni þegar við renndum í bæinn
höfuðstað landsins.
að austan, hefur reynst á algjörum misskilnÞað er nú komið í ljós fyrir allnokkru.
ingi byggð. Það var ekkert leyndardómsfullt
Fornleifauppgröftur í Reykjavík síðustu
við að byggð skyldi byrja í Reykjavík né að
áratugi og einna helst núna síðustu 5-10 árin
þar skyldi á endanum vaxa upp höfuðborg.
hefur fært okkur heim sanninn um nokkReykjavík er einfaldlega rétti staðurinn til
uð aðra Reykjavík en þann panilklædda
að halda uppi samskiptum við útlönd. Spurnsögualdarbæ Ingólfs Arnarsonar sem ég sá
ingin sem ég hefði átt að spyrja var hins
fyrir mér á mínum æskudögum. Ekki aðeins
vegar þessi:
hófst byggð í Reykjavík fyrr en útreiknHvað gerðist á þeim rúmu 300 árum sem
ingar Landnámu gefa til kynna, heldur reis
liðu frá því að rádýr gengu laus í Reykjavík
byggðin líka nær örugglega kringum verstöð
og þangað til bændahöfðingjar tólftu aldar
sem kann að hafa verið haldið úti í Reykjafóru að láta skrifa Landnámu og enginn
vík á sumrin, jafnvel í marga áratugi áður
mundi lengur af hverju menn höfðu á sínum
en fólk fór að setjast að allt árið og stunda
tíma „byggt útnes þetta“?
einhvern landbúnað að ráði. Ein kenningOg svo er önnur spurning: Af hverju gátu
in er sú að í Reykjavík hafi verið bækistöð
nú ekki nokkur rádýr sloppið burt og lifað
rostungaveiðimanna en rostungar hafa þá
af í blíðu veðurfari landnámsaldar svo hér
búið í stórhópum við Faxaflóa. Og kannski
hefði mátt verða til rammíslenskur stofn
var hér líka umskipunarhöfn rostungaveiðirádýra?
manna sem dvöldu á veiðislóð á Grænlandi.
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Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

Þegar Róbert kom loksins ofan af fjöllum og hitti vini sína, tók Konráð
glaður á móti honum. „Mikið er ég búinn að sakna þín,“ sagði hann og
faðmaði Róbert að sér. Róbert varð hálf vandræðalegur því honum fannst
ekki gott að láta faðma sig. Kata var ekki eins glöð að sjá, þótt hún væri
örugglega ánægð með að fá Róbert aftur. „Hvernig var þarna uppi?“
spurði hún. „Er þetta ekki bara tilbreytingarlaus auðn?“ bætti hún við.
„Nei, ég held nú síður,“ sagði Róbert með miklum tilþrifum. „Uppi á fjöllum
grónar heiðar, hjalandi læki, svarta kletta, frussandi fossa og svo er það
yndislegi hellirinn minn,“ bætti hann við. „Það er satt,“ sagði Konráð. „Við
verðum að fara upp á fjöll í sumar, er það ekki Kata?“ bætti hann við. Það
heyrðist bara eitthvert uml frá Kötu sem gæti bæði hafa verið já eða nei.

Getur þú fundið
þessi orð í þessari
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Brandarar
Maður kemur á bensínstöð og lætur fylla tankinn. Afgreiðslumaðurinn sér tvær mörgæsir inni í bílnum. Hann spyr bíleigandann hvað mörgæsirnar séu að gera þarna. Maðurinn segist ekki
vita það, þannig að afgreiðslumaðurinn segir: „Ég mundi fara
með þær í dýragarðinn.“
„Góð hugmynd!“ segir maðurinn og keyrir í burtu. Daginn eftir
kemur maðurinn aftur á bensínstöðina með mörgæsirnar í bílnum.
Afgreiðslumaður: „Fórstu ekki með þær í dýragarðinn?“
Maðurinn: „Jú, og í dag ætlum við að fara í bíó!“

LEIKLISTARGAGNRÝNANDINN Mér fannst geggjað þegar ljósið kom sem breytti hvítum lit í skærblátt og lýsti upp hárið á litla

prinsinum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Prinsinum ﬁnnst fullorðna fólkið skrítið
Dagur Thors, sex ára, fór á sýninguna Litla prinsinn í Þjóðleikhúsinu og féllst á
að verða leiklistargagnrýnandi einn dag. Honum fannst ﬂest ﬂott.

®sǋŎÞŘ¶ǋǼÞĶEŸȒ
3 verð á rúmfötum
7.990 kr 8.990 kr 9.990 kr

Hafðir þú lesið eða heyrt bókina um Litla prinsinn áður en þú
fórst á sýninguna? „Ég var nýbúinn að lesa byrjunina á bókinni
þegar ég fór á sýninguna en ég á
eftir að klára hana.“
Hvernig fannst þér sýningunni takast að koma bókinni
til skila? „Mér fannst flott og
hræðilegt hvernig flugvélin brotlenti í eyðimörkinni. Mér fannst
miklu, miklu, miklu skemmtilegra
þegar ég horfði á sýninguna en
þegar ég las bókina.“
Fannst þér litli prinsinn trúverðug persóna? „Mér fannst hún
smá bæði. Mér fannst skrítið að
hún var bara venjuleg stelpa og
maður sá alveg þegar hún breytti
sér í litla prinsinn.“

À͙͟͞ À͚͚͚͛͛͘͝

En hinar persónurnar? „Kóngur-

inn sem Edda lék var ótrúlega
fyndinn! Svo fannst mér flugmaðurinn skemmtilegur og líka
diskómaðurinn.“
Hvernig fannst þér leikararnir
standa sig? „Vel. Mér fannst þeir
fyndnir. Mér fannst soldið sérstakt hvað litli prinsinn sagði oft
að fullorðna fólkið væri skrítið.“
Hvernig fannst þér sviðsmyndin? „Mér fannst ótrúlega flott
að hreyfillinn á flugvélinni gat
snúist í hringi. En mér fannst
ekki flott að eldfjöllin voru svona
lítil.“
En tónlistin? „Skemmtileg.
Fjörug og sorgleg.“
Fannst þér lýsing og hljóðmynd
styðja við það sem var að gerast hverju sinni? „Mér fannst

lýsingin mjög flott. Geggjað
þegar ljósið kom sem breytti
hvítum lit í skærblátt og lýsti upp
hárið á litla prinsinum. Hljóðin í
flugvélinni voru líka flott.“
Sumir hafa talað um að erfitt
sé að skilja textann, fannst þér
það? „Nei, nei, sagan fjallaði um
litla prinsinn sem bað flugmanninn um að teikna fyrir sig mynd
af kind.“
Hvað stóð að þínu mati upp úr
í sýningunni? „Þegar flugmaðurinn setti hreyfilinn í gang og
flaug upp í loftið.
Myndirðu mæla með þessari
sýningu fyrir aðra krakka og
ef já, hvers vegna? „Jáhá. Allir
ættu að sjá Litla prinsinn af því
að leiksýningin er svo góð og
flott.“

Salatið okkar
er eitthvað
ofan á brauð.
Áratuga reynsla af samlokugerð skilar sér til þín í ferskara
og ljúffengara salati. Þú getur treyst á ferskt og vel útilátið
gæðahráefni sem breytir venjulegri brauðsneið í veislu.
Ferskt á hverjum degi

565 6000 / somi.is
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Stéttin við dyrnar, þar sem völduð skenkja (10)
8. Hvatvís brýtur lög en er þó saklaus (5)
11. Nudd og grjón fyrir gæludýr (7)
12. Fæðan fyrir hörkutólin er óttalegur samtíningur (10)
13. Typpi er vinsælt núna en varla miklu lengur
(9)
14. Hvort er tvíhljóði í kjöti eða gólfefni? (12)
15. Bið litaða um lofgjörð (9)
18. Leita kúluspilsins og fisksins (9)
21. Klaga greind fyrir takmarkaða þekkingu (9)
24. Skrefin skipt (6)
26. Einkenni helstu manna (9)
27. Röddin svona fín en svo kemur bara tuð um
gjallandi málm (7)
29. Vil að þú ögrir þessum sauði og berir undir
æðra vald (6)
31. Brunaköll og fagnaðarlæti (9)
32. Lést á eftir sólselju, sussubía (7)
33. Sveiaði mér og reyndi að þagga niðrí þér (6)
35. Leita að matarspili í hungursneyð (11)
39. Heyri böndin tvö spila sem eitt (11)
42. Fæ far eftir genginn vin, þvílíkt bull (3)
44. Slagar þá heill her í hús þótt óvelkominn sé
(11)
46. Lágvaxin, prúð og hógvær (8)
47. Læt lag (3)
48. Fljót sunnanað (7)
49. Mjúk álpast á mákana (8)
50. Veik og dauð og móðan mikla streymir tær (7)
51. Berðu á Örn svo hold hans verði bleikara (7)
52. Spyr að ákveðinni lengd (8)
53. Ugg setti að einum er ég missti marks (7)
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Lausnarorð síðustu viku var
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LÓÐRÉTT
1. Sá góði telur óheilbrigðar óttast það sem ekkert er (10)
2. Halda fast í fornan fjandskap (8)
3. Heyri gras flauta þegar þessi er reykt (8)
4. Land heybrókanna lýtur öðrum kóngi en sínum (9)
5. Sein man óðaönn þótt hún riðlist (7)
6. Ekki var varfærninni um að kenna, þvert á móti (7)
7. Saga af sögu (7)
8. Sonur duftsins er í rusli (8)
9. Sendi skaflakvígu út í skæðadrífu (8)
10. Ætli eir rifjist upp fyrir þér þegar þessir hlutir birtast?
16. Kerúbakusk er bölvað eitur (8)
17. Flæmdi froður á granir til að auðvelda skerðingu (8)
19. Innbyrði arsen fyrir nefndirnar og valdalausa pótintátana (9)
20. Meðalbrúnir einnar sem meðtekið hefur læknisdóminn (9)
22. Sníkjukrabbi á smáum fiski (7)
23. Varð ber að bílífi í allt of litlum fagnaði (7)
25. Getur mikill rumur bjargað flugvél í vandræðum? (6)
28. Ætli ég skutli ekki ofnotuðum krossgátukóngi til
Kurosawa (5)
30. Blóðsugur eru einsog guðir: Snarruglaðar (5)
34. Brýni smærri með límheila (9)
36. Mun Ingi tóra innan um óæðri og ringlaða menn? (8)
37. Ægir skreið upp í hjá Öldu (8)
38. Var í Þokkabót og þar að auki með ábreiðu (8)
39. Hátt á fjöllum hrakinn mjög og helju nærri/feginn varð
er fékk ég gist/fjallaskála, unaðsvist (7)
40. Taldi látin henta í eldhúsverk (7)
41. Ætli blekki skaffi nóg af rokk-krafti? (7)
42. Að líta borg englanna er ekki fyrir níska (7)
43. Húðsepi og hugur manns auka orkuforða líkamans (7)
45. Launár leiðir til spírunar (6)
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Og fjöllin endurómuðu eftir
Khaled Hosseini frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku var
Guðrún Þórðardóttir, Reykjavík.

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtast lönd sem lúta vafasömum
lögmálum. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 16. apríl næstkomandi á krossgata@
frettabladid.is merkt „12. apríl“.

FRÓÐLEIKURINN PLAYSTATION-LEIKJATÖLVAN
hefur á undanförnum árum farið sigurför um heiminn

Spennandi framhaldsnám
ám
m
í hjúkrunarfræði og ljósmóðurfræði
æð
ði
Hefur þú lokið BS námi í hjúkrunarfræði og vilt bæta við þig þekkingu?
kingu?
Fjöldi námsleiða og kjörsviða á framhaldsstigi verða í boði
við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands skólaárið 2014–15:
» MS – Klínísk námsleið:
– Hjúkrun langveikra, eldri borgara og heimahjúkrun
– Barnahjúkrun
– Heilsugæsluhjúkrun
– Svæfingahjúkrun
(Undirstaða: Diplómanám í svæfingahjúkrun)

» MS – Hjúkrunarstjórnun
» MS – Rannsóknanámsleið
– áhersla á rannsóknir

» MS í ljósmóðurfræði
(Undirstaða: Kandídatspróf í ljósmóðurfræði)

– Skurðhjúkrun
(Undirstaða: Diplómanám í skurðhjúkrun)

» Ljósmóðurfræði til kandídatsprófs

– Önnur klínísk sérhæfing
(Hægt að móta með ýmsum hætti)

» Þverfræðilegt diplómanám í kynfræði

Allar nánari upplýsingar um nám og inntökuskilyrði á www.hjukrun.hi.is
og hjá verkefnastjóra framhaldsnáms í síma 525 5204.
Umsóknarfrestur um framhaldsnám við Hjúkrunarfræðideild HÍ er til 15. apríl 2014
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PlayStation-ævintýrið mikla
PlayStation-tölvan frá Sony hefur tröllriðið öllu og er án nokkurs vafa ein
vinsælasta leikjatölva heimsins. Fyrsta tölvan var kynnt til sögunnar í
desembermánuði árið 1994 og vakti mikla athygli. Talið er að hún hafi selst
í um 25.000 eintökum hér á landi. Hún var einráð á markaðnum, var einföld
vél og sló í gegn. Á Íslandi var engin almennileg samkeppni við vélina.
PlayStation 2 kom til sögunnar árið 2000 og varð ótrúlega vinsæl. Hún
hefur selst í um 47.000 eintökum hér á landi. Hún var fyrsta PlayStationvélin til þess að spila DVD-diska sem var mikil bylting á þeim tíma. Þá var
hún svört og nýtískuleg í útliti.
PlayStation 3 kom út árið 2006 og vakti mikla lukku því hún gat spilað
PS2-leiki og PS3-leiki. Hún hefur selst í um 35.000 eintökum hér á landi.
Hún var með hörðum disk, USB-tengjum og minniskortalesara þannig að
það var hægt að horfa og skoða ýmislegt í gegnum tölvuna. Þá er hún einnig
fyrsta PlayStation-vélin sem gat tengst netinu. Hún var byltingarkennd
vegna þess að hún gat spilað Blu-Ray-diska og var eitt fyrsta tækið sem
studdi Blu-Ray og var svolítið á undan sinni samtíð. Þá var hægt að horfa á
bíómyndir með tilkomu harða disksins og hún var einnig fyrsta PlayStationvélin með þráðlausum fjarstýringum.
PlayStation 4 kom á markað 2013 en á Íslandi í janúar síðastliðnum. Hún
hefur selst í um 3.000 eintökum hér á landi. Talsverður grafískur munur var
á fyrri tölvunni og PS4 með tilkomu örgjörva. Eitt það merkilegasta við hana
er að þú getur spilað leikina strax, þ.e.a.s. þú getur sótt leiki í PlayStation
store og hafið spilun strax. Þú getur deilt myndböndunum af leikjaspilun til
vina þinna, ef þú t.d. skorar flott mark í fótboltaleiknum FIFA.
Stýripinninn er kominn með snertiflöt, þannig að hægt er að nota hann í
leikjum líkt og í spjaldtölvum og snjallsímum. Þá er hægt að kaupa myndavél sem þú tengir við tölvuna og þá geturðu spilað leiki með hreyfingum.
Bæði PS3 og PS4 styðja þrívíddartækni. PS4 er mjög netvædd, þú spilar leiki
í gegnum netið og með tilkomu vélarinnar er í raun verið að minnka vægi
tölvuleikja á diskum út af netvæðingunni.
Þá er hægt að tengja PS Vita, sem er lófaleikjatölva, við PS4 og hægt að
spila í gegnum hana og því hægt að spila út um allt hús og sjónvarpið því
ekki þarft.
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Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug
við andlát og útför ástkærs eiginmanns,
föður, tengdaföður og afa,

LOFTS HILMARS LOFTSSONAR
sem lést 14. mars sl.
Guðbjörg Jónsdóttir
Jón Borgar Loftsson
Þórleif Hjartardóttir
Loftur Steinar Loftsson
Matthildur Brynjólfsdóttir
Þórhildur Loftsdóttir
og barnabörn.

Ástkær sonur minn og bróðir,

JÓN ERLINGSSON
Miðstræti 6, Neskaupstað,

sem lést á heimili sínu 7. apríl, verður
jarðsunginn frá Norðfjarðarkirkju
þriðjudaginn 15. apríl klukkan 14.00.
Guðný Jónsdóttir
Önundur Erlingsson

Kær systir mín og frænka,

LYKILKONUR Sólveig á milli þeirra Þórunnar Lárusdóttur og Gunnhildar Sveinsdóttur sem höfðu umsjón með gerð nýja myndbandsins um

STEINUNN M. STEPHENSEN

hann Klaufa.

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 2. apríl sl. Útför
hennar fer fram frá Langholtskirkju 16. apríl
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á líknarfélög.
Guðrún Magnúsdóttir
Magnús Haraldsson
Björn Haraldsson
Sverrir Haraldsson
Bergþór Haraldsson
og fjölskyldur þeirra.

Stephensen
Heiða Pálmadóttir
Guðrún Guðbjörnsdóttir
María G. Jónsdóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
6XðurhOtè5, RvtN  6tPDU 51 00   ZZZXtIRULnLV

Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
)ODWDKUDXQDZZZXWIDUDUVWRIDLV6tPDU 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hundrað hnoð á mínútu
Sérstakt lag og myndband sem hjálpar fólki að ﬁnna rétta taktinn þegar beita þarf endurlífgun er eitt af verkefnum íslenska Rauða krossins á nítugasta afmælisárinu.
„Við viljum ýta við hópum sem annars
mundu kannski ekki leiða hugann að
skyndihjálp,“ segir Sólveig Ólafsdóttir, upplýsingafulltrúi Rauða krossins á Íslandi, um nýtt lag sem komið
er út. „Þess var gætt sérstaklega að
takturinn í laginu hentaði við endurlífgun sem kallar á um það bil 100
hnoð á mínútu. Vonandi festist það í
huga fólks,“ heldur hún áfram.
Í myndbandi sem fylgir með laginu lendir hinn seinheppni Klaufi
í hremmingum en á skjótum viðbrögðum samferðamanna sinna
líf sitt að launa. Útgáfan er liður í
skyndihjálparátaki sem Rauði krossinn er með í tilefni 90 ára afmælis síns á þessu ári. Lagahöfundur
er Snæbjörn Ragnarsson en textinn

er eftir Sævar Sigurgeirsson. Tíu
þekktir söngvarar og leikarar flytja
lagið í sjálfboðavinnu, þau Gunnar
Helgason, Saga Garðarsdóttir, Sigríður Eyrún Friðriksdóttir, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Felix Bergsson, Agnes Björt Andradóttir, Ólafía
Hrönn Jónsdóttir, Rúnar Freyr Gíslason, Ragnhildur Gísladóttir og Vilhelm Anton Jónsson.
Þórunn Lárusdóttir og Gunnhildur
Sveinsdóttir höfðu umsjón með gerð
myndbandsins, Erla María Árnadóttir myndskreytir gerði teikningarnar
og Lára Garðarsdóttir gæðir teikningarnar lífi.
Sólveig segir skyndihjálpina eitt
elsta og samfelldasta verkefni félagsins í 90 ára sögu þess. Því hafi þótt

við hæfi að fara í skyndihjálparherferð í tilefni afmælisins. „Okkur er
mikið í mun að gera eitthvað sem
kemur öllum til góða og við getum
skilið eftir hjá þjóðinni,“ segir hún
og heldur áfram. „Við byrjuðum
með skyndihjálpar-app sem hefur
náð mikilli útbreiðslu. 25.000 manns
hafa þegar sótt sér það enda ætti það
að vera staðalbúnaður í öllum snjallsímum og spjaldtölvum. Appið er
gagnvirkt með fræðslu og skemmtilegum myndböndum og þar eru hagnýtar leiðbeiningar um það hvernig á
að haga sér mitt í aðstæðum þar sem
maður þarf skjót og skýr svör. Skilin
milli lífs og dauða geta verið svo stutt
og fólk sem kann til verka á slysstað
er svo mikilvægt.“
gun@frettabladid.is

Sem kóngur ríkti hann
Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Litli leikklúbburinn frumsýnir Þið munið hann Jörund
eftir Jónas Árnason í Edinborgarhúsinu í kvöld.
Fimmtán manna hópur undir stjórn
Víkings Kristjánssonar leikur syngur, dansar og spilar í Edinborgarhúsinu í kvöld og segir um leið söguna af Jörundi hundadagakonungi í
búningi eftir Jónas Árnason. Sagan
hefur lifað með þjóðinni í meira en
tvö hundruð ár því það var sumarið
1809 sem Jörundur var hér á landinu bláa.
Sveinbjörn Hjálmarsson, eða

Simbi í Hafnarbúðinni, fer með
hlutverk Jörundar og alls koma 35
manns að sýningunni.
Önnur sýning verður annað kvöld,
13. apríl, og þriðja og fjórða sýning
verða á miðvikudag og fimmtudag.
Allar hefjast klukkan 20.
- g un
GLAÐBEITTUR Sveinbjörn Hjálmarsson

sem Jörundur hundadagakonungur.

Kær móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Þökkum innilega samúðarkveðjur og hlýhug
vegna andláts og útfarar okkar ástkæra

HULDA JÓNA HÁVARÐSDÓTTIR

SIGURÐAR SÆBERG
ÞORSTEINSSONAR

Kumbaravogi, áður til heimilis að
Borgarhrauni 21, Hveragerði,

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

MYND/ÚR EINKASAFNI

lést fimmtudaginn 27. mars á Kumbaravogi.
Útför hennar hefur farið fram í kyrrþey.
Þökkum auðsýnda samúð við fráfall hennar. Sendum sérstakar
þakkir til starfsfólks Kumbaravogs fyrir góða umönnun.
Reynir Örn Eiríksson
Hilmar D. Ólafsson
Ólafur Ólafsson
Hlynur Ólafsson
ömmu- og langömmubörn.

Jóhanna Egilsdóttir
Guðmunda I. Júlíusdóttir
Sólborg Guðmundsdóttir

Ársölum 1, Kópavogi,

sem lést miðvikudaginn 19. mars.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Heimahlynningar líknardeildar Kópavogs og
Hótels Sögu fyrir einstakan stuðning og hlýju.
Hrafnhildur Jónsdóttir
Þorsteinn Sæberg
Gerður Sigurðardóttir
Þorgeir Sæberg
Hrafnhildur Grímsdóttir
Margrét Sæberg
Skúli Haukur Skúlason
barnabörn og barnabarnabörn.
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MIKIL SPENNA

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför

Fiðlunemendur
úr Allegro Suzukitónlistarskólanum
eru spenntir fyrir
tónleikunum.

STEFÁNS HELGASONAR
fyrrverandi leigubílstjóra,
Kringlumýri 25, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Beykihlíð
fyrir einstaka og hlýja umönnun.
Helga Alfreðsdóttir og fjölskylda.

Ástkær eiginkona mín,
móðir, tengdamóðir, amma og langamma,

BIRNA ÖGMUNDSDÓTTIR
frá Flatey á Breiðafirði,

sem lést föstudaginn 4. apríl 2014, verður
jarðsungin frá Fossvogskirkju þriðjudaginn
15. apríl kl. 13. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á minningarsjóð Flateyjarkirkju, sími: 824 5651.
Birgir Magnússon
Þórunn Björg Birgisdóttir
Konráð Ægisson
Guðlaug Halla Birgisdóttir
Kristinn Nikulásson
Birgir Már Ragnarsson
Silja Hrund Júlíusdóttir
Birna Hlín Káradóttir
Björn Freyr Ingólfsson
Kári Snær Kárason
og barnabarnabörn.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Sverðdansinn, Vivaldi
og Bach á dagskrá
Hópur strengjanemenda frá Bayswater Suzuki Group í London er í heimsókn á Íslandi.
Hópurinn heldur tónleika í Langholtskirkju í dag klukkan 18.00.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

ÓLÖF RAGNHEIÐUR HELGADÓTTIR
sem lést á dvalarheimilinu Lögmannshlíð,
Akureyri, þann 5. apríl, verður jarðsungin
frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 16. apríl
kl. 13.30.
Júlíana Helga Tryggvadóttir
Guðmundur Ingvi Gestsson
Magnús Þór Tryggvason
Kristjana Óskarsdóttir
Jakob Sigfús Tryggvason
Borghildur Pálsdóttir
Ragnar Aðalsteinn Tryggvason
Elena Ivanova Tryggvason
María Ingunn Tryggvadóttir
Árni Harðarson
Guðbjörg Ragnheiður Tryggvadóttir
Helgi Hólm Tryggvason

Hópur strengjanemenda frá Bayswater
Suzuki Group í London er nú í heimsókn hér
á landi og heldur tónleika í Langholtskirkju
í dag, laugardag, klukkan 18.00.
„Leiðari breska hópsins er Jillian Leddra,
frá Nýja-Sjálandi, en hún hefur áður farið
með nemendahóp sinn í utanlandsferðir,
meðal annars til Cremona 2009 og Valencia
2011,“ segir Kristinn Örn Kristinsson, skólastjóri Allegro Suzuki-tónlistarskólans. Hópurinn frá Bayswater Suzuki Group kemur
einmitt fram með fiðlunemendum úr skólanum undir stjórn Lilju Hjaltadóttur. Koma

hóparnir fram bæði hvor í sínu lagi og
saman.
Aðspurður um efnisskrána segir Kristinn
hana afar fjölbreytta.
„Á henni verður meðal annars Sverðdansinn eftir Khatsjatúrían, tvíleikskonsert
fyrir selló eftir Vivaldi, 3. kafli úr fiðlukonsert Tsjajkovskís og fyrsti kafli úr tvíleikskonsert eftir Bach, svo nokkuð sé nefnt. Tónleikarnir eru ókeypis og allir velkomnir,“
segir Kristinn glaður í bragði og ljóst er að
mikil tilhlökkun ríkir innan beggja hópa.

Leiðari breska
hópsins er Jillian
Leddra, frá NýjaSjálandi, en hún hefur
áður farið með nemendahóp sinn í utanlandsferðir, meðal
annars til Cremona 2009
og Valencia 2011.

liljakatrin@frettabladid.is

Kristinn Örn Kristinsson

Ástvinur okkar,

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi, langafi og bróðir,
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
vinarhug við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

ÞORGERÐAR ÞORLEIFSDÓTTUR
Kópavogi.
Gísli Eiríksson
Björg Eiríksdóttir
Þorleifur Eiríksson
Ívar Eiríksson
Elín Eiríksdóttir
Flosi Eiríksson
barnabörn og barnabarnabörn.

Aðalbjörg Sigurðardóttir
Magnús Ólafsson
Heiðveig Pétursdóttir
Hrund Þorgeirsdóttir
Magnús Bollason

ÞORSTEINN RÍNAR GUÐLAUGSSON

GUÐJÓN GUÐJÓNSSON
lést á heimili sínu, Melseli 4, Reykjavík,
þann 8. apríl síðastliðinn. Útförin fer fram
frá Seljakirkju miðvikudaginn 16. apríl
kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlegast
afþökkuð.
Tómas Óskar Guðjónsson
Ásta Melitta Urbancic
Sigríður Guðjónsdóttir
Gunnar Björn Gunnbjörnsson
Katrín Guðjónsdóttir
Guðmundur Jónasson
Björgvin Andri Guðjónsson
Sigrún Alda Júlíusdóttir
Sigurður Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

endurskoðandi,
Njálsgötu 64, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítala
miðvikudaginn 9. apríl. Jarðarförin verður
auglýst síðar.
Aðalheiður Birna Gunnarsdóttir
Guðrún Jónsdóttir
Gylfi Þór Þorsteinsson
Hannes Snorri Helgason
Jón Karl Helgason
Fríða B. Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, hlýhug og
vináttu við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi okkar,

HELGA ÞÓRS BACHMANN

Berjavöllum 6, Hafnarfirði,

ELÍNAR FRIÐRIKSDÓTTUR

lést á Landspítala Háskólasjúkrahúsi
mánudaginn 7. apríl. Útför hans fer fram frá
Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 23. apríl
kl. 13.00.

frá Hjarðarhaga, Eyjafjarðarsveit.

Edda H. Bachmann
Kristján Rúnar Svansson
Sjöfn H. Bachmann
Hrönn H. Bachmann
Sif H. Bachmann
Leone Tinganelli
barnabörn og barnabarnabörn.

MAGNÚS ODDSSON

Þórunn Ólafsdóttir
Hörður Sigurgeirsson
Matthildur Sonja Matthíasdóttir
Oddur Magnússon
Ólafur Magnússon
Wai Thipson
Magnea Lovísa Magnúsdóttir Stefán Kristjánsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á
hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð fyrir
ómetanlega umönnun og hlýhug.
Guð blessi ykkur öll.
Ragnheiður Snorradóttir
Haraldur Haraldsson
Oddný Snorradóttir
Sigurður Snorrason
Anna Sigríður Haraldsdóttir
Friðrik Snorrason
Ólöf Guðrún Helgadóttir
Snorri Snorrason
Heiða Dís Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kær systir mín, mágkona og frænka,

ANNA GUÐMUNDSDÓTTIR
hússtjórnarkennari,
Reynimel 36,

lést sunnudaginn 6. apríl. Útför hennar
verður gerð frá Neskirkju þriðjudaginn
15. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Krabbameinsfélagið.
Jóhannes Guðmundsson
Guðrún María Tómasdóttir
Jóhanna Guðbjörnsdóttir
Þuríður Guðbjörnsdóttir
Tómas Jóhannesson
Helgi Jóhannesson
Sigríður Jóhannesdóttir
Guðmundur Þorri Jóhannesson
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

ÓLÍNA ELÍNBORG
KRISTLEIFSDÓTTIR

HELGA JÓNSDÓTTIR

áður til heimilis á Njarðargötu 45,

Laugarnesvegi 89, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir 5. apríl. Útförin
verður gerð frá Hallgrímskirkju mánudaginn
14. apríl klukkan 15.00.
Helga Stefánsdóttir
Nína Stefánsdóttir
Sveinbjörn Kr. Stefánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hrafnkell Þórðarson
Örn Einarsson
Klara Ragnarsdóttir

verður jarðsungin frá Laugarneskirkju
þriðjudaginn 15. apríl kl. 13.00.
Þór Elísson
Elín Jóna Þórsdóttir
Guðrún Halldóra Þórsdóttir
Rósa Björg Þórsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Magnús Guðmundsson
Eðvald Eðvaldsson
Arnar Gestsson
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RIN
Ý
D
ÆLU
G
YRIR
F
T
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HÁGÆÐA DÝRAFÓÐUR
Vnr. 42373861
Hunddabúr, svart járn,
60x443x51 cm.

8.995

kr.

NAR-

OPNU

Ð

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.

TILBO

NAR-

OPNU

Ð

TILBO

NAR-

OPNU

Vnr. 55092137
Campanula.

Vnr. 55092139
Ástareldur.

895

895

595

kr.
Almennt verð 995 kr.

Ð

TILBO

Vnr. 55092144
Friðarlilja.
kr.
Almennt verð 1.095 kr.

NAR-

OPNU

kr.
Almennt verð 645 kr.

NAR-

OPNU

Ð

TILBO

Vnr. 55092140
Orkídea.

1.495

Vnr. 55092061
Chrysanthemum.

Vnr. 55092162
Dvergpáskalilja.

595

395

kr.
Almennt verð 695 kr.

kr.
Almennt verð 1.995 kr.

MIKIÐ ÚRVAL AF FRÆJUM Í

Ð

TILBO

NAR-

40 LÍTRAR

OPNU

ILBOÐ

MATJURTAGARÐINN Á FRÁBÆRU VERÐI

kr.

25 KG

T
Vnr. 55097032
Gróðurmold, 40 l.

995

kr.

6 LÍTRAR

Vnr. 55097046/51
Skrautsteinn, 25 kg,
hvítur eða svartur.

2.295

kr.
Almennt verð 3.195 kr.

20 LÍTRAR

Vnr. 55097054
Sáðmold, 6 l.

-

NAR
OPNU

Ð

TILBO

facebook.com/BYKO.is

95

kr.*
Almennt verð 395 kr.
*Aðeins 5 stk. á mann.

Vnr. 55097014
Flúðamold, 20 l.

745

kr.

HÖF
UM
ÁRS
O PN
TÍÐ
AÐ
ADE
GLÆ
ILD
SILE
Í BY
GA
KO
BRE
IDD

Vnnr. 55530514
Bllómakassi, hvítur.
900x51x101 cm.

18.995

kr.

Vnr. 55530513
Blóm
mahilla, hvít.
45x773x92 cm.

9.995

kr.

Vnnr. 55530511
Beekkur, hvítur.
1228x59x89 cm.

35.995

kr.

BYKO BREIDD
ÚRVAL AF VARAHLUTUM OG
AUKAHLUTUM FYRIR REIÐHJÓL

Vnr. 41118411
KICK standari fyrir
reiðhjól, 16-28”
www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

1.255

Vnr. 41120746
Reiðhjólalás.

kr.

635

kr.

Vnr. 41118027
Reiðhjólalás.

385

RNUNA

OP

ILBOÐ

kr.

Vnr. 41118165
Reiðhjólaslanga,
26x1,75”.
Vnr. 41118099
Viðgerðasett fyrir
reiðhjólaslöngur.

725

kr.

785

T

kr.

Vnr. 7483
483
83300
0000
0 6
EINHELLL hek
ek
ekkklippur,
600W,
W,
W,
lenngd
g bla
b ðss 53
5 cm. Aftara
handfaang
ng hre
hrr yfanleegt.
g
gt

Vnr. 7483
48 0007
EINHELLL rafhlöðuhe
heekkklippu
ppp r,r, 18V,,
lengd blaðs 52 cm.

Vnr. 7489
899 8
890008
BOS
SCH raf
r mag
aggnshhekk
e klil ppu
kli
p r,, 450
pp
450
45
50W,, len
50W,
lengd
g
gd
blaðs 50 cm.

Vnr. 7489
489
890003
89
BOSCH hekkklippur
AHS
HS 4455-16
166. 420W
0W
W,
lengd blaðs 45 cm.

Vnr. 51400111
Reiðhjólaljós, 8W,
200 m lýsing.

29.995 11.995 15.995 11.995
kr.

kr.

kr.

kr.

Alme
m nnt
me
nnn ve
verð 14.995 kr.

Vnr. 49620060/1
TWINKEL eða
STREET RACER
12” reiðhjól.

21.995

kr.

Vnr. 49620064/5
FULL TILT eða
LUCKY STAR
20” reiðhjól.

26.995

kr.

4.995

Vnr. 41121036
Reiðhjólapumpa.

kr.

295

kr.

Vnr. 49620066-7
TRAIL BLASTER
24” reiðhjól.

31.995

kr.

Vnr. 41118138
Bjalla á barnareiðhjól.

Vnr. 49620200-1
PHOENIX
26” eða 28” reiðhjól.

345

kr.

29.995

kr.
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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


8QGDQ»UVOLWLQKDOGD¢IUDP¢VXQQXGDJVNY·OGRJYHU±D®
EHLQQL»WVHQGLQJX

PONDUS

Eftir Frode Øverli

1IMVML£XXEV
VXQQXGDJXU

Vá! Ég fæ
stundum
gæsahúð af
sjálfum mér!

Ég set þig í straff
fyrirfram! Annars
gætirðu gert eitthvað
af þér!

Heyrðu!
Alveg róleg,
fröken!

/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

Hmm... við þurfum enn
að betrumbæta
klónunarrannsóknina þína!

KLÓNUNARDEILDIN

/0
1V7IPJVMHKI
'UDPD¿§WWLUXP
DX±PDQQLQQ+DUU\
6HOIULGJHOHLNLQQDI
-HUHP\3LYHQ

/0
8LI*SPPS[MRK

BARNALÁN

QQXU¿¢WWDU·±LQDI¿HVVXP
PDJQD±DVSHQQXWU\OOLPH±
.HYLQ%DFRQ®D±DOKOXWYHUNL

Við eigum
svoleiðis.

Þurfum við
mjólkurhitara?

Er það? Ég man
ekki eftir að
hafa séð -

Brjóstahaldari
með púðum og
ullarpeysa.

Ah...já.

Öruggt, áreiðanlegt og
sparar rafmagn!



UL±MD¿¢WWDU·±LQDI
¿HVVXPEU¢±VNHPPWLOHJX
JDPDQ¿¢WWXPPH±:LOOLDP
+0DF\®D±DOKOXWYHUNL


Dolly Parton

2

1

7

9

3

4

10

11

13

14

15

16

21

17

19

20

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. gáski, 6. þys, 8. bar, 9. gifti, 11. tónlistarmaður, 12. mokuðu, 14. hroki, 16.
ætíð, 17. berja, 18. umhyggja, 20. til,
21. ríki.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. korntegund, 3. í röð, 4. limlesta, 5.
skora, 7. fiskur, 10. yfirgaf, 13. framkoma,
15. óskuðu, 16. sauðaþari, 19. ónefndur.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. fjör, 6. ys, 8. krá, 9. gaf, 11.
kk, 12. grófu, 14. dramb, 16. sí, 17. slá,
18. önn, 20. að, 21. land.

9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQLRJ
VNHPPWLOHJLU¿§WWLUI\ULU
\QJVWX¢KRUIHQGXUQDDOOD
GDJD¢.UDNNDVW·±LQQL

Kristinn Jens Sigþórsson (1.513)
vann Guðmund Aronsson (2.025)
í þriðju umferð Skákmóts öðlinga
fyrir skemmstu.
Svartur á leik

6

/0 
&EVREIJRMEPPEHEKE

Gunnar Björnsson

„Við getum ekki stjórnað vindinum en við getum
hagrætt seglum.“

/0
7O]'ETXEMR%RH8LI
;SVPH3J8SQSVVS[
YLQW¾UDOHJY®VLQGDVN¢OG
VDJDPH±-XGH/DZRJ
*Z\QHWK3DOWURZ®D±DO
KOXWYHUNXP

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

LÓÐRÉTT: 1. bygg, 3. jk, 4. örkumla, 5.
rák, 7. sardína, 10. fór, 13. fas, 15. báðu,
16. söl, 19. nn.

/0
7LEQIPIWW

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

29...Hf2! Hvítur gafst upp þar sem
hann er mát eftir 30. Dxf2 Dc1#. Á
morgun fer fram lokaumferð Páskaeggjasyrpu Nóa Síríus og Taflfélags
Reykjavíkur og hefst kl. 14. Nánar á
www.taflfelag.is.
www.skak.is: Guðmundur teflir í
Dubai.

OPIÐ ALLA

HELGINA
STÚ
ST
TÚT
ÚTF
TFU
FULLLAR VE
ERS
SLANIR
IR AF NÝ
NÝJ
ÝJU
JUM TI
TIL
ILLLBOÐU
BO
OÐU
OÐ
ÐUM
UM
ALLT AÐ

50%

AFSLÁTT

UR

8GB
MINNISLYKILL
Stílhreinn og stórglæsilegur USB3 minnislykill
með inndraganlegu USB tengi á ótrúlegu tilboði!

995
16GB USB3 1.990 • 32GB USB3 3.990

ENN
A
BETRÐ
VER

1TB
1
TB
T
B FLAKKARI
Fisléttur,
létt r, örsmár og hraðvirkur Stream
USB3.0
USB3
.0
0 fferðaﬂakkari á ótrúlegu tilboðsverði!

4
B
BÆ LS

12.900
500
0GB STREAM USB3 8.990

KLINGUR

STÚTFULLU
R AF
FERSKUM
FERMIN
TILBOÐUM GAR

20

ODAPGIFÐRÁ

Í

10-18

ÞÚSUND
AFSLÁTT
UR

MEEÐ
ÐA
Ð
AN BIR
BIR
RG
GÐ
GÐIR
R EN
NDA
AS
ST
ST

10”
0 GALAXY TAB3
Stórglæsi
Stórglæsileg
Galaxy Tab 3 með ótrúlegum 10.1”
fjölsnertis
fjölsnertiskjá, öﬂugum Dual Core örgjörva

49.900
ALLTAF BETRA VERÐ!

SENDUM

FRÍTT

ÖRUR
ALLAR V A
K
TIL PÁS

OPIÐ ALLA HELGINA

Laugardag
10:00 - 18:00
Sunnudag
13:00 - 17:00

Reykjav
Reykjavík
Rey
Re
eykj
k
kja
jav
av
vík • Haaallarmúla
lla
ll
laarm
rmú
mú
úla
la 2 • 5
563
63 6900
690
900
0 |A
00
Akureyri
ku
k rey
kure
eyr
yrri • Un
ndirhlíð
n
dirrhl
hlí
líð
íð 2 • 43
430
30 6900
6
690
90
900
00

Birt með fyrirvar
vara um breytingar, innslááttarvillur og myndabrengl
var

AÐEIN
S
145gr
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Tónleikar tveggja
frímúrarakóra

LEIKARARNIR

Kristín Þóra
Haraldsdóttir,
Sigurður Þór
Óskarsson
og Kristjana
Stefánsdóttir
túlka persónur
verksins.

Frímúrarakórinn heldur tvenna tónleika á morgun
í regluheimilinu að Skúlagötu 55. Finnskur kór og
kunnir söngvarar og hljóðfæraleikarar koma fram.
„Við syngjum almenn íslensk og
erlend kórlög og svo tónlist sem
hefur verið samin sérstaklega
fyrir hreyfinguna, til dæmis eftir
Mozart sem var frímúrari,“ segir
Stefán Halldórsson, einn félaga
Frímúrarakórsins. Kórinn heldur
tónleika í regluheimilinu klukkan
14 og 17 í dag, Jónas Þórir stjórnar.
Finnski frímúrarakórinn SCF
kemur líka fram og syngur meðal
annars lög eftir Síbelíus undir

MYND/GRÍMUR
BJARNASON

stjórn Gunnars Dörabrip og
þekktir tónlistarmenn á borð við
Kristján Jóhannsson tenór, Rabbe
Österholm barítón, Hjörleif Valsson fiðluleikara og Ólaf Flosason
óbóleikara svo aðeins fáir séu
nefndir koma fram.
Finnski kórinn syngur jafnframt á styrktartónleikum fyrir
krabbameinssjúk börn í Bústaðakirkju annað kvöld, 13. apríl,
klukkan 20.
- gun

Við getum tekist á
við harm með húmor
FRÍMÚRARAKÓRINN Æft var í Bústaðakirkju í fyrrakvöld en tónleikarnir verða í

húsakynnum reglunnar við Skúlagötu.

NORRÆNA HÚSIÐ KY

MYND/ÚR EINKASAFNI

NNIR:

NORRÆN
KVIKMYNDA
HÁTÍÐ
3.–15. APRÍL 2014

SUNNUDAGUR 13. APRÍL
20:00 Call Girl, Svíþjóð (2012)

Allar kvikmyndirnar eru sýndar með
enskum texta og er frítt inn á hátíðina.
Nánari upplýsingar á norraenahusid.is.

NORRÆNA HÚSIÐ KY

NNIR:

NORRÆN
KVIKMYNDA
HÁTÍÐ
3.–15. APRÍL 2014

LAUGARDAGUR 12. APRÍL
18:00 Marie Krøyer, Danmörk (2012)
20:00 Dom över död man,
Svíþjóð (2012)
Allar kvikmyndirnar eru sýndar með
enskum texta og er frítt inn á hátíðina.
Nánari upplýsingar á norraenahusid.is.

Hamlet litli verður frumsýndur á Litla sviði Borgarleikhússins í dag. Höfundur
leikgerðar og leikstjóri er Bergur Þór Ingólfsson sem segist fylgja upprunalegu
verki Shakespeares; sögunni af drengnum Hamlet sem verður fyrir miklum harmi.
„Þetta er barna- og fjölskyldusýning sem byggð er á verki
Williams Shakespeare um Hamlet,“ segir Bergur Þór Ingólfsson, leikstjóri Hamlets litla, sem
jafnframt samdi leikgerðina í
samstarfi við leikhópinn. „Við
miðuðum við sirka ellefu ára
krakka þegar við vorum að búa
sýninguna til en yngri krakkar
sem eru vanir að horfa á Harry
Potter og Hungurleikana munu
eflaust kunna að meta þessa sýningu líka.“
Spurður hvort efnið sé fært í
nútímabúning dregur Bergur Þór
við sig svarið. „Við erum svolítið bara í leikhúsinu,“ segir hann.
„Ég get orðað það sem svo að við
færum leikritið þegar það gerðist til nútímans. Ellefu ára dóttir
mín bað um það að Hamlet yrði
í almennilegum Hamletbúningi,
sem ég lét eftir henni, og við
erum að leika okkur með tímann
og leikhúsið inni í verkinu. Þannig að við ávörpum samtímann en
erum alls staðar í tíma.“
Og haldið þið ykkur nokkuð
staðfastlega við söguna eins og
Shakespeare setur hana fram?
„Já, það sem ég hélt mig við
var að segja söguna af vinunum
Hamlet, Ófelíu og Laertesi. Söguna af Hamlet sem missir pabba

sinn og er um það bil að missa
mömmu sína í trölla hendur og
hvernig harmurinn yfir því hleður utan á sig. Þegar einhver hellir eitri í eyra annars þá getur það
nefnilega endað með því að enginn á möguleika lengur.“
Bergur Þór segir verkið þó
vera á gamansömum nótum á
köflum en engu að síður sé þetta
harmleikur. „Þetta er risastórt
leikrit um risastóra hluti og við
erum að reyna að segja alla söguna.“
Hamlet á gamansömum nótum?
Má það? „Já, já. Okkur langar að
vera ærslafull í leik okkar. Fara
inn í dótaherbergi og búa til sýningu sem gæti verið bæði fyndin og harmræn. Sumu af þessu
sem Hamlet lendir í hafa aðrir
krakkar lent í og það er hægt
að læra af sögu Hamlets hvernig hægt er að koma í veg fyrir
að hlutirnir hlaði utan á sig og
vaxi manni yfir höfuð með því
að nýta sinn ærslafulla lífsvilja.
Ég flokka ekki lífið í annaðhvort
harm eða gleði. Við eigum svo
mikið af hvoru tveggja og það er
mjög sterkt að blanda því saman.
Við getum tekist á við harm með
húmor.“
Bergur Þór fékk Kristjönu
Stefánsdóttur söngkonu til liðs

Þetta er nefnilega
leikritið sem allir halda
að þeir þekki, eða halda
að þeir eigi að þekkja.

við sig og hún sér um tónlistina
í verkina auk þess að leika í því.
Er þetta Hamlet með söngleikjaívafi? „Ja, það eru söngnúmer í
sýningunni,“ segir Bergur Þór.
„Það eru öll meðöl leikhússins
notuð á Litla sviðinu þessa dagana.“
Hamlet litli verður frumsýndur í dag og verða almennar sýningar einungis um helgar í framhaldinu. Á virkum dögum er hins
vegar öllum börnum í 5. bekkjum
grunnskóla Reykjavíkur boðið í
Borgarleikhúsið þar sem þau
fá skoðunarferð um húsið sem
endar inni á Litla sviði þar sem
þau sjá Hamlet litla. „Þetta er
nefnilega leikritið sem allir halda
að þeir þekki, eða halda að þeir
eigi að þekkja,“ segir Bergur Þór.
„Og þarna fá krakkarnir möguleika á að koma og fá smá krasskúrs í því hver söguþráðurinn í
Hamlet er.“
fridrikab@frettabladid.is

Frægasta leikrit allra tíma
...fyrir byrjendur

Frumsýning
í dag kl. 14
Lau 12/4 kl. 14:00 UPPSELT
Fös 25/4 kl. 10:00 UPPSELT
Sun 27/4 kl. 13:00 örfá sæti
Sun 27/4 kl. 14:30 örfá sæti
Mið 30/4 kl. 10:00 UPPSELT

Fös 2/5 kl. 10:00
Sun 4/5 kl. 13:00
Sun 4/5 kl. 14:30
Þri 6/5 kl. 10:00
Mið 7/5 kl. 10:00

UPPSELT

UPPSELT Fim 8/5 kl. 10:00 UPPSELT
Fös 9/5 kl. 10:00 UPPSELT
örfá sæti Þri 13/5 kl. 10:00 UPPSELT
UPPSELT Mið 14/5 kl. 10:00 UPPSELT
UPPSELT Fim 15/5 kl. 10:00 UPPSELT

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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Láttu Rekstrarland
létta þér líﬁð
Gerðu ítrustu kröfur um hreinlæti

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
LAUGARDAGUR 12. APRÍL 2014

Sýningar
12.00 Félag frístundamálara
stendur fyrir ráðstefnu, Myndlist og
markaðsmál, í dag, í LHÍ Þverholti
11 milli klukkan 12.00 og 18.00.
Spennandi og áhugaverðir fyrirlestrar, kynning og sala á myndlist
og myndlistarvörum og kaffisala.
Allir velkomnir, aðgangseyrir enginn.
15.00 Í dag klukkan 15.00 verður
opnuð í Gryfju og Arinstofu Listasafns ASÍ sýning á verkum Guðmundar Thoroddsen, en sýninguna
nefnir hann Hlutir. Guðmundur er
fæddur 1980 og lauk BA-námi í
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myndlist frá Listaháskóla Íslands
árið 2003. Hann útskrifaðist með
með MFA-gráðu í myndlist frá
School of Visual Arts í New York
árið 2011 og hefur haldið einkasýningar bæði hér á landi og í New
York ásamt samsýningum.
15.00 Í dag klukkan 15.00 verður
opnuð í Listasafni ASÍ sýning á
verkum Önnu Jóelsdóttur, en sýninguna nefnir hún brot, fragment,
fracture, fold, violation. Stórar hálfgegnsæjar arkir málaðar á báðar
hliðar, sveigðar og beygðar og mótaðar í skúlptúra, málverk á striga
og harmonikkubækur umbreyta
Ásmundarsal í rými, þar sem hugmyndir, reynsla og saga flæða,
belgjast og brotna á vírum, rekast
á veggi, eru stundum klippt niður
og sett saman aftur, ofin eða heft.
Verkin og myndmálið eiga rætur í

kynnir lög af hljómplötum á ObLa-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8 í dag
klukkan 17.00.

þörfum hvers og eins hvort sem um er að ræða létt þrif eða

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?

sérþrif. Fallegar servíettur, kerti og dúkar ásamt miklu úrvali

SUNNUDAGUR 13. APRÍL 2014

af einnota vörum. Allt þetta og miklu meira í Rekstrarlandi.

Félagsvist
14.00 Félagsvist í Breiðfirðingabúð í
dag klukkan 14.00. Allir velkomnir.

20.00 Friðrik Ómar syngur sálma og
saknaðarsöngva í Norðfjarðarkirkju
klukkan 20.30. Húsið er opnað
klukkan 20.00 og er miðasala við
innganginn. Miðaverð 2.500 krónur.

Kvikmyndir

Listamannaspjall

15.00 Klukkan 15.00 verður Faðir
Sergius (Otets Sergei), 97 ára gömul
rússnesk kvikmynd, sýnd í MÍR,
Hverfisgötu 105. Myndin var að
hluta til unnin fyrir Októberbyltinguna í Rússlandi 1917 en fullgerð og frumsýnd eftir byltingu.
Kvikmyndin er byggð á einni af
skáldsögum Lévs Tolstoj og leikstjóri
var Jakov Protazanov (1881-1945),
einn af brautryðjendum rússneskrar
kvikmyndagerðar á öndverðri
síðustu öld. Skýringatextar á ensku.
Aðgangur ókeypis.

15.00 Gestaspjall í tengslum við
sýninguna Harro á Kjarvalsstöðum í
dag klukkan 15.00. Úlfar Þormóðsson rithöfundur ræðir við gesti um
ritskoðun og guðlast í tengslum
við sýninguna á Kjarvalsstöðum.
Aðgangseyrir á sýninguna er krónur
1.300. Frítt fyrir handhafa menningarkortsins.

Við bjóðum mikið úrval hreinsiefna og hreinlætisvara fyrir

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í Rekstrarlandi

PIPAR\
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T
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•

140619
14061
9

í síma 515 1100 eða hjá útibúum Olís um land allt.

Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

Skeifunni 11 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100 | www.rekstrarland.is
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stofnanir, hótel og veitingahús. Sérsniðnar lausnir sem mæta

Kynningar
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og

Tónlist

Samkoma
19.00 Spilað verður bridge í Breiðfirðingabúð í kvöld klukkan 19.00.
Allir velkomnir.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is

persónulegri reynslu, listasögu, sem
og túlkun á uppbrotinni og tættri
tilveru.

Dansleikir
23.00 Hljómsveitin Sálin hans
Jóns míns hefur haft hægt um sig
það sem af er ári, enda var 25 ára
afmælisárið annasamt í fyrra. En í
kvöld munu Sálverjar koma fram á
Spot í Kópvogi, leika þar við hvern
sinn fingur og flytja sín þekktustu
lög.
23.00 Í kvöld mun hljómsveitin
Vonum framar halda uppi stuðballi
langt fram eftir nóttu á nýjum og
endurbættum Hendrix við Gullinbrú. Aðgangseyrir er 1.500 krónur,
leikar hefjast um 23.00.

Uppistand
20.00 Uppistandshópurinn
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Mið-Ísland kemur fram í Hofi á Akureyri í kvöld 20.00.

Tónlist
12.00 Tectonics-tónlistarhátíð Sinfóníuhljómsveitar Íslands með nýrri
tónlist undir listrænni stjórn Ilans
Volkov verður haldin í þriðja sinni. Sérstök áhersla á hátíðinni í ár verður lögð
á íslenska tónlist með ný íslensk verk
og nýja íslenska hljómsveitartónlist
í forgrunni þar sem samstarf ólíkra
tónlistarmanna úr ýmsum geirum
kristallast. Á hátíðinni hljóma meðal
annars verk eftir Charles Ross, Valgeir
Sigurðsson, Kjartan Sveinsson, Maríu
Huld Markan Sigfúsdóttur og Bergrúnu
Snæbjörnsdóttur. Hátíðin fer fram í
Hörpu og hefst klukkan 12.00.
14.00 Hin svokölluðu skáld er yfirskrift
dagskrár sem hópur skálda stendur
fyrir í stóra salnum í Háskólabíói í dag

klukkan 14.00. Dagskráin er saman sett
til heiðurs hinu háttbundna nútímaljóði, sem er í mikilli sókn þessi misserin.
14.00 Söngvararnir Bjarni Snæbjörnsson, Margrét Eir, Sigríður Eyrún Friðriksdóttir og Orri Huginn Ágústsson
flytja lög úr skemmtilegustu barnasöngleikjum í heimi. Tónleikarnir hefjast
klukkan 14 í Hofi á Akureyri.
15.00 Karlakór Reykjavíkur heldur
árlega vortónleika sína í Langholtskirkju
í dag og hefjast þeir klukkan 15.00.
16.00 Friðrik Ómar syngur sálma og
saknaðarsöngva í Vopnafjarðarkirkju
klukkan 16.00. Húsið opnar 30 mínútum fyrir tónleika og er miðaverð
2.500 krónur.
17.00 Jóhannesarpassían eftir Johann
Sebastian Bach verður flutt af Kammerkór Grafarvogskirkju, félögum úr Bachsveitinni í Skálholti og einsöngvurum í

dag klukkan 17 í Grafarvogskirkju.
18.00 Hópur strengjanemenda frá
Bayswater Suzuki Group frá London
er nú í heimsókn hér á landi og mun
halda tónleika í Langholtskirkju í dag
klukkan 18.00. Leiðari breska hópsins
er Jillian Leddra, frá Nýja-Sjálandi, en
hún hefur áður farið nemendahóp
sinn í utanlandsferðir, meðal annars til
Cremona 2009 og Valencia 2011.
21.00 Heiðurstónleikar ABBA Eldborgarsal Hörpu í kvöld klukkan 21.00.
ABBA er vinsælasta hljómsveit allra
tíma að Bítlunum undanskildum og
hafa plötur sveitarinnar selst í yfir 370
milljónum eintaka. Hljómsveitin starfaði aðeins í 10 ár en á þeim tíma sendi
hún frá sér fleiri smelli en hér er pláss
til að telja upp.
21.30 Friðrik Ómar syngur sálma og
saknaðarsöngva í Þórshafnarkirkju
klukkan 21.30. Húsið er opnað 30

mínútum fyrir tónleika og er miðaverð
2.500 krónur.
22.00 Andrea Gylfa og Bíóbandið
skemmta á Café Rosenberg. Aðgangseyrir krónur 2.000.
22.00 Hljómsveitin Mono Town heldur
útgáfutónleika í tilefni af frumburði
sínum In The Eye Of The Storm á
Akureyri. Tónleikarnir munu fara
fram á Græna hattinum á Akureyri í
kvöld. Miðasala fer fram á Miði.is og í
Eymundsson á Akureyri.
22.00 Hin nýstofnaða djasshljómsveit
Kjass heldur tónleika með íslensku ívafi
í Sögusmiðjunni. Kjass spilar íslensk lög
í eigin útsetningum ásamt frumsömdu
efni og hefðbundnum sönglögum,
íslenskum sem erlendum. Sem dæmi
verða Krummi svaf í klettagjá, Abbalabba-lá og Blessuð sértu sveitin mín á
dagskrá í sögusafninu næstu helgi. Tónleikarnir hefjast klukkan 22.00.

23.00 Sváfnir Sigurðarson og félagar
skemmta á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8, í kvöld klukkan 23.00.

Listamannaspjall
15.00 Listamannaspjall í tengslum við
sýninguna Undirstöðu í Hafnarhúsinu í
dag klukkan 15.00. Katrín Sigurðardóttir ræðir við Markús Þór Andrésson um
verk sitt í Hafnarhúsi sem var opinbert
framlag Íslands til Feneyjatvíæringsins
árið 2013. Verkið Undirstaða er stór
innsetning í A-sal Hafnarhússins sem
nær út í port hússins en það er hugsað
sem þríleikur innsetninga. Fyrsta gerð
verksins var sýnd í Feneyjum þar sem
það skaraðist við veggi gamals þvottahúss. Í Reykjavík er sýningin í Hafnarhúsi sem upphaflega var vörugeymsla.
Aðgangseyrir á sýninguna er krónur
1.300. Frítt fyrir handhafa menningarkortsins.
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Páskaeggjaleit
í Viðey í dag
Elding býður upp á páskaeggjaleit í Viðey í dag en um er að
ræða skemmtilegan leik sem
gengur út á það að finna sem flest
lítil páskaegg frá Freyju. Einnig
verða nokkrir stærri vinningar
fyrir þá sem finna sérstaklega
merkt egg. Ræst verður í páskaeggjaleitina klukkan 13.30 við
Viðeyjarstofu en þátttakendur
geta að sjálfsögðu slegist í hópinn
síðar. Leikurinn gengur þó út á
þá meginreglu að „fyrstur kemur,
fyrstur fær“. Afmörkuð verða
sérstök leitarsvæði, þar á meðal
eitt fyrir yngri kynslóðina en til
hennar teljast börn sem eru sex
ára og yngri.
Veitingasala er í Viðeyjarstofu
en Viðeyjarferjan siglir samkvæmt vetraráætlun um helgina.
Páskaeggjaleitin er unnin í
samstarfi við sælgætisgerðina
Freyju, Viðeyjarstofu og Reykjavíkurborg.
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Hugmyndarík og frábærlega útfærð
sýning: leikhúslistamenn Þjóðleikhússins sýna hvers þeir eru megnugir.
Jakob Bjarnar Grétarsson
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HART BARIST UM ÚRSLITASÆTI
Átta atriði keppa um atkvæði þjóðarinnar í þriðja undanúrslitaþætti Ísland Got Talent í beinni útsendingu á sunnudagskvöldið. Eﬂaust
verður hægt að ﬁnna lyktina af spennunni sem mun ríkja í Austurbæ það kvöld. Við kynntumst þessum vonarstjörnum aðeins betur.

Vill gefa systur sinni betra líf

Löðrandi af kynþokka

Hermann töframaður

Snorri söngur

9009506

Fullt nafn: Hermann Helenuson
Aldur: 14 ára
Af hverju á fólk að kjósa þig? Ég lofa því að vera
með magnað atriði í úrslitaþættinum, eitthvað sem
hefur aldrei sést áður.
Hver er draumurinn? Að hjálpa systur minni svo
hún geti átt betra líf.
Hver er fyrirmynd þín í lífinu?
Mamma mín og Einar Mikael
töframaður.
Heldurðu að þú getir
töfrað þig í úrslit? Ég mun
gera mitt allra besta til að
koma á óvart og vera með
flott atriði.
Hvaða minning stendur
upp úr úr Ísland Got
Talent? Þegar Bubbi
kom upp á svið og
hélt á dúfunni minni.
Jón Jónsson eða
Þórunn Antonía?
Mér þykir vænt um
þau bæði, þau eru
frábærar fyrirmyndir.

Foreldrarnir fyrirmyndir

Elva María söngur

Alexander Smári píanó

9009501

9009504

Fullt nafn: Snorri Eldjárn Hauksson
Aldur: 23 ára
Af hverju á fólk að kjósa þig? Af því að ef ég
kemst í úrslitin verður atriðið mitt þar löðrandi af
kynþokka.
Hver er draumurinn? Draumurinn er að starfa við að skemmta
fólki. Helst sem leikari eða
söngvari. Ég er mikill söngleikjamaður og nýt mín hvergi betur
en í sviðsljósinu fyrir fullum sal.
Draumahlutverkið verður að
teljast Bond eða Batman.
Hver er fyrirmynd þín í lífinu?
Pabbi hefur alltaf verið frábær
fyrirmynd í lífi mínu. Ég
leit mikið upp til hans
en nú er ég 195 cm
á hæð og nú lít ég
niður til hans. Ég er
stoltur af að geta
kallað mig son
hans.

Allir dómararnir æðislegir
Fullt nafn: Elva María Birgisdóttir
Aldur: 11 ára, að verða 12
Af hverju á fólk að kjósa þig? Ef fólki
líkar við atriðið mitt þá
þætti mér vænt um ef
það myndi kjósa mig.
Hver er draumurinn?
Draumurinn er að lifa
heilbrigðu lífi.
Hver er fyrirmynd
þín í lífinu? Líklegast
Jessie J.
Hvaða minning
stendur upp úr úr
Ísland Got Talent?
Þegar Bubbi sagði að
ef atriðið mitt væri
box, þá hefði það
verið „knockout“.
Jón Jónsson eða
Þórunn Antonía?
Ég geri ekki upp á
milli dómaranna,
þeir eru allir æðislegir.

Tekur Presley í karókí

Vilja snerta við fólki

Aron söngur

9009508

Fullt nafn: Aron Hannes Emilsson
Aldur: Nýorðinn 17 ára
Af hverju á fólk að kjósa þig? Ef fólk fílar mig
sem söngvara og tónlistarmann og langar að hjálpa
mér til að láta drauminn minn rætast, þá má fólk
endilega gefa mér eitt eða fleiri atkvæði. Því fleiri
atkvæði, því meiri líkur á að þú gætir
unnið rosa sjónvarp! Bara win/windæmi.
Hvaða lag tekur þú í karókí?
Feeling good og flest lög með
Presley.
Jón Jónsson eða Þórunn
Antonía? Jón Jónsson er frábær
gaur og hann hefur alltaf haft trú
á mér. Svo er hann líka bara
ein besta fyrirmyndin, og
þó víðar væri leitað, hann
fengi allavega helling af
atkvæðum frá mér ef hann
væri að keppa í Got Talent.
Hins vegar er Þórunn frábær söng- og listakona
og svo er útlitið ekki að
skemma fyrir henni.

Snyrtilegri núna en síðast
9009503

Fullt nafn: Alexander Smári Kristjánsson Edelstein
Aldur: 15 ára
Af hverju á fólk að kjósa þig?
Það er erfitt fyrir mig að svara
því, ég held bara að fólk verði
að hlusta á flutning minn
og fylgja eigin sannfæringu.
Hver er draumurinn?
Að starfa sem einleikari á
píanó í framtíðinni.
Hver er fyrirmynd þín
í lífinu? Foreldrar mínir og
margir píanóleikarar sem
ég lít mikið upp til, það
er erfitt að nefna
einhvern einn
sérstakan.
Hvaða minning
stendur upp úr
úr Ísland Got
Talent? Þegar
ég komst áfram
í áheyrnarprufunum.

Mr. Norrington sönghópur

9009505

Brynjar og Perla dans

Dreymir um að dansa með
Dragon House
Brynjar Dagur dans

Fullt nafn: Hrafn Bogdan Seica Haraldsson,
Bjarni Daníel Þorvaldsson og Sigurður Sævar
Magnúsarson
Í hverju ætlið þið að vera? Adidas-göllum
og strigaskóm. DJÓK. Við viljum ekki skemma
spennuna fyrir honum Bubba en við lofum ykkur
því að vera snyrtilegri til fara núna en síðast!

9009502

Fullt nafn: Brynjar Björnsson og Perla Steingrímsdóttir
Aldur: 16 og 17 ára
Af hverju á fólk að kjósa ykkur? Okkar ósk er
að fólk verði fyrir hughrifum þegar það sér okkur
dansa. Við elskum meira en allt að
dansa og ef við náum að snerta við
fólki er tilganginum náð.
Hver er draumurinn? Draumur
okkar er að fara utan og sækja
tíma hjá bestu kennurunum í
heiminum í dag og að koma
með heimsmeistaratitil heim
til Íslands.
So You Think You Can
Dance eða Dancing
With The Stars? So
you think you can
dance, því þar eru svo
góðir dansarar sem
leggja allt í sölurnar
og við elskum svona
flott show.

9009507

Fullt nafn: Brynjar Dagur Albertsson
Aldur: 15 ára
Af hverju á fólk að kjósa þig?
Ég vona að fólki líki vel við atriðið
mitt og langi til að sjá meira.
Tel mig hafa hæfileika í þessa
keppni.
Hver er draumurinn?
Að fara utan og læra meira í
street-dansi og fá að dansa
með Dragon House eða
Les Twins. Svo væri
gaman að komast alla
leið í Ísland Got Talent.
Hvaða minning
stendur upp úr úr
Ísland Got Talent?
Þegar ég var í
áheyrnarprufunum
og komst áfram. Viðbrögðin frá dómurunum voru frábær.
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FJÖLSKYLDUNÝTT
OG PARTÝSPILIÐ
2000 nýjar þrautir og spurningar
Gamla og góða Party & Co
fjölskyldu- og partýspilið
er komið aftur í veglegri
afmælisútgáfu.
Party & Co
Stuð & Stemmning!

Party&Co
vnr. 910922

5.999

NÝTT

Orðaleit

Wasgij pús
úsll

Tímalína

Trölllapúsl

vnr. 887716

vnr. 754581

vnr. 873085

vnr. 907953

4.999

2.899

3.699

2.999

Catan grunnspilið
lð
ffyrir 3-4 leikmenn
vnr. 851570

5.999
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Moschino býr til
McDonald’s-æði

Hvað eru fyrirmyndir?
vil heyra meira í. Þeirra raddir
og hegðun kynnir okkur fyrir
bráðnauðsynlegum fjölbreytileika.
Ég er að hugsa um stelpu sem
er í stórum nærbuxum þegar
allar aðrar eru í g-streng og
konuna sem fjarlægir ekki líkamshár en forðast ekki sundlaugar. Ég er að hugsa um
strákinn sem segist bara vilja
fara í sleik við einhvern sem
hann er skotinn í. Eða manninn sem spyr bólfélagann um
leiðbeiningar og fer eftir þeim.
Venjulegt fólk sem gerir hluti
án þess að pæla sérstaklega
í því. Þessir hlutir geta verið
hversdagslegir og tengst hverju
sem er, hvort sem það er kynlíf, heilsa eða útlit. Þér kann að
þykja þetta kjánalegt en fólk
pælir í þessu. Ég fæ gjarnan
spurningar í fræðslunni um
hvort hitt og þetta megi, hvort
bólfélaganum blöskri ekki hár
á „röngum“ stöðum og hvort
stærra sé alltaf betra. Það
vantar venjulegt fólk til að tala
um venjulega hluti, kannski
á óvenjulegan hátt. Það vantar fleiri raddir sem brjóta

Tískurisinn Moschino sýndi fatnað og fylgihluti innblásna af skyndibitakeðjunni McDonald’s í haust- og
vetrarlínu sinni sem selst eins og heitar lummur.
upp staðnaðar hugmyndir um
hvernig lífið raunverulega sé,
eða það eigi að vera.
Fyrirmyndirnar mínar vita
ekki endilega af því að þær séu
fyrirmyndir og það sama gildir
um þínar fyrirmyndir. Einhvers staðar er einhver sem
horfir til þín og lofar sjálfri/um sér að taka skrefið, þorir að
vera hún/hann sjálf/ur, þótt það
þýði að vera „öðruvísi“.
KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og
segðu henni frá vandamáli
úr bólinu. Lausnin gæti
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Fyrirmyndir eru mikilvægar
í lífinu. Þær hvetja okkur til
dáða; fá okkur til að standa upp
og gera eitthvað. Eitthvað sem
okkur finnst sniðugt, eitthvað
sem við vitum að við þurfum að
gera en höfum ekki gert. Eitthvað sem er mikilvægt, hvort
sem það er stórt eða smátt (og
mundu, margt smátt gerir eitt
stórt). Þegar ég fer að pæla í
fyrirmyndum þá sé ég að þær
geta verið alls konar en eiga
það sameiginlegt að gera og
segja. Það heyrist í þeim og
þær standa með sjálfri/-um sér
og sínum málstað.
Nú skrifa ég reglulega um
kynlíf svo þú hugsar kannski,
hvers lags fyrirmyndir getur
hún verið að tala um? Fyrirmyndir í mínum huga eru sjálfstæðar, einlægar, hreinskilnar
og ekki verra ef þær eru frumlegar. Það má finna hinar ýmsu
fyrirmyndir í kynfræði og hafa
ansi margir þurfti að ryðja
brautina fyrir umræðu sem er
jafn opin og hún er í dag, en það
er samt ekki það sem ég er með
í huga. Hversdagshetjur sem
fyrirmyndir eru þær sem ég

ELSKAR AÐ FLIPPA

Söngkonan Katy Perry í
McDonald’s-peysu.

SÍMINN Í FRÖNSKUHULSTRI

Tískugyðjan Anna Dello
Russo elskar Moschino og
McDonald’s. Takið eftir
símahulstrinu.

LÆTUR EKKI SITT
EFTIR LIGGJA Söng-

Þú færð
20% afslátt

konan Rita Ora tekur
þátt í trendinu.
Á MÓTI SÓL

Skyndibitasólgleraugu.

Í LYFJ U SM ÁR AL I ND AF

OG

MEÐ PUTTANN
Á TÍSKUPÚLSINUM Fyrirsætan

FRÁ TOPPI TIL
TÁAR Þessi fyrir-

Jourdan Dunn
tekur þátt í æðinu.

sæta gæti verið
starfsmaður
McDonald’s.

20%
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KÓSÍ Á KVÖLDIN

McDonald’s-baðsloppurinn virkar
þægilegur.
BARNABOX Sérkennileg taska en
samt á einhvern
hátt skemmtileg.
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MARTEINN
LÚTHER
SVIPMYNDIR ÚR SIÐBÓTARSÖGU
eftir Dr. Gunnar Kristjánsson

HÆFILEIKARÍKUR Grettir Valsson er efnilegur leikari.

Ungur á uppleið
Þrátt fyrir að vera aðeins tólf ára gamall hefur ungi leikarinn Grettir Valsson
leikið í ﬁmm leiksýningum og var að ljúka við að frumsýna sína sjöttu.

Lúther var
ar bannfærður og fordæmdur um alla
eilífð af kirkjuyfirvöldum og gerður útlægur og
réttdræpur af veraldlegum yfirvöldum. Hann var
litríkur persónuleiki sem naut mikillar alþýðuhylli.
Siðbótartíminn var tímabil mikilla breytinga á
meginlandi Evrópu en þessari bók er ætlað að opna
áhugasömum lesendum dyrnar inn í þann heim.

„Ég átti fyrst ekki að vera í verkinu en leikstjóranum leist svo vel
á mig þegar ég mætti og fór með
textann að mér var bætt við,“
segir hinn tólf ára Grettir Valsson en hann leikur í sýningunni
Dagbók djasssöngvarans þessa
daganna. Verkið skrifaði faðir
Grettis, Valur Freyr Einarsson,
en hann leikur einnig í sýningunni ásamt syni sínum og Kristbjörgu Kjeld. „Ég leik sem sagt
sjö ára strákinn Harald, en Haraldur er pabbi aðalhlutverksins
sem heitir Ólafur og pabbi minn
leikur hann,“ segir Grettir og
bætir því við að það getur verið
smá ruglingslegt að leika pabba
pabba síns.

„Ég leik þá Harald í fortíðinni
þegar hann er sjö ára,“ segir ungi
leikarinn. „Fyrst átti pabbi minn,
Valur, að fara með þær línur en
ég fékk að koma í prufu og prófa
að fara með þær og það gekk svo
vel að ég fékk hlutverkið,“ segir
Grettir sem er alls ekki óvanur leikari. „Mér finnst rosalega
gaman að leika,“ segir Grettir sem hefur leikið í sýningum
á borð við Oliver Twist, Allir
synir mínir, Galdrakarlinn í Oz,
Dýrin í Hálsaskógi og Mary Poppins. „Mér fannst skemmtilegast
að leika í Mary Poppins,“ segir
ungi leikarinn en hann lék stórt
hlutverk í söngleiknum. „Ég lék
Michael, þannig að ég var eigin-

lega á sviðinu allan tímann sem
var mjög gaman.“
Leikstjóri Dagbókar djasssöngvarans er Jón Páll Eyjólfsson
og finnst Gretti hann vera hinn
fínasti leikstjóri. „Hann fer aðrar
leiðir en hinir leikstjórarnir sem
ég hef unnið með,“ segir Grettir. „Hann leyfir okkur stundum
pínu að spinna og bætir við þeim
hlutum sem honum líst vel á.“
Aðspurður hvort hann hafi verið
stressaður fyrir frumsýningu
verksins, sem var í gær, segist
Grettir vera miklu frekar spenntur en stressaður. „Af öllu sem ég
geri finnst mér langskemmtilegast að leika.“
baldvin@frettabladid.is

DVD

2.999

BLU RAY

3D

T H E HOB B IT

The Desolation Of Smaug
ER KOMIN Í HAGKAUP.
Stærsta mynd ársins í
kvikmyndahúsum á Íslandi 2013.

Þú ﬁnnur okkur á facebook
www.facebook.com/hagkaup
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Er þetta þess virði?
BAKÞANKAR
Fanneyjar Birnu
Jónsdóttur

FORSÝND Í SMÁRABÍÓI LAU/SUN
KL. 1 (2D) & LAU. KL. 3.15 (3D)
OG HÁSKÓLABÍÓ KL. 3.30 (2D/3D)

*LAUGARDAGUR **SUNNUDAGUR



KL. 1 - 4 - 5* - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
KL. 1 - 4 - 6 - 8 - 10
KL.1(FORSÝNING)
KL. 3.15* (FORSÝNING)
KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 1 - 3* - 3.30**
KL. 1 - 3.30 - 5.45
KL. 8 - 10.15

'+¸-4,:-%61",,*//

kýrslan um sparisjóðina er komin
út. Hún kostaði skattgreiðendur 607
milljónir. Ólíkt rannsóknarnefnd Alþingis um fall bankanna eru litlar sem engar
ályktanir dregnar. Lítil sem engin greining, engar afdráttarlausar niðurstöður.
Gríðarlega mikið samt af sögu sparisjóðanna aftur til ársins 1778 þegar
fyrsti sjóðurinn var stofnaður í
Þýskalandi. Það eina sem hægt er
að segja að hafi komið út úr þessari vinnu er að 21 mál var sent til
ríkissaksóknara til frekari rannsóknar.

ÞETTA er svipuð niður-

-H. S. S., MBL
HARRÝÝ OG HEIMIR
HARRÝÝ OG HEIMIR LÚXUS
RIO 2 2DÍ
D ÍSL. TAL
RIO 2 3DÍSL.
D Í TAL
GRAND BUDAPEST HOTEL
HNETURÁNIÐ 2D
ÆVINTÝRI
Ý HR. PÍBODYS
Í ÍÍSL.TAL 2D
RIDE ALONG

S

staða og fékkst út úr rannsóknarnefnd um Íbúðalánasjóð. Hún kostaði
eitthvað um 250 milljónir
og olli töluverðu fjaðrafoki
sökum slælegra vinnubragða skýrsluhöfunda.
Skýrslan um Íbúðalánasjóð vakti athygli í nokkra
daga. Síðan hefur enginn



HARRÝ OG HEIMIR
RIO 2 2DD ÍSL. TAL
RIO 2 3DÍ
D ÍSL. TAL
NYMPHOMANIAC PART 2
HEILD
GRAND BUDAPEST HOTEL

KL. 4 - 6 - 8 - 9 - 10
KL. 3.30 (FORSÝNING)
KL. 3.30 (FORSÝNING)
KL. 6 - 8
KL. 6
KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15

Miðasala á:
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minnst á hana. Það sama verður líklega upp á teningnum með skýrsluna um
sparisjóðina.

Á tímum niðurskurðar veltir maður
fyrir sér hvort þessar skýrslur séu þess
virði. Eru þær eingöngu til að svala
hefndarþorsta okkar eða munu þær
stuðla að bættu samfélagi? Auðvitað
eigum við að draga lærdóm af hruninu
– reyna að koma í veg fyrir þá vargöld
sem ríkti í viðskiptalífinu í aðdraganda
þess. Auðvitað.
EITT af því sem einkenndi viðskiptalífið fyrir hrun var ótrúlegt virðingarleysi
fyrir fjármunum sem í fæstum tilvikum
voru í eigu viðskiptamannanna sjálfra.
Ef það er eitthvað sem við ættum að læra
af hruninu þá er það að þeir sem sýsla
með annarra manna fjármuni ættu að
koma fram við þá af meiri virðingu. Það
á líka við um stjórnmálamenn. Tæplega
milljarður af peningum skattborgaranna
í tvær einskis nýtar skýrslur er ekki gott
dæmi um það. Hafa menn ekkert lært?
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3:50
Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu. RIO 2 2D FORSÝNING
1:50
HARRY OG HEIMIR
4, 6, 8, 10
MONICA Z
5:50, 8
CAPTAIN AMERICA 3D
8, 10:45
NOAH
10:20
HNETURÁNIÐ 2D
1:50, 4, 6
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 2D
2
5%
Sími: 553-2075
www.laugarasbio.is
RIO 2 3D FORSÝNING
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Loksins kom heimasigur

Keyptu sína eigin verðlaunapeninga

KÖRFUBOLTI Grindavík er komið í lykilstöðu í einvíginu

HANDBOLTI Það vakti athygli margra

gegn Njarðvík eftir flottan sigur á heimavelli sínum
í gær. Fyrstu tveir leikirnir í einvíginu enduðu með
útisigrum. Grindavík hefur forystu í einvíginu, 2-1, og kemst í
úrslit með sigri í næsta leik.
Grindavíkingar voru miklu ákveðnari strax frá upphafi.
Þeir tóku strax forystu og Njarðvík var að elta. Of fáir
leikmenn að leggja lóð á vogarskálarnar hjá gestunum og
heimamenn sigldu heim öruggum sigri.
Jóhann Árni Ólafsson, Sigurður Þorsteinsson og Lewis
Clinch fóru allir á kostum í liði Grindavíkur og þeir fengu
einnig vænt framlag frá fleiri mönnum.
Njarðvíkurliðið virtist rúið sjálfstrausti og þarf að rífa sig
heldur betur upp fyrir næsta leik sem fer fram í Ljónagryfjunni í Njarðvík á mánudag.

að Haukar fengu verðlaunapeninga
eftir að þeir tryggðu sér deildarmeistaratitilinn á fimmtudag.
Þegar Stjörnustúlkur urðu deildarmeistarar á dögunum þá voru ekki
afhentir neinir verðlaunapeningar og
hafði heyrst að óánægju í Garðabænum vegna þessa.
Róbert Geir Gíslason, mótastjóri
HSÍ, segir að þetta eigi sér allt
eðlilegar skýringar.
„Það hefur verið stefnan hjá okkur
að veita ekki verðlaunapeninga til
deildarmeistara og þá ekki í neinum
flokki,“ segir Róbert en af hverju

- hbg

ÚRSLIT
DOMINOS-DEILD KARLA
GRINDAVÍK - NJARÐVÍK

89-73

Grindavík: Jóhann Árni Ólafsson 26, Earnest
Lewis Clinch Jr. 23, Sigurður Gunnar Þorsteinsson
15/15 frák/6 stoð/3 varit, Jón Axel Guðmundsson
9, Ómar Örn Sævarsson 7/14 fráköst, Ólafur Ólafsson 4, Ingvi Þór Guðmundsson 3.
Njarðvík: Elvar Már Friðriksson 22/8 stoðsendingar, Hjörtur Hrafn Einarsson 15, Logi Gunnarsson
12/9 fráköst, Tracy Smith Jr. 9/13 fráköst/3 varin,
Ágúst Orrason 5, Egill Jónasson 4.
Staðan í einvíginu er 2-1 fyrir Grindavík.

HRAFNHILDUR LÚTHERSDÓTTIR.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Íslandsmet hjá
Hrafnhildi
SUND Íslandsmótið í 50 metra

laug hófst í Laugardalnum í gær.
Hrafnhildur Lúthersdóttir sló
fyrsta Íslandsmet helgarinnar
í gær en fleiri met eiga eflaust
eftir að falla.
Metið setti hún í 100 metra
bringusundi. Hún synti á 1:08,62
mínútu en fyrra met hennar var
1:09,48 mínúta. Það met setti hún
á sama móti fyrir ári síðan. - hbg

fengu Haukarnir þá medalíur?
„Þeir keyptu þá sjálfir. Það er
ekkert flóknara en það. Lögðu út fyrir
þeim og báðu okkur um að afhenda
þá. Það var sjálfsagt að verða við
þeirra bón.“
Um tuttugu verðlaunapeningar
kosta undir 10 þúsund krónum og er
því eðlilegt að spyrja hvort ekki sé
verið að spara óþarflega mikið með
því að veita sjálfum deildarmeisturunum ekki verðlaunapeninga.
„Þetta mál er í skoðun hjá okkur
og alls ekkert útilokað þessu verði
breytt jafnvel næsta vetur,“ segir
Róbert Geir Gíslason.
- hbg

Erﬁðir útivellir bíða
Íslenska landsliðið í handknattleik lenti í snúnum riðli í undankeppni EM 2016.
Löng ferðalög bíða liðsins og erﬁðir leikir gegn Balkanþjóðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

RIÐLARNIR Í UNDANKEPPNI EM 2016
RIÐILL 1
Króatía
Noregur
Holland
Tyrkland
RIÐILL 2
Danmörk
Hvíta-Rússland
Litháen
Bosnía & Hersegóvína

HANDBOLTI Í gær var dregið í riðla

fyrir undankeppni EM 2016 sem
fer fram í Póllandi. Ísland var í
öðrum styrkleikaflokki og lenti í
nokkuð snúnum riðli og þarf þess
utan að fara í löng ferðalög.
Serbía er liðið sem við mætum
úr efsta styrkleikaflokki og
Svartfellingar komu úr þriðja.
Eitt sterkasta liðið úr þeim
styrkleikaflokki og verða leikirnir gegn þeim alls ekki auðveldir.
Ísrael ætti aftur á móti ekki að
vera mikil hindrun fyrir sterkt
landslið Íslands.
„Þetta er bara fínt. Þetta eru
löng ferðalög og við fáum Balkanþjóðir upp úr fyrsta og þriðja
potti. Þar er náttúrlega hefð
fyrir góðum handbolta. Þeir eru
góðir í minni hópum að vinna
tveir og þrír saman og vinna með
línumanni. Þarna eru líka erfiðir útivellir - sérstaklega í Serbíu.
En þetta verður bara spennandi,“
segir Aron Kristjánsson landsliðsþjálfari spurður um viðbrögð
sín við drættinum.
Svartfjallaland gerði sér lítið
fyrir og skildi Þýskaland eftir í
síðustu undankeppni þannig að
ekkert lið hefur efni á að vanmeta Svartfellinga.
„Serbar, Slóvenar og Ungverjar voru kannski bestu kostirnir
í fyrsta styrkleikaflokki. Hinar

HRESSIR Haukarnir kátir með
medalíurnar sem þeir keyptu sjálfir.

RIÐILL 3
Slóvenía
Svíþjóð
Slóvakía
Lettland
RIÐILL 4
Serbía
Ísland
Svartfjallaland
Ísrael
RIÐILL 5
Ungverjaland
Rússland
Portúgal
Úkraína

SPEKINGSLEGIR Landsliðsþjálfararnir Aron Kristjánsson og Gunnar Magnússon fara

yfir stöðuna.

þjóðirnar eru á hærri palli en
aðrar eins og staðan er í dag.
Svartfjallaland er samt nokkuð
sterkt lið að fá úr þriðja styrkleikaflokki,“ segir Aron en stefnan er að sjálfsögðu sett á EM.
„Þetta verður erfitt verkefni
en auðvitað er stefnan að komast á EM.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fyrsti leikur Íslands í undankeppninni er heimaleikur gegn
Ísrael þann 29. október næstkomandi. Nokkrum dögum síðar
er mikilvægur útileikur gegn
Svartfellingum.
Svo er frí fram í apríl á næsta
ári en þá taka við tveir leikir
gegn Serbum. Svo bíður ferða-

RIÐILL 6
Frakkland
Makedónía
Tékkland
Sviss
RIÐILL 7
Spánn
Þýskaland
Austurríki
Finnland

lag til Ísraels og lokaleikurinn
er heimaleikur gegn Svartfjallalandi sumarið 2015. Það gæti
verið hreinn úrslitaleikur.
henry@frettabladid.is

Sýndu ekki hjarta
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Fráleitt að einhver einn hlutur haﬁ valdið brotthvarﬁnu.

8KÌMQOWOVKNOÏVUXKÌÚCTƂTXKÌUMKRVCXKPC
QMMCTQIJÒHWOQRKÌÉFCIÉ5MGKHWPPK
0ÙVVWVÂMKHÂTKÌQIMQOFWÉUMQÌWP
*GKVVMÒPPWPPK

KÖRFUBOLTI „Andy vildi ekki vera
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annað tímabil en ég held það sé
bara best að hann svari því sjálfur af hverju það er,“ segir Falur
Harðarson, formaður körfuknattleiksdeildar Keflavíkur um bandaríska þjálfarann Andy Johnston
sem yfirgaf félagið eftir tímabilið.
Johnston samdi til tveggja ára
síðasta sumar en eins og tíðkast var hann uppsegjanlegur af
beggja hálfu eftir fyrra árið.
„Við vorum ekki búnir að taka
ákvörðun okkar megin þar sem
hann var fyrri til. Við vorum enn
þá að jafna okkur á sjokkinu þegar
hann tók þessa ákvörðun.“
Sjokkið sem Falur talar um er
hörmungin sem Keflavík gekk
í gegnum undir lok tímabilsins.
Eftir frábæra frammistöðu á fyrri
parti tímabils þar sem allt gekk
upp hrundi spilamennska bæði
kvenna- og karlaliðsins. Steininn
tók svo úr í úrslitakeppninni þar
sem báðum liðum var sópað út í
fyrstu umferð.
„Þetta er eitthvað sem við
höfum ekki upplifað áður og var
alveg rosalega skrítið því það liðu
aðeins nokkrir dagar frá því að við
vorum að spila um efsta sætið við
KR og þangað til við vorum dottnir
út, 3-0,“ segir Falur.
Hávær orðrómur voru uppi
um að leikmenn Keflavíkur
væru orðnir verulega þreyttir á
Johnston en Falur vísar því á bug.
„Nei, ég upplifði það ekki þannig.
Svo er ég ekki hrifinn af orðinu á

FARINN Andy Johnston þjálfar Keflavík

ekki næsta vetur.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

götunni. Það væri fásinna að segja
þetta væri einhver einn hlutur sem
gerðist. Það sem gerðist var samspil margra þátta.“
Falur var engu að síður
óánægður með karlaliðið og hvernig það lét liðið í sjöunda sæti sópa
sér í sumarfrí. „Þetta lið sýndi
ekki það Keflavíkurhjarta sem ég
og fleiri hefðum viljað sjá,“ segir
Falur en leit að nýjum þjálfara er
hafin. „Hún er farin í gang en það
er ekkert meira en það.“ Eftir það
sem gerðist með Johnston, kemur
til greina að ráða annan útlending
eða mann sem stendur fyrir utan
félagið?
„Það hlýtur allt að koma til
greina. Allt annað væri vitleysa,
segi ég. En við erum bara ekki
komnir svo langt,“ segir Falur.
Aðspurður að lokum hvort tilraunin með Johnston hafi verið
mistök segir Falur svo ekki vera.
„Mér finnst það ekki. Maður lærir
svo lengi sem maður lifir.“
- tom

U-20
landsliðið
í
handbolta
Drengirnir tóku þátt í undankeppni EM í Makedóníu dagana 4.-6. Apríl.
Þökkum veittan stuðning

STYRKTARAÐILAR
Flügger | Íslensk Endurskoðun ehf. | Friðfinnur Finnbogason | Hafþór Júlíusson | Uranus ehf. | Vagninn 1935 ehf. | Innx innréttingar
Glerborg | Guðmundur Jónasson
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STÆRSTI LEIKUR ÁRSINS

Courtois má spila
Dregið til undanúrslita í Evrópukeppnunum.
FÓTBOLTI Dregið var til undanúr-

slita í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í gær sem og Evrópudeildinni. Sannkallaður risaslagur er
í boði í undanúrslitum Meistaradeildarinnar þar sem Real Madrid
og Bayern München eigast við.
Í hinum undanúrslitaleiknum
mætast Chelsea og spænska liðið
Atlético Madrid.
Markvörður Atlético, Belginn
Thibaut Courtois, er í láni frá
Chelsea en Lundúnaliðið gaf það
út í gær að hann megi spila sem er
fagnaðarefni.
Í undanúrslitum Evrópudeildar-

Liverpool og Manchester City mætast í hálfgerðum úrslitaleik um enska meistaratitilinn. Liverpool þarf að yﬁrstíga þessa hindrun á leið að þeim stóra.
FÓTBOLTI Stórleikur helgarinnar í

Í LAGI Thibaut Courtois er löglegur í

undanúrslitunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

innar mætast Benfica og Juventus
annars vegar og Sevilla og Valencia hins vegar.
- tom

ensku úrvalsdeildinni í fótbolta er
risavaxinn. Þetta er stærsti leikur
ársins. Liverpool mætir Manchester City í hálfgerðum úrslitaleik
um enska meistaratitilinn. Þetta
er leikur sem Liverpool-menn eru
búnir að bíða lengi eftir. Þeir eru
jú búnir að bíða eftir enska meistaratitlinum í heil 24 ár.
Eins og leikurinn sé ekki nógu
stór þá blandast inn í að hann fer
fram tveimur dögum fyrir 25 ára
afmæli Hillsborough-slyssins
og verður þeirra 96 sem létust í
þeim hroðalega atburði minnst
fyrir leikinn. Hann hefst þess
vegna sjö mínútum á eftir áætlun rétt eins og aðrir leikir á Englandi um helgina. Þetta er meira
en bara knattspyrnuleikur – þetta
verður knattspyrnuviðburður.
Hægt að lofa mörkum
Bæði lið hafa verið á ótrúlegum
skriði í úrvalsdeildinni eftir áramót. Liverpool er enn taplaust
í deildinni árið 2014 og er búið
að vinna níu leiki í röð. Í heildina er Liverpool búið að vinna 12
leiki og gera 2 jafntefli á árinu.
Manchester City er búið að vinna
fimm af síðustu sex og gera eitt
jafntefli en árangur þess á nýju
ári eru níu sigrar, tvö jafntefli og
aðeins eitt tap.
Bæði lið skora nánast að vild.
Liverpool er búið að mölbrjóta
eigið met yfir flest mörk skoruð
í deildinni en þau eru 90 talsins.
City er ekki langt á eftir með 84
mörk en samtals hafa þessi lið
skorað 174 mörk á tímabilinu.
Liðin sem eru næst þeim: Chelsea, Arsenal og Everton, eru
samtals búin að skora 173 mörk.
Ef rýnt er í tölfræðina má
búast við því að heimamenn skori
í fyrri hálfleik og Manchester
City sæki í sig veðrið í þeim síðari. Þau eru bæði í sérflokki í að
skora í hvort í sínum hálfleiknum.
Liverpool er búið að skora 55
mörk í fyrri hálfleik, 18 mörkum
meira en City. Strákarnir hans
Pellegrinis eru búnir að skora 47
mörk í seinni hálfleik, tíu mörkum meira en næsta lið, Chelsea.
Fjórir góðir
Í báðum liðum má finna leikmenn
sem auðveldlega má kjósa í lið ársins og einn þeirra verður klárlega
kosi n n lei k-
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LIVERPOOL SKORAR MEST Í FYRRI HÁLFLEIK
Flest mörk Flest mörk
í fyrri hálfleik í seinni hálfleik
55 Liverpool (+36 í markatölu)

47 Manchester City (+28 í markatölu)

37 Manchester City (+27)

37 Chelsea (+22)

28 Chelsea (+19)

37 Arsenal (+16)

25 Manchester United (+6)

36 Everton (+17)

25 Southampton (+6)
19 Arsenal (0)
19 Stoke (0)

35 Liverpool (+14)
31 Manchester United (+12)
31 Tottenham (+5)

SVONA LÍTUR FRAMHALDIÐ ÚT

Leikirnir sem Leikirnir sem
Liverpool á eftir Man. City á eftir
Man. City (h)
Norwich (ú)
Chelsea (h)
Crystal Palace (ú)
Newcastle (h)

maður ársins. Það er Luis Suárez
sem hefur verið ótrúlegur á tímabilinu en hann er búinn að skora
29 mörk og gefa 11 stoðsendingar.
Hann er sumsé búinn að skora eða
leggja upp 40 af 90 deildarmörkum Liverpool á tímabilinu.
Daniel Sturridge hefur einnig
verið frábær en maðurinn sem
hefur haft hvað mest áhrif á
gengi Liverpool eftir áramót er
fyrirliðinn Steven Gerrard. Eftir
að hann tók að sér hlutverk aftar
á vellinum og hóf að stýra leik
liðsins eins og konsertmeistari
hefur það ekki litið um öxl. Hann
verður gríðarlega mikilvægur í
baráttunni inni á miðjunni.
Á miðjunni hjá Manchester
City er nefnilega líklega besti
miðjumaður deildarinnar, Yaya
Touré. Fílabeinsstrendingurinn er búinn að skora 18 mörk
og gefa 5 stoðsendingar. Magnaður leikmaður sem virðist ekkert hafa fyrir þessu.
Ha nn verður í
lykilhlutverki og
svo má ekki
gleyma Sergio Agüero
sem verð ur vænt-

Liverpool (ú)
Sunderland (h)
West Bromwich (h)
Crystal Palace (ú)
Everton (ú)
Aston Villa (h)
West Ham (h)
anlega klár í slaginn á sunnudaginn. Eðlilega er mest rætt og
ritað um SAS-tvíeykið hjá Liverpool en Agüero er búinn að skora
15 mörk í 17 leikjum. Ef ekki
væri fyrir meiðslin væri hann
búinn að gera mun fleiri mörk.
Ekki á toppinn
Þó að Manchester City vinni á
sunnudaginn fer liðið ekki á toppinn – því má ekki gleyma. Liðið á
enn inni leik til góða gegn Sunderland. Það er ekki nóg að eiga
leikina bara inni heldur verður
að vinna þá.
Liverpool á eftir tvo mjög erfiða leiki gegn City og Chelsea en
báða á heimavelli. Auk Liverpool
þarf City að mæta Everton á útivelli.
En allt snýst þetta um sunnudaginn. Þar kemur í ljós hverjir
ætla sér þann stóra.
tom@frettabladid.is
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Stöð 2 kl. 13.00
Mikael Torfason–Mín skoðun

Bylgjan kl. 12.20
Bjarni Ara

Þjóðmálaþáttur í umsjá Mikaels
Torfasonar, aðalritstjóra fréttamiðla
365, í opinni dagskrá. Í þættinum
verða mikilvæg samfélagsmál kruﬁn
og þau rædd frá öllum hliðum.
Sanngjarn og heiðarlegur þáttur
fyrir alla sem láta sig þjóðmál á
Íslandi varða. Meðal sérfræðinga
þáttarins eru þau Elliði Vignisson,
Svandís Svavarsdóttir, Áslaug Arna
Sigurbjörnsdóttir, Össur Skarphéðinsson, Katrín Júlíusdóttir og Vigdís
Hauksdóttir.

Bjarni Arason stendur
vaktina á Bylgjunni alla
sunnudaga kl. 12.20-16.
Bjarni hefur verið í
útvarpi um árabil og
er einn ástsælasti
söngvari þjóðarinnar.

Getafe–Atletico Madrid

24

Ísland Got Talent

STÖÐ 2 SPORT KL. 17.00 Bein útsending frá leik Getafe og Atletico Madrid í
spænsku úrvalsdeildinni.

STÖÐ 2 GULL KL. 21.00 Palmer og
Jack komast að því hvers vegna þeir
eru skotmark, Nina yﬁrheyrir Teri og
Kim og leigumorðinginn Alexis segir frá
tengslum sínum við Drazen.

STÖÐ 2 KL. 19.45 Það er komið að
stóru stundinni í vinsælasta skemmtiþætti Íslands. Í þessum lokaþætti kemur
í ljós hvaða atriði sigrar en hæﬁleikaríkir
keppendur eru tilbúnir að sýna hvað í
þeim býr til þess að reyna að vinna 10
milljónir króna.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

06.05 Fréttir
07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.05 Victorious
10.30 Nágrannar
12.15 60 mínútur
13.00 Mikael Torfason - mín skoðun
13.50 Spurningabomban
14.45 Heimsókn
15.15 Léttir sprettir
15.45 Modern Family
16.15 Um land allt
16.45 Ísland Got Talent
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn
19.10 Steindinn okkar
19.45 Ísland Got Talent
21.20 Mr. Selfridge (9:10) Önnur syrpan um auðmanninn Harry Selfridge,
stofnanda stórverslunarinnar Selfridges
og hún gerist á róstusömum tímum í
Bretlandi þegar fyrri heimsstyrjöldin
setti lífið í Evrópu á annan endann.
22.05 The Following (12:15)
22.50 Shameless
23.35 60 mínútur
00.20 Mikael Torfason - mín skoðun
01.05 Daily Show. Global Edition
01.30 Suits
02.15 Game of Thrones
03.10 The Americans
03.55 American Horror Story. Asylum
04.40 Sherlock Holmes. A Game of
Shadows

08.00 Meistarad. - meistaramörk
08.35 Melsungen - Fuchse Berlin
09.55 Real Madrid - Almeria
11.35 RN Löwen - Hamburg
12.55 Þýski handboltinn BEINT
14.30 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
15.00 Hull - Sheffield BEINT
17.00 Getafe - Atletico Madrid BEINT

11.20
11.40
12.05
12.50
13.35
14.20
15.00
15.45
16.30
17.15
17.55
18.40
19.00
19.25
19.45
20.05
20.25
20.45
21.10
21.30
22.10
22.50
23.30
23.50
00.15
00.35
00.55
01.20
01.45
02.05

Simpson-fjölskyldan
Friends
Glee
Hart of Dixie
Gossip Girl
The Carrie Diaries
Pretty Little Liars
Top 20 Funniest
Amazing Race
Lying Game
Men of a Certain Age
The New Normal
Bob‘s Burgers
American Dad (13:18)
The Cleveland Show (11:22)
Unsupervised (13:13)
Brickleberry (3:13)
Bored to Death (4:8)
The League (7:13)
Deception (6:11)
Glee 5 (10:22)
The Vampire Diaries
Bob‘s Burgers
American Dad
The Cleveland Show
Unsupervised
Brickleberry
Bored to Death
The League
Deception

08.00 Dóra könnuður 08.24 Mörgæsirnar 08.45 Doddi
litli 08.55 Sumardalsmyllan 09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Hvellur keppnisbíll 09.34 UKI 09.39 Ævintýri
Tinna 10.04 Svampur Sveinsson 10.25 Ljóti andarunginn 10.47 Tom and Jerry 10.55 Rasmus Klumpur 11.00
Skógardýrið Húgó 11.22 Latibær 11.46 Ævintýraferðin
12.00 Dóra könnuður 12.24 Mörgæsirnar 12.45 Doddi
litli 12.55 Sumardalsmyllan 13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson 13.45 Hvellur keppnisbíll
13.55 UKI 14.00 Ævintýri Tinna 14.25 Ljóti andarunginn 14.47 Tom and Jerry 14.55 Rasmus Klumpur 15.00
Skógardýrið Húgó 15.22 Latibær 15.46 Ævintýraferðin
16.00 Dóra könnuður 16.24 Mörgæsirnar 16.45 Doddi
litli 16.55 Sumardalsmyllan 17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson 17.45 Hvellur keppnisbíll
17.55 UKI 18.00 Ævintýri Tinna 18.25 Ljóti andarunginn 18.47 Tom and Jerry 18.55 Rasmus Klumpur
19.00 Gullbrá og birnirnir 3 20.20 Sögur fyrir svefninn

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
11.15 Dr. Phil
13.15 Food & Fun 2014
13.45 7th Heaven
14.25 Once Upon a Time
15.10 90210
15.50 Parenthood
16.35 Friday Night Lights
17.15 Ice Cream Girls

19.40 Judging Amy (11:23)

18.40 Friends

20.25 Top Gear (5:7)

19.05 Seinfeld (6:22)

21.15 Law & Order (10:22) Spennandi
þættir um störf lögreglu og saksóknara
í New York. Óhugnanlegur maður sýnir
ógnandi hegðun og í kjölfarið finnast
hjón myrt á heimili sínu.
22.00 The Walking Dead (15:16)
22.45 Elementary
23.35 Agents of S.H.I.E.L.D.
00.25 Scandal
01.10 The Walking Dead
01.55 Beauty and the Beast
02.45 The Tonight Show
03.35 Pepsi MAX tónlist

19.30 Modern Family (11:24)
19.55 Two and a Half Men (15:23)
20.20 Viltu vinna milljón? (25:30)

22.25 Nikolaj og Julie (1:22)

9LJJLt9tNXUYHUNHLJDQGLQQKpUQD
9LèHUXPPHè+REE\KMyOKêVLQ
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teinn Baldursson fær til sín gesti og
ræðir við þá um málefni líðandi stundar.
12.10 Minnisverð máltíð– Lone
Scherfig
12.20 Skólahreysti (2:6)
13.05 Varasamir vegir
14.05 Aída í Royal Albert Hall
16.40 Leiðin á HM í Brasilíu (6:16)
17.10 Táknmálsfréttir
17.21 Stella og Steinn
17.33 Friðþjófur forvitni
17.56 Skrípin
18.00 Stundin okkar
18.25 Hvolpafjör (3:6)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Landinn
20.10 Ferðastiklur (1:8) (Hvalfjörður)
Lára Ómarsdóttir ferðast ásamt föður
sínum, Ómari Ragnarssyni, um landið.
Þau hitta skemmtilegt fólk, skoða náttúruperlur í alfaraleið og segja áhugaverðar sögur af fólki og fyrirbærum.
20.40 Stundin (4:6) (The Hour II)
21.35 Aðskilnaður (Jodaeiye Nader
az Imin - A Separation) Írönsk Óskarsverðlaunamynd um hjón sem þurfa að
velja milli þess að flytja til annars lands
vegna veikinda barns eða búa áfram í
Íran og annast veikan föður mannsins.
23.35 Sunnudagsmorgunn
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

18.50 Hawaii Five-0

21.40 Twenty Four (16:24)

12.00 Liverpool - Man. City BEINT

11.00 Sunnudagsmorgunn Gísli Mar-

18.10 Strákarnir

21.00 Twenty Four (15:24)

10.20 Southampton - Cardiff

10.15 Alla leið (2:5)

18.00 The Good Wife

19.00 Americas Bein útsending frá

Moto GP sem fram fer í Texas í Bandaríkjunum.
20.00 Þýski handboltinn
21.20 Hull - Sheffield
23.00 Wigan - Arsenal
00.40 Granada - Barcelona
02.20 Americas

07.00 Morgunstundin okkar

23.10 Ørnen
00.10 Sisters
01.00 Viltu vinna milljón?

15.00 Swansea - Chelsea BEINT

01.40 Nikolaj og Julie

17.10 WBA - Tottenham

02.25 Ørnen

18.50 Liverpool - Man. City
20.30 Swansea - Chelsea
22.10 Crystal Palace - Aston Villa
23.50 Sunderland - Everton

07.45 The Bodyguard
09.55 Broadcast News
12.05 You‘ve Got Mail
14.05 Submarine
15.45 The Bodyguard

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Eldhús meistaranna
15.00 Vafrað um Vesturland 15.30 Stormað
um Hafnarfjörð 16.00 Hrafnaþing 17.00
Stjórnarráðið 17.30 Skuggaráðuneytið 18.00
Árni Páll 18.30 Tölvur,tækni og kennsla. 19.00
Fasteignaflóran 19.30 Á ferð og flugi 20.00
Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30
Suðurnesjamagasín 22.00 Hrafnaþing 23.00
Reykjavíkurrölt 23.30 Eldað með Holta

ÚTVARP
9Ë.85+9$5).Ï3$92*856Ë0,9,.859(5.,6

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

17.50 Broadcast News

06.00 Motors TV 10.30 FC Bayern Munchen
- Borussia Dortmund 12.30 Heerenveen - PSV
Eindhoven 14.30 AFC Ajax - ADO Den Haag
16.35 AFC Ajax - ADO Den Haag 18.35 Vitesse AFC Ajax 20.35 Motors TV

20.00 You‘ve Got Mail
22.00 Sky Captain and the World of Tomorrow
23.45 Dark Shadows
01.35 Brake
03.05 Sky Captain and the World of Tomorrow

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

08.00 2014 Augusta Masters 12.00 Golfing
World 2014 12.50 2014 Augusta Masters 16.50
PGA Tour Latinoamerica 17.10 Golfing World
2014 18.00 2014 Augusta Masters

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

Ný og fersk Hleðsla
með ekta súkkulaðibragði

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 68426 04/14

Við vitum að það þarf úthald og einbeitingu til að halda sér gangandi.
Hleðsla er gerð úr náttúrulegu íslensku hágæðapróteini, inniheldur
engan hvítan sykur og byggir upp vöðvana. Fáðu sem mest út úr æfingunni
með því að skella í þig Hleðslu eða njóttu hennar á milli mála.

Þinn líkami þarf Hleðslu

ms.is
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Will Smith
„Við viljum öll vera ástfangin. Við viljum líka öll
ﬁnna þá manneskju sem
elskar okkur þrátt fyrir
illa lyktandi fætur, þrátt
fyrir það hversu reið við
verðum einn daginn og þrátt
fyrir það sem við segjum í
bræði en meinum ekki.“
Leikarinn Will Smith leikur eitt
aðalhlutverkanna í kvikmyndinni After Earth sem sýnd er á
Stöð 2 klukkan 21.15 í kvöld.

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
SUNNEVA SVERRISDÓTTIR, SJÓNVARPSSTJARNA
Ég horﬁ frekar mikið
á sjónvarp, þá einna
helst áður en ég fer að
sofa. Ég horﬁ mest
á leikið erlent efni,
bæði gamanþætti
og spennu. Síðan
ﬁnnst mér afar
skemmtilegt
að horfa á vel
unnið fræðsluefni.

1

Suits. Þættirnir eru í miklu
uppáhaldi þessa
dagana. Það er gaman
að fá að skyggnast inn
í veröld lögfræðinga
Manhattan og sjá þá
klást við ýmis mál,
bæði persónuleg og
vinnutengd.

2

Modern Family.
Þetta eru líka
frábærir þættir,
léttir og kitla hláturtaugarnar sem er
nauðsynlegt inn
á milli. Karakterarnir eru hver öðrum
skemmtilegri.

STÖÐ 2
BYLGJAN989

#BYLGJAN

SPRENGISANDUR
ER Í LOFTINU
SIGURJÓN M. EGILSSON
OG ÞJÓÐMÁLIN Í BEINNI

SUNNUDAG MILLI KL. 10:00 - 12:00

Fréttir og Ísland í dag
Barnatími Stöðvar 2
Tommi og Jenni
Kalli kanína og félagar
Scooby-Doo!
Batman
Big Time Rush
Bold and the Beautiful
Ísland Got Talent
Lífsstíll
Stóru málin
Steindinn okkar
ET Weekend
Íslenski listinn
Sjáðu
Hókus Pókus
Veður
Fréttir
Modern Family
Lottó
Two and a Half Men (13:22)
Cinderella Story. Once Upon a
Song Skemmtileg mynd þar sem klassískt ævintýri um Öskubusku er komið
í nýjan búning. Katie Gibbs er 17 ára
stúlka með frábæra söngrödd. Hún er
búin að fá nóg af því að vera munaðarlaus og býr núna hjá illkvittinni stjúpmóður og hæfileikalausum stjúpsystrum.
21.15 After Earth Spennandi ævintýramynd frá 2013 með feðgunum Jaden
Smith og Will Smith í aðalhlutverkum.
Þúsund ár eru liðin síðan jörðin varð
óbyggileg fyrir mannkynið og þeir sem
eftir lifðu fluttu til nýrra heimkynna,
plánetunnar Nova Prime.
22.55 Anonymous
01.00 The Change-up
02.50 The Box
04.40 Paranormal Activity
06.10
07.00
10.00
10.25
10.30
10.55
11.20
11.45
13.30
15.05
15.25
16.00
16.30
17.15
17.45
18.13
18.23
18.30
18.55
19.15
19.20
19.45

mörk
Grindavík - Njarðvík
Dominos deildin - Liðið mitt
3. liðið
La Liga Report
Þýsku mörkin
RN Löwen - Hamburg Beint
Evrópudeildarmörkin
2013/2014
15.25 FA Cup - Preview Show 2014
16.00 Wigan - Arsenal Beint
18.00 Granada - Barcelona Beint
20.00 Real Madrid - Almeria Beint
22.05 Melsungen - Fuchse Berlin
23.25 UFC Fight Night
01.25 Wigan - Arsenal
09.30
11.00
11.25
11.55
12.25
12.55
14.30

09.20 Messan
10.50 PL Classic Matches. Liverpool

- Manchester Utd, 2000
11.20 Aston Villa - Fulham
13.00 Match Pack
13.30 Enska úrvalsdeildin - upphitun
14.00 WBA - Tottenham Beint
16.10 Southampton - Cardiff
17.50 Stoke - Newcastle
19.30 Crystal Palace - Aston Villa
21.10 Fulham - Norwich
22.50 Sunderland - Everton
00.30 WBA - Tottenham

17.00 Reykjavíkurrölt 17.30 Eldað með Holta 18.00
Hrafnaþing 19.00 Reykjavíkurrölt 19.30 Eldað
með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið
21.30 Skuggaráðuneytið 22.00 Árni Páll 22.30
Tölvur,tækni og kennsla. 23.00 Fasteignaflóran
23.30 Á ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

3

60 mintues.
Þættirnir hafa
lengi verið
í uppáhaldi. Þeir
veita manni innsýn
í ótrúlegustu heima,
taka á mikilvægum
málefnum. Fáránlega
vel gerðir þættir í alla
staði.

Siggi Hlö stjórnar einum
vinsælasta útvarpsþætti
landsins. Aðalsmerki þáttarins
er tónlist
frá níunda
áratug
síðustu
aldar.
Eitís.

STÖÐ 3

09.00 Meistaradeildin - meistara-

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

Bylgjan kl. 16.00
Veistu hver ég var?

09.55
10.15
10.40
11.25
12.10
12.55
13.15
14.00
16.00
16.45
17.30
19.10
19.35
20.00
20.20
20.40
21.20
22.05
23.45
01.15
01.35
01.55
02.15
02.35
03.15
03.40
04.00
04.20
04.40
05.20

Simpson-fjölskyldan
Friends
Glee
Hart of Dixie
Gossip Girl
The Cleveland Show
Junior Masterchef Australia
Premier League 2013/14
The Carrie Diaries
Pretty Little Liars
American Idol
Jamie‘s 30 Minute Meals (8:40)
Raising Hope (9:22)
The Neighbors (21:22)
Cougar town 4 (15:15)
Memphis Beat (8:10)
Dark Blue
Frozen
One In the Chamber
Unsupervised
Brickleberry
Bored to Death
The League
Deception
Jamie‘s 30 Minute Meals
Raising Hope
The Neighbors
Cougar town 4
Memphis Beat
Dark Blue

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur
Sveinsson 07.45 Hvellur keppnisbíll 07.55 UKI
08.00 Ævintýri Tinna 08.25 Ljóti andarunginn og
ég 08.47 Tom and Jerry 08.55 Rasmus Klumpur
og félagar 09.00 Skógardýrið Húgó 09.23 Latibær
09.47 Ævintýraferðin 10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 10.45 Doddi
litli og Eyrnastór 10.55 Sumardalsmyllan 11.00
Áfram Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveinsson
11.45 Hvellur keppnisbíll 11.55 UKI 12.00
Ævintýri Tinna 12.25 Ljóti andarunginn og ég
12.47 Tom and Jerry 12.55 Rasmus Klumpur og
félagar 13.00 Skógardýrið Húgó 13.22 Latibær
13.46 Ævintýraferðin 14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 14.45 Doddi
litli og Eyrnastór 14.55 Sumardalsmyllan 15.00
Áfram Diego, áfram! 15.24 Svampur Sveinsson
15.45 Hvellur keppnisbíll 15.55 UKI 16.00
Ævintýri Tinna 16.23 Ljóti andarunginn og ég
16.45 Tom and Jerry 16.55 Rasmus Klumpur og
félagar 17.00 Skógardýrið Húgó 17.22 Latibær
17.46 Ævintýraferðin 18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.45 Doddi
litli og Eyrnastór 18.55 Sumardalsmyllan 19.00
Skoppa og Skrítla í bíó 20.00 Sögur fyrir svefninn

07.00 Morgunstundin okkar
10.20 Stundin okkar
10.45 Útsvar
11.50 Landinn
12.20 Kiljan
13.00 Brautryðjendur
13.25 Nautnafíkn– Ópíum
14.15 Tony Robinson í Ástralíu
15.05 Jaroussky og Concerto Köln
15.50 Viðtalið
16.15 Fisk í dag
16.25 Skólaklíkur
17.10 Hrúturinn Hreinn
17.20 Babar
17.41 Grettir
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Violetta
18.45 Gunnar
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Hraðfréttir
19.50 Alla leið (2:5) (Greta Mjöll og Sig-

ríður Eyrún) Felix Bergsson og Reynir Þór
Eggertsson fá til sín góða gesti og spá í
sameiningu í lögin sem keppa í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva.

20.45 Dagfinnur dýralæknir 2 (Doc-

tor Dolittle2)

22.15 Hamskiptingar: Myrkur máni

(Transformers. Dark of the Moon)

00.45 Vegur hnefa og fóta (The Foot

Fist Way)

02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
12.25 Dr. Phil
13.45 Food & Fun 2014
14.15 Judging Amy
15.00 The Voice
17.15 Top Chef
18.05 Got to Dance
18.55 Solsidan
19.20 7th Heaven (14:22)
20.00 Once Upon a Time (14:22)

20.45 Beauty and the Beast (3:22)
21.25 90210 (14:22)
17.15
17.45
18.10
18.35
19.00
19.25
20.10
21.00
21.40
22.25
22.50
23.45
00.30
01.20
01.50

Strákarnir
Friends
Seinfeld
Modern Family
Two and a Half Men (14:23)
The Practice (12:13)
Footballers Wives (9:9)
Twenty Four (13:24)
Twenty Four (14:24)
Entourage
Ørnen
The Practice
Footballers Wives
Entourage
Tónlistarmyndbönd

07.25
09.00
10.40
12.30
14.40
16.15
17.55
19.45
22.00
23.45
01.25
02.55

Moonrise Kingdom
Charlie and Boots
Snow Cake
Snow White and the Huntsman
Moonrise Kingdom
Charlie and Boots
Snow Cake
Snow White and the Huntsman
Frozen Ground
Sleeping Beauty
As Good As Dead
Frozen Ground

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

22.15 Zoolander Ben Stiller og Owen

Wilson fara á kostum í þessari mynd
sem margir kunna utan að.
23.45 Trophy Wife
00.10 Blue Bloods
01.00 Californication
01.30 Friday Night Lights
02.15 Hawaii Five-0
03.05 The Tonight Show
04.35 The Borgias
05.20 Pepsi MAX tónlist

06.00 Motors TV 12.35 Bundesliga Highlights
Show 13.25 Dutch League - Highlights 2014
14.25 Borussia Dortmund - Vfl Wolfsburg 16.25
FC Bayern Munchen - Borussia Dortmund 18.25
FC Bayern Munchen - Borussia Dortmund 20.25
Motors TV

08.00 2014 Augusta Masters 12.30 Golfing
World 2014 13.20 Inside The PGA Tour 2014
13.40 2014 Augusta Masters 18.10 Golfing
World 2014 19.00 2014 Augusta Masters 23.00
PGA Tour 2014 - Highlights

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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MYNDAR HEIMSFRÆGA
FATAHÖNNUÐI

MAMMÚT Á FERÐALAGI

Silja Magg ljósmyndari, sem býr og
starfar í New York, opnaði í vikunni
sýningu á ljósmyndum sínum í Milk
Studios-galleríinu þar í borg í samstarfi við Simon Collins, deildarforseta í Parsons School of Design, en
Silja útskrifaðist úr ljósmyndadeild
skólans árið 2011. Sýningin
samanstendur af þrjátíu
andlitsmyndum af
þekktustu hönnuðum
sem útskrifast hafa
úr skólanum, en þar
á meðal eru frægir
fatahönnuðir á
borð við Alexander
Wang, Önnu Sui og
Donnu Karan. - ósk

Hljómsveitin Mammút hefur lagt upp
í tónleikaferð um landið en sveitin
kom fram á Græna hattinum á Akureyri í gærkvöldi.
Alexandra Baldursdóttir gítarleikari
sveitarinnar segir að um hringferð
um landið sé að ræða því eftir tónleikana á Akureyri verði allir Austfirðirnir þræddir áður en haldið er
heim til Reykjavíkur.
Sveitin kemur fram á
Eskifirði í kvöld og hafa
nokkrir rokkþyrstir Austfirðingar lýst því yfir að
þeir séu spenntir fyrir
komu bandsins í
bæinn.

„Þú getur verið
athafnakona, móðir,
listamaður og femínisti
– hvað sem þú vilt vera
– og enn verið kynvera.“
SÖNGKONAN BEYONCÉ
UM TVÖFALT SIÐGÆÐI Í VIÐTALI VIÐ TÍMARITIÐ OUT.

- ssb

Í FYRSTA SÆTI Í APP
STORE Á ÍSLANDI
Fyrsta útgáfan af samskiptamiðlinum Blendin kom út í App Store og
Google Play í gær og fór vel af stað.
Fimm þúsund manns höfðu náð sér
í Blendin-appið á fyrstu klukkustundunum og það komst í fyrsta sæti í
App Store á Íslandi, sem verður að
teljast ansi gott þar sem
þetta er fyrsta afurð
Blendin-piltanna.
Davíð Örn Símonarson og félagar hans í
Blendin eru mjög sáttir
við byrjunina á
Blendin-ævintýrinu.
- glp

Í NÓGU AÐ SNÚAST

Tónlistarmaðurinn Friðrik
Karlsson flutti nýlega til
Íslands aftur, eftir 18 ára
dvöld í London. Hann þarf
þó að hafa annan fótinn í
London á meðan hann spilar
með Kate Bush.

Aðalfundur KEA
verður haldinn í Menningarhúsinu Hofi
miðvikudaginn 30. apríl kl. 20:00.
Á dagskrá fundarins eru
venjubundin aðalfundarstörf samkvæmt
samþykktum félagsins.
Tillögur sem óskað er eftir að verði afgreiddar
á fundinum skulu berast stjórn skriflega
eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfund.
Dagskrá og ársreikningur munu liggja frammi
á skrifstofu félagsins viku fyrir aðalfund.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Einnig verður hægt að nálgast
upplýsingar á heimasíðunni

Spilar með Kate Bush

www.kea.is

Gítarleikarinn Friðrik Karlsson, sem er nýﬂuttur heim, kemur fram á 22 tónleikum
með Kate Bush í London. 110.000 miðar seldust á tónleikana á 15 mínútum.
„Ég þekkti hana ekki neitt fyrir en var þó mikill
aðdáandi hennar, núnar er ég hins vegar orðinn
gunnarleo@frettabladid.is
sérstaklega mikill aðdáandi hennar,“ segir gítarleikarinn Friðrik Karlsson en hann spilar með tónlistarkonunni Kate Bush á 22 tónleikum í London í haust. Mikil aðsókn
er að tónleikunum, 110.000 miðar seldust á einungis fimmtán mínútum.
Friðrik, sem er nýfluttur heim eftir átján ára búsetu í Lundúnum,
segir það mikinn heiður að spila á svona tónleikum. „Umboðsmaðurinn
hennar hafði samband við mig og athugaði hvort ég væri laus á þessu
tímabili. Ég þekkti hljómsveitarstjórann vel því við höfum unnið talsvert saman í ýmsum söngleikjum. Svo kom að því að ég spurði umboðsmanninn hennar með hverjum ég væri að fara spila og hann svaraði
Kate Bush. Klukkutíma eftir símtalið við umboðsmanninn hringdi Bush
í mig og spurði hvort ég væri til í verkefnið,“ útskýrir Friðrik og bætir
við: „Það ætlar að ganga eitthvað illa að flytja heim aftur,“ en aðalástæðan fyrir flutningunum heim er að dóttir Friðriks, María Von sem er 12
ára, vildi verða Íslendingur en hún er fædd og uppalin á Bretlandi.
Það eru engir aukvisar sem spila í hljómsveit Kate Bush en á meðal
þeirra eru trommuleikarinn Omar Hakim, sem trommaði meðal annars
vinsælasta lag síðasta árs, Get Lucky með Daft Punk, og David Rhodes
sem hefur í fjölda ára verið gítarleikari Peters Gabriel, ásamt
fleiri
reynsluboltum. „Það var alveg smá stress í manni þegar ég
mætti í fyrstu æfingatörnina fyrir skömmu en þetta gekk
mjög vel og allur aðbúnaður var til fyrirmyndar,“ bætir
Friðrik við.
Friðrik er þó vanur að vinna með miklu fagfólki í tónlistarheiminum, hann spilaði til að mynda inn á fjölda
platna þegar hann bjó í London, til dæmis með hljómlistarfólki á borð við Boyzone, Westlife, Ronan Keating
og Spice Girls, ásamt því að spila í söngleikjum og
í X Factor UK. „Það var alltaf nóg að gera þegar
ég bjó úti, ég kynntist góðu fólki og fékk fullt af
frábærum verkefnum.“ Friðrik segir það mikilvægt að komast í klíkur, því menn fái talsvert
af verkefnum ef menn eru vel tengdir.
Friðrik gekk fyrir skömmu á ný í hljómsveitina Mezzoforte en hann er einn af upprunalegum
meðlimum sveitarinnar. „Það er frábært að vera
kominn á ný í Mezzoforte, við erum að spila talsvert á næstunni.“
Síðast en ekki síst hefur Friðrik í nægu að snúast
í slökunartónlistinni en hann hefur gefið út fimmtán plötur hér á landi og 40 í Bretlandi með slökunartónlist sem hefur farið sigurför um heiminn en
plöturnar hafa farið í dreifingu um allan heim.
Gunnar Leó
Pálsson
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Þú finnur stjörnuspána þína
í Spádómsegginu frá Góu.
óu.

KATE BUSH

Kate Bush er margverðlaunuð tónlistarkona og árið 1978 gaf hún út
smáskífulagið Wuthering Heights
og var jafnframt fyrsta konan til
að komast í fyrsta sæti breska
smáskífulistans með frumsamið lag.
Hún hefur átt 25 lög á toppi
breska smáskífulistans en þeirra
á meðal eru lögin Wuthering
Heights, The Man with the Child in
His Eyes, Babooshka, Running Up
that Hill, og Don‘t Give Up sem er
dúett með Peter Gabriel.

FRIÐRIK ÚT UM ALLT
Friðrik var einn af stofnendum
Mezzoforte árið 1977 en
sveitin sló í gegn árið 1983 með
laginu Garden Party.
Friðrik flutti til London
árið 1996 og tók þátt í fjölda
verkefna þar ytra en þar ber
helst að nefna:
● X Factor í Bretlandi.
● Ýmsa söngleiki, til dæmis
Jesus Christ Superstar.
● Hljóðfæraleik á plötum með
hljómlistarfólki á borð við
Boyzone, Westlife, Ronan Keating,
Sheryl Crow, Robbie Williams, Il
Divo, Kelly Clarkson, Madonnu,
Spice Girls og Leonu Lewis,
ásamt mörgum fleirum.
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Með arion appinu getur þú borgað reikninga og
millifært á þekkta viðtakendur á nokkrum sekúndum.
um..
Fyrir utan allt hitt. Hvar og hvenær sem er.
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Sæktu Arion appið á arionbanki.is
Einnig á Play Store og App Store
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Safari

Margt smátt ...
fylgir blaðinu
u
í dag!
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NÆRMYND

Ragna Ingólfsdóttir
hefur orðið Íslandsmeistari í badminton 20
sinnum, þar af níu sinnum í tvíliðaleik og
einu sinni í tvenndarleik. Hún hefur keppt
á tvennum Ólympíuleikum, í Peking 2008
og London 2012. Hún komst í fréttirnar í
vikunni þegar hún tók við verkefnastjórnun
kynningarmála hjá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands.

Ragna er gríðarlega skipulögð og
dugleg, hún lætur ekkert stoppa sig ef
hún ætlar sér eitthvað og þekkir ekkert
annað en að ná sínum markmiðum.
Dagbókin hennar er líka algjört
meistaraverk, þar eru dagarnir skipulagðir niður í minnstu smáatriði sem
lýsir henni vel því hún er alltaf með allt
sitt á hreinu. Ragna býr yfir
alveg einstakri útgeislun
og er hlýjasta og góðhjartaðasta manneskja
sem ég hef kynnst á
ævinni.
Steinn Baugur
Gunnarsson,
unnusti
Ragna er gríðarlega metnaðarfull.
Með dugnaði og eljusemi virðist hún
ná öllum sínum markmiðum, sama
hversu háleit þau virðast í byrjun. Hún
er vinur vina sinna, enda hlý og góð og
alltaf til staðar. Mér finnst ég óendanlega heppin að eiga hana að. Síðasta
árið hefur hún líka sýnt að hún er frábær mamma en litla fjölskyldan hefur blómstrað eftir fæðingu Mána
Gunnars.
Katrín Atladóttir,
vinkona

Það er svo margt fallegt sem hægt er
að segja um hana Rögnu mína. Hún er
alveg einstök. Afskaplega heiðarleg og
mikill vinur vina sinna. Heilbrigð fram í
fingurgóma og frábær fyrirmynd. Hún
hefur líka alltaf verið óskaplega dugleg, hún fór ári fyrr í skóla og var flink
í öllu sem hún tók sér fyrir hendur. Ég
veit að hún á eftir að standa
sig frábærlega í móðurhlutverkinu eins og öllu
öðru. Það er tilfinning
mín, beint frá hjartanu.
Guðbjörg Kristín Kristinsdóttir, móðir
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