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FRÉTTIR
GLEÐIFRÉTTIN
Jafntefli við Evrópumeistara

FIMM Í FRÉTTUM KATTAÞJÓFNAÐUR OG ÁFENGISMEÐFERÐ

Strákarnir okkar gerðu jafntefli við Ólymíuog Evrópumeistara Frakka í Heimsmeistarakeppninni í handbolta í
Katar og voru hársbreidd frá því
að landa sigrinum. Leikurinn
var æsispennandi og
stuðningsmenn íslenska
landsliðsins í handbolta
létu vel í sér heyra
á áhorfendapöllum
og hoppuðu af kæti
þegar úrslitin lágu fyrir.

Ólafur Njálsson varð fyrir því
að nokkrum Bengal-köttum
hans var stolið frá ræktun
hans í Nátthaga í Ölfusi. Á
vettvangi fundust brjóstahaldari og buxur með blettatígursmynstri. Ólafur biðlaði til þjófanna að skila
köttunum.

Skúli Helgason. Sagt var frá því að
börn í Reykjavík mættu ekki þiggja
hjálma og tannbursta sem gjafir á
skólatíma. Skúli, sem er formaður
skóla- og frístundasviðs borgarinnar, sagði reglur borgarinnar
skýrar en þær væru til þess að vernda börn fyrir
markaðssetningu á skólatíma.

Einar Torfi Finnsson náði á
Gústaf Níelsson var skipaður af
suðurpólinn á þriðjudag eftir
Framsókn sem varamaður í mann57 daga ferðalag. Hann sagði
réttindaráði borgarinnar. Ýmsir
síðasta daginn hafa verið fljótbrugðust ókvæða við þar sem
an að líða en ferðalagið strangt.
Gústaf hefur sætt harðri gagnrýni
Hann var með sömu þremur
fyrir ummæli sín í garð múslíma og
einstaklingunum allan tímann, fyrir utan einn samkynhneigðra. Framsókn viðurkenndi mistök
klukkutíma þegar þeir mættu öðru fólki.
og sama dag var skipun hans dregin til baka.

➜ Björgvini G. Sigurðssyni var sagt upp
störfum sem sveitarstjóra Ásahrepps vegna þess að hann
dró sér fé í opinberu starfi.
Björgvin hafnaði ásökunum
um fjárdrátt en viðurkennir að
hafa átt að óska eftir heimild
til að greiða sér laun fyrirfram
og taka út vörur og þjónustu
til einkanota á debetkort
sveitarfélagsins. Eftir að fréttir
birtust um málið ákvað
Björgvin að fara
í áfengismeðferð sem hann
byrjaði í á
miðvikudag.

Ein kæra borist
vegna Hagaskóla
Nemendum við Hagaskóla hefur verið hótað og ógnað á ýmsan hátt. Aðstoðarskólastjóri segir skólayfirvöld gera allt til þess að tryggja öryggi nemenda.
SKÓLAMÁL „Að sjálfsögðu gerum við

RITSKOÐAÐUR Mohamedou Slahi hefur gefið út dagbók sem hann hélt í Guantanamo-fangabúðunum.
NORDICPHOTOS/AFP

Dagbók fanga um lífið í fangelsinu í Guantanamo komin út:

Stjórnvöld ritskoðuðu dagbókina
BRETLAND Mohamedou Slahi er 44 ára og hefur verið í haldi í Guantanamo-fangabúðunum á Kúbu síðan árið 2002. Í nýrri dagbók sem
hefur verið gefin út lýsir hann lífinu í fangabúðunum og þeim hrottafengnu pyntingum sem hann hefur þurft að þola. Mohamedou var sakaður um að vera meðlimur í al-Kaída samtökunum og að hafa verið
viðriðinn hryðjuverkaárásina á Tvíburaturnana í New York. Mohamedou skrifaði dagbókina árið 2005 og það hefur tekið sjö ár fyrir lögfræðinga hans að fá hana samþykkta til útgáfu. Stór hluti bókarinnar
er ritskoðaður vegna bandarískra hagsmuna. Í bókinni er ritskoðunin
sýnd á prenti.
- kbg

Geðheilsustöð verðlaunuð:

Samið um skuldauppgjör:

Færri innlagnir Sættir í máli
á geðdeildir
Björgvins G.
HEILBRIGÐISMÁL Geðheilsustöðin í
Breiðholti hlaut í gær nýsköpunarverðlaunin 2015 í opinberri þjónustu og stjórnsýslu, sem afhent
voru á ráðstefnu á Grand hóteli.
Með Geðheilsustöðinni er ætlunin
að veita fullorðnum einstaklingum
sem greinst hafa með geðraskanir
heildræna þjónustu og draga með
því m.a. úr innlögnum á geðsvið
Landspítalans. Verkefnið hefur
m.a. leitt til þess að innlögnum frá
íbúum í Breiðholti á geðsvið Landspítalans hefur fækkað um 28 prósent frá því að Geðheilsustöðin tók
til starfa.
- kbg

SVEITARSTJÓRNARMÁL Ásahreppur og Björgvin G. Sigurðsson,
fyrrverandi sveitarstjóri, hafa
gert samkomulag um fjárhagslegt uppgjör vegna starfsloka
Björgvins. Þau sendu sameiginlega yfirlýsingu í gær vegna
samkomulagsins.
Björgvin viðurkennir að hafa
brotið gegn starfsskyldum með
því að ráðstafa fjármunum
sveitarfélagsins án heimildar.
Björgvin mun greiða féð til
baka með ógreiddum launum og
orlofi.
- ih

það sem við getum til að tryggja
öryggi nemenda í skólanum og
teljum það hafa gengið prýðilega.
Þegar svona stendur á þurfa önnur
verkefni að víkja,“ segir Ómar Örn
Magnússon, aðstoðarskólastjóri
Hagaskóla. Eins og Fréttablaðið sagði frá í vikunni hefur mikil
hræðsla verið meðal barna í skólanum vegna hóps sem hefur ógnað
og hótað nemendum þar um nokkurra mánaða skeið. Í byrjun vikunnar kom svo til ryskinga milli
foreldris nemanda og annars nemanda sem hafði ógnað barni hans.
Faðirinn mætti í skólann til þess að
ræða við meintan geranda á skólatíma og endaði það með ryskingum þeirra á milli en ekki er vitað
hversu alvarlegar þær voru.
Ómar segist ekki geta tjáð sig
um tiltekið atvik og segir það hafa
farið í ákveðið ferli.
Fréttablaðið hefur heimildir
fyrir því að ein kæra hafi borist
tengd ástandinu í Hagaskóla. Kristján Ólafur Guðnason aðstoðaryfirlögregluþjónn staðfestir það. Verið
sé að vinna í málinu í samstarfi
við skóla- og barnaverndaryfirvöld. „Það er unnið að því að leysa
þessi mál og reynt að koma þeim til
aðstoðar sem þess þurfa.“
Ómar segir málin sem upp hafa
komið ekki einskorðast við skólann sem slíkan, mörg atvikin sem
um ræðir eigi sér stað utan skóla
en snúi engu að síður að nemendum hans.
Margir foreldrar hafa haft
samband við skólann í vikunni og
lýst yfir áhyggjum sínum vegna
ástandsins. „Við höfum fengið
miklar upplýsingar og líka ábendingar um atvik sem eiga að hafa

HAGASKÓLI Ástand hefur verið í skólanum undanfarna mánuði vegna hótana og

ógnana ákveðins hóps.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ógnunum beitt með ýmsum hætti
Um er að ræða fámennan hóp gerenda sem stendur að ógnunum. „Þær upplýsingar sem ég hef benda til þess að þetta séu fáir einstaklingar sem eru virkir
sem gerendur en þeir koma líka upplýsingum sem geta valdið ótta áfram í
gegnum millilið eða einhvern sem þeir vita að hefur aðgang að viðkomandi.“
Ómar segir ýmsum aðferðum beitt við hótanirnar. „Ástæður hótana og
ógnana eru mjög misjafnar. Allt frá því að vera eitthvað sem einhver átti að hafa
sagt fyrir mörgum árum eða tilbúinn árekstur eða orð sem eiga að hafa fallið.“

átt sér stað að undanförnu. Við
viljum auðvitað geta fylgst með
þeim börnum sem við vitum að eru
óttaslegin og þurfa sérstakt eftirlit. Mörg börn eru hrædd og óttaslegin en það er samt þannig að
flest börn hafa ekki lent í neinu,“
segir Ómar.
„Það sem setti þetta mál á þann
stað að okkur fannst við þurfa að
upplýsa foreldra um stöðuna var

að við fengum núna um áramótin upplýsingar um börn sem vildu
síður taka þátt í tómstundastarfi
í hverfinu. Þá af ótta við að lenda
í aðstæðum eða hitta einhvern af
þessum gerendum á förnum vegi,
þar sem þeir hafa vanið komur
sínar á staði þar sem þeir vita að
eru börn fyrir,“ segir Ómar og
tekur fram að unnið sé að því að
leysa málið.
viktoria@frettabladid.is

Páll Winkel segir grundvallaratriði að fangar eigi kost á námi eða vinnu:

Stórfjölskyldan í

Portúgal

Staða námsráðgjafa fullmönnuð
SAMFÉLAGSMÁL Staða námsráð-

Verð frá 104.200 kr.*
og 12.500 Vildarpunktar

Á mann m.v 3 fullorðna og 2 börn á Clube Albufeira
26. maí í 2 vikur.
*Verð án Vildarpunkta 114.200 kr.
Verð fyrir 2 fullorðna: 129.300 kr. / 139.900 kr.

Flogið með Icelandair

VITA - Skógarhlíð 12 - Sími 570 4444

gjafa sem sinnir föngum á Suðurlandi er nú fullmönnuð. Fjallað
var um niðurskurð í málaflokknum í desembermánuði á síðasta
ári þegar staða námsráðgjafa sem
sinnir sérstaklega föngum sem
stunda nám, var síðasta haust
skorin niður úr 100 prósent stöðu
í 50 prósent.
Niðurskurðurinn hafði mikil
áhrif á gæði náms fanga. Brotinn
námsferill fanga krefst oft greiningar og menntunarstaða íslenskra
fanga er verri en annars staðar á
Norðurlöndum.
Í skýrslu Ríkisendurskoðunar
2008 kom fram að námsárangur
fanga hafði batnað töluvert á milli
ára og var það rakið til starfs
námsráðgjafa sem þá starfaði í
fullri stöðu. Mælti Ríkisendurskoðun með því að hlúa að því

Menn eru betur
undirbúnir til þess að taka
þátt í samfélaginu. Hvort
sem það er að læra að lesa
og skrifa eða fara í
háskólanám.
Páll Winkel
forstöðumaður Fangelsismálastofnunar

fyrirkomulagi til frambúðar. Páll
Winkel, forstöðumaður Fangelsismálastofnunar, segir ánægju með
fyrirkomulagið og segir algjört
grundvallaratriði að menn hafi
góðan kost á námi eða vinnu
meðan þeir afplána dóm sinn.
„Menn eru betur undirbúnir til
þess að taka þátt í samfélaginu.
Hvort sem það er að læra að lesa
og skrifa eða fara í háskólanám.“
- kgb

BETUR UNDIRBÚNIR Páll Winkel, forstöðumaður Fangelsismálastofnunar,
segist ánægður með að búið sé að fullmanna stöðu námsráðgjafa sem mun
sinna föngum sem vilja stunda nám.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Besti smábíllinn - aftur...
Evrópubúar eru sammála þessari niðurstöðu því síðustu tvö ár
hefur Ford Fiesta selst betur en nokkur annar smábíll í Evrópu.

FORD FIESTA
FRÁ

Ford Fiesta var valinn besti smábíllinn tvö
ár í röð af sérfræðingum virta bílablaðsins
Bilmagasinet.

2.390.000

KR.

VERÐ
ATHUGIÐ: LÆKKAÐ
RD
Á ÖLLUM NÝJUM FO

Í tilefni 20 ára afmælis Ford hjá Brimborg fylgja ný
Nokian vetrardekk að verðmæti 120.000 kr. öllum Ford
Fiesta í janúar. Nýttu tækifærið.

ford.is
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Kynntu þér nánar mest selda smábíl Evrópu:
Hiti er í framsætum og 3,5 tommu upplýsingaskjár í mælaborði. Farangursrýmið er einstaklega rúmt (290 lítra). CO2 gildin eru óvenju lág fyrir bensínvél og hann fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur.
Ford MyKey, brekkuaðstoð og EasyFuel er staðalbúnaður. Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns. Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög ﬂjótur að
hitna sem er afar hentugt á köldum vetrarmorgnum!
Ford Fiesta, bensín 65 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km.
Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km.
Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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HUNDRAÐ
ÞRJÁTÍU
OG EIN
BEIÐNI

421.486krónur
tók Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi ráðherra,
sér án heimildar yﬁrboðara í Ásahreppi.

90

88.000

barst lögreglu í fyrra um leit að börnum á aldrinum 11
til 18 ára. Slíkar beiðnir voru 219 árið 2010.

tonnum meira veiðist í dag af
þorski en árið 2008 þegar þorskveiðar voru í sögulegu lágmarki.

2.300

8,2

135

einstaklingar fá
lífsnauðsynleg
lyf með tilstyrk
ríkisins vegna
ópíumfíknar.

fasteignir eru í eigu Íbúðalánasjóðs, 889 þeirra eru
leigðar út.

150

milljarðar króna
runnu í Framkvæmdasjóð aldraðra 2010–2014.

leysibendlar
voru gerðir
upptækir af
Tollstjóra á
síðasta ári.

hreindýrum ﬂeira
er veiðimönnum
heimilt að fella
á komandi
veiðitímabili
en því
síðasta.

Samskiptin brutu í bága við reglur
Umboðsmaður Alþingis skilaði áliti sínu á samskiptum Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, þá innanríkisráðherra, og Stefáns Eiríkssonar, fyrrverandi lögreglustjóra, í gær. Segir hana hafa gerst brotlega við lög, samskiptin hafi verið ósamrýmanleg stöðu hennar og tafið málið.
STJÓRNMÁL „Að framan hef ég

lýst því áliti mínu að fyrrverandi
innanríkisráðherra hafi sett fram
við lögreglustjórann athugasemdir
og gagnrýni á rannsókn sakamáls
sem voru verulega umfram það sem
gat samrýmst því að um væri að
ræða efnislegar fyrirspurnir til að
greiða fyrir rannsókn málsins eða
meðferð gagna frá ráðuneytinu,“
segir í áliti Tryggva Gunnarssonar,
umboðsmanns Alþingis, á samskiptum Hönnu Birnu Kristjánsdóttur,
þáverandi innanríkisráðherra, og
Stefáns Eiríkssonar, fyrrverandi
lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu, við rannsókn lekamálsins.
Álit umboðsmanns var birt í gær
og mætti Tryggvi ásamt öðrum
starfsmönnum embættisins á opinn
fund stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis þar sem hann
gerði grein fyrir áliti sínu og svaraði spurningum nefndarmanna.
Samrýmdist ekki reglum
Í álitinu kemur fram að samskiptin
hafi falið í sér ítrekaða gagnrýni og
beinar athugasemdir ráðherra við
það hvernig lögreglustjórinn stóð
að rannsókninni, vinnubrögð lögreglunnar og einstakar rannsóknarathafnir.
„Ég lít svo á að þarna hafi verið
um að ræða harða gagnrýni ráðherra
á ákvarðanir og störf lögreglunnar í
þessu máli. Í samræmi við framangreint er það niðurstaða mín að efni
samskipta innanríkisráðherra við
lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu hafi ekki samrýmst þeim
reglum sem ráðherra bar að virða
um sjálfstæði og hlutlægni lögreglunnar. Samskiptin voru því ósamrýmanleg stöðu ráðherra sem yfirstjórnanda lögreglunnar.“
Umboðsmaður sagði tengsl
Hönnu Birnu og hagsmunir af
framvindu rannsóknarinnar hafi
verið slíkir að samskiptin hafi
farið í bága við reglur.

Veitti ekki upplýsingar
Á fundi þingnefndarinnar sagði
Tryggvi að erfiðlega hefði gengið
að fá upplýsingar um málavexti
hjá stjórnvöldum meðan hann var
að skoða málið.
„Það er óásættanlegt af hálfu
umboðsmanns ef að stjórnvöld
neituðu að segja til um hverjir
væru réttir málavextir í því máli
sem umboðsmaður hafði ákveðið
að taka til skoðunar. […] Það var
auðvitað algjörlega útilokað að
takast á við svona mál ef að það
væru ekki réttar upplýsingar.“
Tryggvi tók ítrekað fram að ef
Hanna Birna hefði veitt honum
þær upplýsingar sem hann óskaði eftir í upphafi hefði málið
ekki tekið þann tíma sem raun
bar vitni.
Hann hafi tvívegis óskað eftir
upplýsingum um málavexti án
árangurs en hann greindi frá
samtali sínu við Stefán um það
hvernig samskiptum hans og
Hönnu Birnu var háttað meðan á
rannsókn málsins stóð.
Mistök
Í bréfi sem Hanna Birna sendi
umboðsmanni þann 8. janúar
síðastliðinn segir hún samskiptin hafa verið mistök.
„Það voru mistök af minni
hálfu að eiga samskipti við lögreglustjórann vegna rannsóknarinnar meðan hún stóð yfir. […]
Ég sé nú að samskipti okkar voru
hvorki fyllilega samrýmanleg
stöðu minni sem yfirstjórnanda
lögreglumála né því að lögreglustjórinn var forstöðumaður þess
embættis sem vann að rannsókninni.“
Hanna Birna vildi ekki tjá sig
um málið við Fréttablaðið í gær
umfram það sem fram kemur í
svari hennar til umboðsmanns.
fanney@frettabladid.is/
heidakristin@frettabladid.is

LÆTUR ATHUGA
ÁBENDINGAR

SETIÐ FYRIR SVÖRUM Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis, gerði grein fyrir áliti
sínu um samskipti ráðherra og lögreglustjóra við rannsókn lekamálsins á þingnefndarfundi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ólöf Nordal
innanríkisráðherra hefur
beðið Hafstein
Þór Hauksson,
lektor við lagadeild HÍ, að rýna
þær ábendingar
sem fram koma
í niðurstöðu umboðsmanns Alþingis
og snúa að ráðuneytinu. Hann mun
koma með ábendingar um hvort
ástæða sé til að grípa til sérstakra
ráðstafana varðandi reglur og góða
siði í ráðuneytinu. Aðspurð vildi hún
ekki tjá sig um annað sem fram kom
í niðurstöðum umboðsmanns né
hvort hún telji Hönnu Birnu sætt á
að snúa aftur á þing.

Krefst svara frá forsætisráðherra fyrir 1. september 2015

HANNA B.
KRISTJÁNSDÓTTIR

SIGMUNDUR D.
GUNNLAUGSSON

Í kjölfar álits umboðsmanns á samskiptum
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, þáverandi
innanríkisráðherra, og Stefáns Eiríkssonar,
þáverandi lögreglustjóra, sendi umboðsmaður Alþingis Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni forsætisráðherra bréf. Í bréfinu spyr
umboðsmaður sérstaklega út í samþykkt
siðareglna ráðherra, framkvæmd laga og
reglna um skyldu til að skrá formleg samskipti og fundi og stöðu aðstoðarmanna
ráðherra að lögum og útgáfu leiðbeinandi
erindisbréfs fyrir aðstoðarmenn.
Umboðsmaður telur í bréfinu að siðareglur, sem ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur setti sér, gildi um núverandi ríkisstjórn. Til þess hefði ríkisstjórnin öll þurft
að samþykkja reglurnar sem slíkar. Í svari
sem Sigmundur hafði sent umboðsmanni
sagði hins vegar að birtar siðareglur gildi
þar til þeim sé eytt. Umboðsmaður telur þar
af leiðandi að siðareglurnar hafi ekki getað
gilt um samskipti innanríkisráðherra og lögreglustjórans.
Þá telur umboðsmaður að huga þurfi að
reglum um skráningu formlegra samskipta í

Stjórnarráðinu og framkvæmd þeirra. Er þar
vísað til þess að samskipti ráðherra við lögreglustjórann hafi verið skráningarskyld en
þeirri skyldu ekki sinnt. Umboðsmaður telur
reglurnar ekki skýrar og tilefni kunni að vera
til endurskoðunar á þeim.
Að endingu telur umboðsmaður Alþingis
að tilefni sé til að endurskoða leiðbeiningar
fyrir aðstoðarmenn ráðherra, einkum með
það að markmiði að tryggja aðgreiningu
á milli hlutverks ráðherra með hliðsjón af
þeim verkefnum sem fela má aðstoðarmönnum.
Mögulega þurfi að koma fram afstaða til
þess hvort og hvernig aðstoðarmenn megi
haga beinum samskiptum sínum við forstöðumenn og starfsmenn undirstofnana
og um heimildir þeirra til að fá aðgang að
gögnum um einstök stjórnsýslumál.
Umboðsmaður óskar eftir svörum
ráðherra, fyrir 1. september 2015, um hvort
ábendingar hans verði ráðuneytinu tilefni
til viðbragða og þá hvaða. Hann muni síðan
taka afstöðu til þess hvort hann taki þessi
atriði til frekari athugunar.

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 14°
Aþena 16°
Basel
10°
Berlín
1°
Billund 0°
Frankfurt 3°

8

8

7

m/s

Minningarsjóður
Kjartans B. Kjartanssonar
auglýsir

NÁMSSTYRK
3. grein skipulagsskrár Minningarsjóðs
Kjartans B Kjartanssonar hljóðar svo:
Tilgangur sjóðsins er að veita námsstyrki til þeirra,
sem leggja í framhaldsnám vegna geðverndarstarfa eða
meðferðar geðsjúkra, svo sem lækna, hjúkrunarkvenna,
félagsráðgjafa, sálfræðinga og sjúkravinnukennara.
Stjórn sjóðsins auglýsir hér með eftir umsóknum um
styrki. Umsóknum skal skila til Geðverndarfélags Íslands,
Hátúni 10, 105 Reykjavík, fyrir 1. febrúar 2015.
Úthlutun fer fram á aðalfundi Geðverndarfélags Íslands í mars 2015.
Stjórn Minningarsjóðs Kjartans B. Kjartanssonar

-3°

m/s

m/s

-2°

-3°
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Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

3°
1°
1°
19°
7°
13°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

3°
25°
-7°
3°
16°
-3°

m/s

-2°

6
m/s

10
m/s

-3°

-2°

1°

10
m/s

8

-2°
-4°

-1°

-3°

Á MORGUN
Vaxandi
SA-átt síðd
degis með
úrkomu,
fyrst
suðvestan
til.

m/s

-6°

1°

8

m/s

-1°

1°
16
m/s

10
m/s

2°

-2°

UMHLEYPINGAR verða á landinu um helgina. Það kólnar og frystir í dag en síðdegis
á morgun hvessir af suðaustri með hlýnandi veðri. Talsverð úrkoma verður um tíma,
snjókoma í fyrstu en síðan slydda og rigning. Á sunnudag kólnar aftur með éljum.

-1°
-1°

2°

1°

SUNNUDAGUR
Hvasst
sunnan
og vestan
t jafnvel
til,
stor
stormur
með
S
S-ströndinni.

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Hjalti Egilsson hjalti@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402:
Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson
jonatan@365.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason
hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Vildarverð:

3.299.Fullt verð:

3.699.-

Austurstræti 18

Álfabakka 14b, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð
Leifs- Eiríkssonar
TRS, Selfossi
Eyrarvegi 37

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn#penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gildir til og með 26. janúar. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndabrengl.
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Efnahagsbrot í Svíþjóð:

Aðskilnaðarsinnar í austanverðri Úkraínu segjast vera í sókn og friðarviðræður tilgangslausar:

Peningaþvætti
rannsakað

Uppreisnarleiðtogi vill ekki vopnahlé

SVÍÞJÓÐ Peningaþvætti fer nú fram
í gegnum fyrirtæki sem handleika reiðufé, eins og gjaldeyrisskiptistöðvar, ferðaskrifstofur og
tóbakssölur. Þetta segir Eva Fröjelin, yfirmaður sænsku efnahagsbrotastofnunarinnar.
Á vef DN segir að breyting á
lögum á miðju síðasta ári hafi veitt
fjármálastofnunum möguleika á að
frysta fé væri ekki hægt að skýra
uppruna þess. Fröjelin vænti þess
að miklu fleiri tilkynningar um
fryst fé myndu berast.
- ibs

ÚKRAÍNA „Af okkar hálfu verða ekki gerðar nein-

ar tilraunir til viðræðna um vopnahlé,“ sagði
Alexander Sakhartsjenkó, einn af helstu leiðtogum uppreisnarmanna í austanverðri Úkraínu.
Hann sagði uppreisnarmenn vera í sókn þessa
dagana og hafa því engan hag af friðarviðræðunum. Þeir myndu halda áfram að reyna að ná
stærra svæði á sitt vald. Donetsk-borg væri
þegar á valdi þeirra og nánast allt Donetsk-hérað sömuleiðis.
Úkraínski herinn yfirgaf í vikunni flugstöðvarbygginguna í Donetsk eftir hörð átök þar, en
uppreisnarmenn höfðu lengi haft flugvöllinn
sjálfan á sínu valdi. Uppreisnarmenn segja samt

að stjórnarherinn sé enn að gera árásir á flugvöllinn.
Þrettán almennir borgarar létu lífið á fimmtudag þegar sprengjuflaug sprakk á strætisvagnastöð þar í miðborginni. Uppreisnarmenn saka
stjórnarherinn um að bera ábyrgð á þessari
árás, og Vladimír Pútín Rússlandsforseti hefur
tekið undir það.
Atlantshafsbandalagið segir margt benda
til þess að hörð átök séu í uppsiglingu í austanverðri Úkraínu.
Sameinuðu þjóðirnar segja að átökin þar hafi
til þessa kostað meira en fimm þúsund manns
lífið.
- gb

ALEXANDER SAKHARTSJENKÓ Leiðtogi uppreisnarmanna, fyrir miðri mynd, umkringdur lífvörðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hundrað þúsund tonnum
bætt við loðnukvótann
Í BÓNUS Tollar eru helmingur af inn-

fluttu fuglakjöti.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hægt að bæta við tollkvóta:

Tollar halda
kjötverði háu
LANDBÚNAÐUR Tollar eru helmingur af verði á innfluttu alifuglakjöti og milli 40 og 26 prósent af verði á annarri innfluttri
kjötvöru. Þetta kemur fram í
nýrri skýrslu starfshóps um tollamál á sviði landbúnaðar.
Þá bendir Félag atvinnurekenda á að stjórnvöld geti aukið
innflutning á landbúnaðarafurðum á lægri tollum verulega samkvæmt samningnum um Alþjóðaviðskiptastofnunina án viðræðna
við önnur ríki. Til að mynda er
heimilt að hækka tollkvóta á
alifuglakjöti úr 59 tonnum í 412
tonn.
- ih

Ný frístundabyggð í Lóni:

Hafna kröfu
um stöðvun
SKIPULAGSMÁL Úrskurðarnefnd

umhverfis- og auðlindamála
hafnar kröfu um stöðvun framkvæmda við frístundabyggð í
Stafafellsfjöllum í Lóni.
Eigendur sumarhúsa í Stafafellsfjöllum kærðu ákvörðun bæjarstjórnar Hornafjarðar um nýtt
deiliskipulag á svæðinu og kröfuðst þess að hún yrði felld úr
gildi. Þangað til myndu framkvæmdir verða stöðvaðar. Sveitarfélagið segir kröfuna ómálefnalega og ósanngjarna.
- gar

Hafrannsóknastofnun boðar að aflaráðgjöf í loðnu verði aukin verulega. Meira sést af veiðanlegri loðnu en
mörg undanfarin ár. Mælingar í haust bentu til þess að hrygningarstofninn yrði tæp 700 þúsund tonn.
SJÁVARÚTVEGUR Loðnuleiðangur

Hafrannsóknastofnunar eftir áramótin sýnir hvað mestu útbreiðslu
loðnu fyrir Vestfjörðum og að Norðurlandi um langt árabil. Þegar liggur fyrir að aflaráðgjöf Hafrannsóknastofnunar verður aukin um
100 þúsund tonn hið minnsta.
Rannsóknaskipið Árni Friðriksson hefur frá 5. janúar verið við
loðnumælingar og mælt loðnu sem
fundist hefur frá Vestfjörðum og
að Norðurlandi. Jafnframt leitaði
og mældi Birtingur NK loðnu frá
Austfjörðum og að Norðurlandi síðustu daga.
Loðna hefur fundist mjög víða í
leiðangrinum á öllu rannsóknasvæðinu nema úti fyrir Austurlandi.
Í kjölfar mælinga á stærð loðnustofnsins í september og október
síðastliðnum lagði stofnunin til að
heildaraflamark vertíðarinnar yrði
260 þúsund tonn – en þar af var hlutdeild Íslands 127.000 tonn. Í tilkynningu Hafró í gær sagði að enda þótt
endanlegum mælingum á stærð
veiðistofns loðnu ljúki ekki fyrr en
í næstu viku „telur Hafrannsóknastofnun rétt að fram komi að mælingin mun leiða til þess að stofnunin
leggi til aukningu í aflamarki fyrir
vertíðina 2014/2015. Miðað við varfærnar forsendur á þessari stundu,
mun sú aukning að minnsta kosti
verða um 100 þúsund tonn.“
Jóhann Sigurjónsson, forstjóri
Hafrannsóknastofnunar, vill ekki
sýna á spilin um hversu mikil aukning verði hugsanlega gerð á ráðgjöfinni til viðbótar við þau 100 þúsund
tonn sem eru í hendi. „En þetta lítur
alveg þokkalega út og við töldum
rétt að gefa mönnum upplýsingar
um það. Eftir því sem líður á vertíðina skiptir hver dagur máli í því

Á VEIÐUM Mikilvægi uppsjávarveiða er gríðarlegt og gætu fréttirnar komið fram í hagvísum á næstunni.

að menn viti hver staðan er og menn
geti skipulagt veiðarnar í samræmi
við það,“ segir Jóhann og bætir við
að frekari mælingar taki nú við en
loðnan sé mjög dreifð og frekari
mælinga því þörf.
Hafrannsóknastofnun veitir
lokaráðgjöf sína um aflamark að
afloknum leiðangrinum. Mælingar
á stofninum í haust bentu til þess
að hrygningarstofninn yrði um
660 þúsund tonn á hrygningartíma.
Aflaregla gerir ráð fyrir að 400 þúsund tonn séu skilin eftir til hrygningar.
svavar@frettabladid.is

GÆTI SKILAÐ UM ÁTTA MILLJÖRÐUM KRÓNA
Í svari Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi til Fréttablaðsins er útflutningsverðmæti loðnuafurða úr þessum auknu aflaheimildum, að tilteknum
fyrirvörum um ráðstöfun, gengi gjaldmiðla og ástand á mörkuðum, um
átta milljarðar króna.

En þetta lítur alveg þokkalega út og við
töldum rétt að gefa mönnum upplýsingar
um það.
Jóhann Sigurjónsson,
forstjóri Hafrannsóknarstofnunar

Allt að 7 ára ábyrgð
fylgir notuðum Kia*

Ábyrgð fylgir!
*Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar

ÁR

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

Notaðir

KIA Picanto EX

KIA Cee’d LX

KIA Sportage EX

KIA Sorento EX Luxury

Árgerð 6/2014, ekinn 6 þús. km,
bensín, 1285 cc, 85 hö, sjálfskiptur,
eyðsla 5,6 l/100 km.

Árgerð 5/2013, ekinn 73 þús. km,
dísil, 1396 cc, 90 hö, beinskiptur,
eyðsla 4,4 l/100 km.

Árgerð 11/2012, ekinn 29 þús. km,
dísil, 1995 cc, 136 hö, beinskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 5,7 l/100 km.

Árgerð 5/2012, ekinn 76 þús. km,
dísil, 2199 cc, 198 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,7 l/100 km.

2.390.000 kr.

2.590.000 kr.

4.690.000 kr.

5.190.000 kr.

NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartímar:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16

FRUMSÝNING
NÝR DACIA DOKKER

tæplega milljón kílómetrar og
ekki ein einasta bilun
UMMÆL
I

Opið í dag frá kl. 12-16

Fáir viðsk
iptavinir g
era meiri
kröfur um
rekstrarö
ryggi og
rekstrarh
agk væmn
i og bílale
Kú Kú C a
igu
mpers er
Íslensk bíl r.
sem sérh
aleiga
æfir sig í
rek
sem h æ g
t er að fe stri ferðabíla
rðast í og
gista.
“V
Við keyptu
m nýjar D
acia Dok
sendibifre
ker
iða
ári. Þær e r til prufu á síðasta
ru nú key
rðir sama
tæplega
nlagt
mill
ekki kom jón kílómetra. Enn
ið upp ein
hefur
ein
Frábær k
aup og við asta bilun.
pöntuðum
fyrir þetta
fleiri
ár.”
Steinarr

Lár, anna
r eigandi
KúKú Ca
mpers eh
f.

*Miðað við uppgefna eldsneytisnotkun framleiðanda í blönduðum akstri.

DACIA DOKKER 1,6 BENSÍN BASE

1.823.580 án vsk.

2.260.000
Dacia Dokker 1,5 AMBIANCE dísil / Kr. 2.660 þús. / 2.145 þús. án vsk.

Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri aðeins 4,5l/100km*
STAÐALBÚNAÐUR DOKKER AMBIANCE
Hiti í bílstjórasæti - Sex aðgerða aksturstölva - Þokuljós að framan - Aðgerðarhnappar við stýri - Handfrjáls símabúnaður - Bluetooth
Útvarp, CD, 4 hátalarar og MP3 tenging - Útihitamælir - USB tengi fyrir MP3 spilara/ipod - Rúður í afturhurðum - Upphituð afturrúða Rúðuþurrka
á afturrúðu - Rafknúnar rúður - Rafknúnir speglar - Hæðarstilling á stýri - 15” hjólkoppar - Fjarstýrðar samlæsingar - Rennihurð á hægri hlið
Litaðar rúður - 180° opnun á afturhurðum án glugga - Geymsluhólf í framhurðum - ABS hemlakerfi - Stöðugleikastýring ESC - Loftpúði fyrir
ökumann - Forstrekkjarar á sætisbeltum - Hæðarstilling á höfuðpúðum - Ræsivörn - Varadekk - Gólfmottur framm í - Áminningarljós fyrir
sætisbelti - Þriggja hraða rúðuþurrkur - Þriðja hemlaljósið - Þægindaljós við framsæti - Ljós í farangursrými - 4ra hraða miðstöð með kælirásum

www.dacia.is
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Eignir seldar fyrir 650 milljónir:

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar setur ofan í við byggðasamlagið Strætó bs.:

Börn á tveimur heimilum:

Reginn selur
þrjár eignir

Mótmæla uppsögnum fatlaðra

Jafna á aðstöðu
foreldranna

VIÐSKIPTI Reginn hefur selt
eignir að Hringbraut 121, Lóuhólum 6 og Þverbrekku 8. Salan
er í samræmi við stefnu Regins
um sölu á minni eignum sem
falla undir þann flokk að vera
„verslunarhúsnæði á jaðarsvæðum“.
Í húsnæðinu að Hringbraut
var Nóatúnsverslun, að Lóuhólum var pitsustaður og í Þverbrekku var matvöruverslun.
Söluverð eignanna nam samtals
650 milljónum.
- jhh

HAFNARFJÖRÐUR Bæjarstjórn Hafn-

arfjarðar gagnrýnir uppsagnir
Strætó bs. á fötluðum starfsmönnum sínum rétt fyrir áramót og beinir
því til stjórnar byggðasamlagsins að
endurskoða starfsmannastefnu fyrirtækisins. Þetta segir í ályktun bæjarstjórnar sem samþykkt var samhljóða á bæjarstjórnarfundi í gær.
„Í ljósi frétta af uppsögnum starfsmanna Strætó við yfirfærslu akstursþjónustu fatlaðs fólks áréttar
bæjarstjórn Hafnarfjarðar mikilvægi þess að hæfileikar allra séu

Enn er teikningum af Múhameð mótmælt

virkjaðir og réttur allra til virkrar
þátttöku í samfélaginu sé tryggður,“
segir í ályktun bæjarstjórnar.
Fatlaðir einstaklingar höfðu unnið
lengi við Ferðaþjónustu fatlaðra í
hlutastörfum en var sagt upp á þeim
kjörum og boðið fullt starf. Hins
vegar gat enginn fyrrverandi starfsmanna tekið við fullu starfi sökum
fötlunar sinnar.
Segir í ályktuninni að tryggja
verði ákvæði Sameinuðu þjóðanna
um að réttindi fatlaðs fólks sé uppfyllt.
- sa

FÉLAGSMÁL Innanríkisráðuneyt-

HARALDUR LÍNDAL BÆJARSTJÓRI Bæjarstjórn Hafnarfjarðar

telur Strætó þurfa að fara vel yfir
starfsmannamálin.

ið hefur sett á laggirnar starfshóp sem á að kanna hvernig jafna
megi stöðu foreldra sem fara með
sameiginlega forsjá barna sinna.
Taka á tillit til réttinda, skyldna
og skráningar lögheimilis.
Vísað er í ályktun Alþingis frá í
maí um að „eyða eigi þeim mikla
aðstöðumun sem er á heimilum
þegar foreldrar sem búa ekki
saman ákveða að ala börn sín upp
saman á tveimur heimilum“.
- gar

Baltasar leggur
Siglufjörð undir sig
Baltasar Kormákur kvikmyndagerðarmaður og hans fólk, 70 manna hópur, eru
mætt á Siglufjörð en tökur á sjónvarpsþáttaseríunni Ófærð hefjast á mánudag.
Sigurjón Kjartansson segir Siglfirðinga hafa tekið hópnum vel.
KVIKMYNDAGERÐ Kvikmyndagerðar-

ENN MÓTMÆLT Félagar í marokkósku Salafist-hreyfingunni mótmæltu í gær myndbirtingu Charlie Hebdo. Þeim þykir ritstjórn blaðsins hafa smánað spámanninn með
því að birta mynd af honum. Víða í heiminum hefur ritstjórninni verið mótmælt.

www.lyfja.is www.lyfja.is

Lægra verð
í Lyfju

Nicorette
lyfjatyggigúmmí
Allar pakkningastærðir, 2 og 4 mg

20%
afsláttur
Gildir til
31. janúar 2015

menn, undir forystu Baltasars Kormáks leikstjóra og Sigurjóns Kjartanssonar sem nú er titlaður „show
runner“, hafa lagt undir sig Siglufjörð. Á þeirra vegum er nú staddur í bænum hátt í 70 manna hópur
kvikmyndagerðarmanna og leikara og setur svip sinn á bæjarbraginn. Enda stendur mikið til. Tökur á
umfangsmestu sjónvarpsþáttaseríu
sem gerð hefur verið á Íslandi hefjast á mánudaginn.
Fjórir leikstjórar koma að verkinu.
„Við erum hér úti um allt en
höfum ekki orðið vör við annað
en afskaplega hlýlegar móttökur,“
segir Sigurjón sem er að vonum
spenntur að sjá þetta verkefni verða
að veruleika en það hefur verið í
undirbúningi í um þrjú ár. Til stendur að taka upp efni sem á að duga í
tíu klukkutíma þætti, sem er á við
fimm bíómyndir.
Sjónvarpsþáttagerð hefur færst
mjög í aukana um heim allan og þá
hefur orðið til þetta hlutverk sem
heitir „show runner“, sem felst í því
að hafa yfirumsjón með verkinu, að
allt hangi saman og að samræmis
sé gætt en fjórir leikstjórar koma
að verkinu: Baltasar, Baldvin Zophoníasson (Vonarstræti), Óskar Þór
Axelsson (Svartur á leik) og Börkur Sigþórsson sem helst hefur gert
garðinn frægan í auglýsingagerð.
„Já, ég á að vera maðurinn með
svörin. Ég er spenntur að sjá þetta
allt verða að veruleika. Handrit er
eftir fjóra, ég byrjaði á því að vinna
þetta með Ólafi Egilssyni og Jóhanni
Ævari Grímssyni, byrjuðum 2012 og
síðan tók ég þetta lengra með bresk-

SIGURJÓN Á VETTVANGI Handritshöfundurinn segir að Siglfirðingar hafi tekið
kvikmyndagenginu afskaplega vel.
MYND/ATLI GEIR GRÉTARSSON

um handritshöfundi sem heitir Clive
Bradley,“ segir Sigurjón.
En, það er svo Baltasar Kormákur sem á frumhugmyndina að
verkefninu og segir Sigurjón það
hafa verið afskaplega ánægjulegt
að vinna þetta áfram með honum.
RVK-stúdíós og Baltasar Kormákur
eru aðalframleiðendur. Til stendur
að sýna þættina um heim allan. „Já,
það er svona í burðarliðnum. Við
erum að gera þetta í samvinnu við
þýsku sjónvarpsstöðina ZDF, sem er
sú stærsta sinnar tegundar í Þýskalandi. Og einnig eru skandinavískar
ríkisstöðvar í samvinnu með okkur.
Frakkar jafnframt, France2, en
þetta verður hljóðsett bæði á þýsku
og frönsku.“
Aðalleikari er Ólafur Darri, en
aðrir leikarar í þessari seríu sem
nú er að fara í tökur eru svo Ilmur

Við erum hér út um
allt en höfum ekki orðið
vör við annað en afskaplega hlýlegar móttökur.
Sigurjón Kjartansson
handritshöfundur

Kristjánsdóttir og Ingvar E. Sigurðsson. „Þetta er stórskotalið
landsins. Síðan má nefna menn eins
og Jóhann Sigurðarson og Pálma
Gestsson, Þorstein Bachmann,“
segir Sigurjón. Verkið er frumsamið: „Þetta er: Glæpur er framinn og
hver sá seki? Það er grynnsta skýring á verkinu. En, það er ýmislegt
fleira sem fléttast þarna inn í. Og
við vörpum fram stórum pólitískum
og samfélagslegum spurningum,“
segir Sigurjón Kjartansson.
jakob@365.is

Umbylting í þvotti
Miele hefur sett á markað eigið þvottaefni til að tryggja besta mögulega
þvottaárangur á umhverfisvænan hátt.
Um er að ræða þýskt hugvit, hönnun og smíði þar sem fara saman þvottavél
með vaxkökumynstri og einstök þvottaefni. Samspil sem tryggir orkusparnað,
lengri endingu og bestu mögulegu þvottaummönnun sem völ eru á.
Þetta er það sem við köllum umbyltingu í þvotti.

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar

TILBOÐ - Sportlínan

Þvottavél, verð frá kr. 169.900
Þurrkari, verð frá kr. 134.900

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

AÐEINS 10% ÚTBORGUN

LÆKKAÐ VERÐ
Nú er ennþá auðveldara að eignast nýjan Chevrolet

AÐEINS 10% ÚTBORGUN:

CHEVROLET CRUZE

VERÐ FRÁ: 2.955.000 KR.

Glæsilegur Cruze með staðalbúnaði sem setur ný
viðmið. Hann er einn sá fallegasti á götunum í dag
og er betur búinn en margir mun dýrari bílar.

295.000 KR.

Lækkað verð á öllum nýjum bílum
Bílabúð Benna áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fy
yrirvara.

AÐEINS
AÐEI
E NS 10% ÚTBORGUN:
ÚTB
T ORGUN:

176.900 KR.
VERÐ
VER
E Ð FRÁ:
F Á: 1.769.000 KR.
FR
K .
KR

AÐEINS
10% ÚTBORGUN:
AÐEI
E

542.000 KR.
VERÐ
VER
E Ð FRÁ: 5.424.000 KR.

AÐEINS 10% ÚTBORGUN:

434.000 KR.
VERÐ FRÁ: 4.338.000 KR.

CHEVROLET
CHEVR
V OLET SPA
SPARK
P RK

CHEVROLET CAPTIVA
CHEVR

CHEVROLET TRAX

Spark er skynsamlegt sparnaðarráð sem verður
að veruleika í minni útgjöldum heimilisins. Hann
er sparneytinn, umhverﬁsvænn og fæst á afar
hagstæðu verði.

Captiva er sjö sæta, rúmgóður fjórhjóladriﬁnn
sportjeppi sem hentar vel fyrir alla fjölskylduna.
Hann er með öﬂugri díselvél og hlaðinn staðalbúnaði.
Komdu og skoðaðu fjölhæfan jeppa á frábæru verði.

Trax þjónar kröfum nútímafólks með fjölbreyttan
lífsstíl. Komdu og mátaðu þig við ríkulega búinn,
sparneytinn og sprækan Trax - þið eigið örugglega
margt sameiginlegt.

Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Chevrolet á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og
Lykill lánar þér afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall
ræðst af lánshæﬁs- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.

benni.is | chevrolet.is | Finndu okkur á Facebookk

Opið alla virka daga frá 9 til 18
og laugardaga frá 12 til 16.
Verið velkomin í reynsluakstur.

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636
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Styrkir

til náms í hafrétti
Hafréttarstofnun Íslands er rannsókna- og fræðslustofnun á sviði
hafréttar við Háskóla Íslands og er meginmarkmið stofnunarinnar að
treysta þekkingu á réttarreglum á sviði hafréttar. Að stofnuninni standa
Háskóli Íslands, utanríkisráðuneytið og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.
Hafréttarstofnun auglýsir hér með eftirfarandi styrki til náms í hafrétti til
umsóknar:
1. Styrk til framhaldsnáms í hafrétti á háskólaárinu 2015 - 2016.
2. Styrki til þátttöku í sumarnámskeiði Ródos-akademíunnar í hafrétti
5.-24. júlí 2015.
Umsóknir sendist Tómasi H. Heiðar, forstöðumanni stofnunarinnar,
með tölvupósti, tomas.heidar@utn.stjr.is fyrir 10. febrúar 2015.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Eyðsla frá
3,8 l/100 km

CO2 frá
99g/km

Sama stefnan áfram
Salman, nærri áttræður hálfbróðir Abdúllah konungs, tók við völdum í gær, strax
eftir andlát hins níræða konungs sem stjórnað hafði landinu í tvo áratugi.
SÁDI-ARABÍA Salman bin Abdul-

Aziz al Saud tók í gær við konungstign í Sádi-Arabíu eftir að hálfbróðir hans, Abdúllah konungur,
lést níræður að aldri.
Salman gaf strax út yfirlýsingu
um að áfram yrði haldið á sömu
braut og hingað til: „Við munum
áfram fylgja þeirri réttu stefnu
sem Sádi-Arabía hefur fylgt frá
stofnun,“ sagði hann.
Eitt af fyrstu verkum Salmans
konungs var svo að taka ákvörðun um að arftaki hans yrði annar
hálfbróðir þeirra, Muqrin, sem
verður sjötugur á þessu ári. Muqrin er yngsti eftirlifandi sonur ættföðurins Ibn Sauds, sem var fyrsti
konungur Sádi-Arabíu og ríkti frá
árinu 1932 til 1953.
Salman er sjálfur nýorðinn 79
ára, og þar með níu árum eldri en
Abdúllah var þegar hann tók við
völdum fyrir tuttugu árum.
Alls eignaðist Ibn Saud 45 syni
með 22 eiginkonum, en 36 þessara
sona komust til fullorðinsára. Ibn
Saud eignaðist auk þess fjölmargar dætur.
Saud-fjöskyldan hefur ráðið
ríkjum í Sádi-Arabíu frá árinu
1932, og haldið þessum völdum
ekki síst í krafti olíuauðs fjölskyldunnar, en olía fannst í SádiArabíu árið 1938.
Hin stoðin undir veldi Saud-fjölskyldunnar hefur verið bandalag
hennar við strangtrúaða múslima, sem hafa allra náðarsamlegast látið það eiga sig að gera
uppreisn gegn henni þótt ekki
séu þeir sagðir beinlínis sáttir við
lifnaðarhætti hennar.

5 stjörnur í árekstrarpróﬁ EuroNcap

+(./$Ã/DXJDYHJLÃ5H\NMDYtNÃ6tPLÃKHNODLV
+|OGXU$NXUH\ULÃ%tODVDOD6HOIRVVÃ%tOiV$NUDQHVLÃ+(./$5H\NMDQHVE Ã+HNOXVDOXULQQÌVDILUêL

SALMAN KONUNGUR Arftakinn er 79 ára hálfbróðir hins látna.

Hinir strangtrúuðu hafa verið
til friðs vegna örlætis Saud-fjölskyldunnar gagnvart þeim, en olíuauðurinn hefur óspart verið notaður til að styrkja trúarstarfsemi
hinna heittrúðu, bæði í Sádi-Arabíu sjálfri og utan hennar.
Hugmyndafræði hinna heittrúuðu Sádi-Araba hefur ráðið
ríkjum meðal annars í strangri
refsilöggjöf landsins, sem jafnan vekur furðu á Vesturlöndum
þegar fréttir berast af opinberum
aftökum og limlestingum. Þessi
sama hugmyndafræði hefur einnig orðið ein helsta fyrirmynd herskárra íslamistahreyfinga á borð
við talibana, al-Kaída og Íslamska
ríkið.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

➜ Eitt af fyrstu verkum
Salmans konungs var svo að
taka ákvörðun um að arftaki
hans verði hálfbróðir þeirra
Abdúllah.
Fjölmargir þjóðhöfðingjar og
stjórnmálaleiðtogar hafa lýst yfir
samúð sinni og söknuði vegna fráfalls Abdúllah, þar á meðal bandarískir ráðamenn á borð við Barack
Obama forseta, John Kerry utanríkisráðherra, Chuck Hagel varnarmálaráðherra og George W.
Bush, fyrrverandi forseta.
gudsteinn@frettabladid.is
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Tók fjóra mánuði
að fá niðurstöður
Krufning staðfestir að konunni sem lést í september í fyrra var ráðinn bani. Lögmaður segir undarlegt að það taki svo langan tíma að fá niðurstöðu krufningar.
LÖGREGLUMÁL Konan sem fannst

látin í heimahúsi að Stelkshólum
í Reykjavík í september á síðasta
ári lést af mannavöldum. Þetta er
niðurstaða krufningar á konunni.
Tæpa fjóra mánuði tók að fá
endanlega niðurstöðu krufningar
í málinu. Sveinn Andri Sveinsson,
hæstaréttarlögmaður og sérfræðingur í refsirétti, segir með ólíkindum hversu langan tíma taki að
fá niðurstöðu krufningar.
„Þetta er alveg með ólíkindum.
Auðvitað er það ljóst að það er mjög
bagalegt, bæði fyrir sakborning
og auðvitað fyrir rannsakendur og
ákæruvald, að krufning skuli taka
svona langan tíma. Lögregla og
saksóknari verða að gefa viðhlítandi skýringar á því hvers vegna
krufning, sem ætti ekki að taka
mikinn tíma, gerir það samt. Þetta
er mjög undarlegt,“ segir Sveinn
Andri.
Tæplega þrítugur eiginmaður
konunnar var handtekinn samdægurs grunaður um morðið. Hann
sætir nú öryggisgæslu á réttargeðdeild Landspítalans á Kleppi.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur maðurinn staðfastlega neitað sök í málinu.
Konan lést eftir að þrengt hafði
verið að öndunarvegi hennar,
en Fréttablaðið hefur heimildir
fyrir því að notað hafi verið einhvers konar band eða snæri við
verknaðinn. Hélt maðurinn því

,QQULWXQIDWODèUDQHPHQGDiVWDUIVEUDXWLUt
IUDPKDOGVVNyOXP
,QQULWXQ IDWODèUD QHPHQGD VHP yVND HIWLU VNyODYLVW i VWDUIV
EUDXWXPIUDPKDOGVVNyODIHUIUDPI\UUHQLQQULWXQDOPHQQWtIUDP
KDOGVVNyODëHWWDHUJHUWWLOìHVVDèIUDPKDOGVVNyODUQHPHQGXURJ
IRUHOGUDUIiLPHLUDVYLJU~PWLODèXQGLUE~DIUDPKDOGVVNyODYLVWLQD
,QQULWDèYHUèXUIUiIHEU~DUWLOIHEU~DU7tPDP|UN
DOPHQQUDU LQQULWXQDU JLOGD ìy I\ULU ì U XPVyNQLU VHP EHUDVW
VHLQQD
8PV NMHQGXU V NMD YHÀ\NLO i VOyèLQQL PHQQWDJDWWLV ëHJDU
XPV NMHQGXUKDIDIHQJLèYHÀ\NLORSQDVWìHLPDèJDQJXUDèLQQ
ULWXQLQQL1iQDULOHLèEHLQLQJDUXPUDIU QDLQQULWXQHUDè¿QQDt
EUp¿WLOQHPHQGDRJIRUUièDPDQQDQHPHQGDVHPDIKHQWYHUèDt
JUXQQVNyOXPODQGVLQVRJHLQQLJPi¿QQDiPHQQWDJDWWLV

GRUNAÐUR Maðurinn sem grunaður er um að hafa orðið konu sinni að bana í Breiðholti í september í fyrra er nú á réttargeðdeild Landspítalans á Kleppi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

fram að konan hefði tekið sitt
eigið líf.
Ríkissaksóknari hefur málið til
meðferðar og tekur ákvörðun um
hvort ástæða sé til að gefa út ákæru
í málinu.
Í tilkynningu frá lögreglu kom
fram að maðurinn hafði samband
við annan aðila sem lét lögreglu vita
skömmu eftir miðnætti umrædda
nótt í september. Við komu lögreglu
á vettvang vaknaði strax grunur
um að andlát konunnar hefði borið
að með saknæmum hætti. Börn
hjónanna, tveggja og fimm ára,
voru á heimilinu nóttina sem konan

Auðvitað er það ljóst
að það er mjög bagalegt,
bæði fyrir sakborning og
auðvitað fyrir rannsakendur og ákæruvald, að
krufning skuli taka svo
langan tíma

8SSOêVLQJDUXPVWDUIVEUDXWLUHUDè¿QQDiYHIVtèXPIUDPKDOGV
VNyODKMiIRUVYDUVIyONLVWDUIVEUDXWDRJiPHQQWDJDWWLV
1iQDUL XSSOêVLQJDU XP UDIU QD LQQULWXQ i VWDUIVEUDXWLU t IUDP
KDOGVVNyOXP YHLWLU 6YDQKLOGXU 6WHLQDUVGyWWLU KMi 1iPVPDWV
VWRIQXQ)\ULUVSXUQLUPiVHQGDiQHWIDQJLèLQQULWXQ#QDPVPDWLV

Sveinn Andri Sveinsson,
lögmaður.

Save the Children á Íslandi

lést. Í kjölfarið voru þau send í
umsjá barnaverndaryfirvalda sem
komu þeim í vistun hjá vinafólki
hjónanna.
fanney@frettabladid.is

SKEMMTILEGUR
Á ALLA VEGU
Nýr SKODA Octavia frá 3.740.000 kr.

Íslendingar elska Skoda enda eru vandfundnari bílar sem henta íslenskum fjölskyldum betur. Þeir eru einstaklega rúmgóðir,
sparneytnir, öruggir og endingargóðir og þess vegna sérlega vinsælir í endursölu. Komdu og prófaðu skemmtilega Skoda
hjá okkur í HEKLU í dag milli kl. 12 og 16.
www.skoda.is
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Sakar stjórnvöld um alvarleg brot
Fyrrverandi eigandi BM Vallár telur að fjölmörg lög hafi verið brotin við endurreisn íslensks bankakerfis. Málið verður tekið fyrir í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Steingrímur J. Sigfússon, fyrrverandi fjármálaráðherra, segir ásakanir Víglundar ekki eiga sér raunverulega stoð.
Sveinn
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Stjórnmálamenn, emb-

ættismenn og starfsmenn Fjármálaeftirlitsins frömdu margvísleg lögbrot á árinu 2009 við
endurreisn íslenska bankakerfisins að mati Víglundar Þorsteinssonar. Lánasöfn hafi farið inn í nýju
bankana með helmingsafslætti og
íslensk stjórnvöld hafi gengið hagsmuna erlendra kröfuhafa á kostnað
íslenskrar alþýðu.
Alvarlegustu ásakanir Víglundar eru þær að við ríkisstjórnarskipti í febrúar 2009 hafi vinstri
stjórnin hafist handa við að breyta
stofnúrskurðum FME frá haustinu
2008 þegar nýir efnahagsreikningar bankanna voru gerðir. Á endanum hafi fjármálaráðherrann Steingrímur J. Sigfússon haft milligöngu
um að hleypa skilanefndum gömlu
bankanna inn í nýju bankana.
Brynjari Níelssyni var falið af
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
að skoða kvörtunarefni Víglundar.
„Ég skoðaði hvernig menn gerðu
hlutina og mátu þessar eignir í
því skyni að reyna að finna hvort
það hefði verið gert í samræmi við
neyðarlögin,“ sagði Brynjar. „Það
kann að vera ástæða til að skoða
ákveðna hluti í þessu samhengi.“
Brynjar vildi ekki fara út í það
nánar við blaðamann hvað fælist í
skýrslu hans.
Steingrímur J. Sigfússon telur
þessar ásakanir fáheyrðar og fráleitar og eiga sér sem betur fer

enga stoð í raunveruleikanum. „Það
vill svo vel til að Alþingi heimilaði,
og staðfesti, þessa samninga milli
nýju og gömlu bankanna í desember 2009. Einnig var skilað ítarlegri
skýrslu í mars 2011 um þessa stóru
og mikilvægu aðgerð að byggja upp
nýtt bankakerfi. Við höfum greint
vel frá þessu opinberlega,“ segir
Steingrímur. „Málatilbúnaður Víglundar hrynur til grunna strax á
fyrstu metrunum vegna þess misskilnings að bráðabirgðaefnahagur
bankanna haustið 2008 var aðeins
hrátt mat og hrein ágiskun á þeim
tíma og átti aldrei að vera endanlegt mat.“
Vigdís Hauksdóttir, þingmaður
Framsóknarflokksins, segir þau
gögn sem birst hafa landsmönnum sýna að málflutningur Framsóknarflokksins síðustu sex ár
hafi verið réttur. Skuldaleiðrétting Framsóknarflokksins sé bein
afleiðing þess að svigrúm hafi
orðið til við endurreisn bankakerfisins.
„Nú eru þessi skjöl uppi á borðum og þetta er afgerandi. Þetta
sýnir þann grafalvarlega gjörning
fyrri ríkisstjórnar að hagsmunir
erlendra kröfuhafa hafi verið framar en landsmanna. Þetta er áfellisdómur yfir fyrri ríkisstjórn. Þetta
er það stórt mál og grafalvarlegt
að það má ekki kyrrt liggja,“ segir
Vigdís.
Árni Páll Árnason, formaður
Samfylkingarinnar, telur sjálfsagt
að kanna allar slíkar ábendingar og
ávirðingar sem birtast í bréfi Víglundar Þorsteinssonar. „Til þess

ÞUNGAR ÁSAKANIR Endurreisn bankanna eftir hrun verður tekin fyrir af stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis. Víglundur

Þorsteinsson sakar ríkisstjórnina um að ganga erinda erlendra kröfuhafa.

höfum við réttarkerfi og það er
fullkomlega eðlilegt ef menn telja
eitthvað misjafnt hafa gerst að fá
þá þar til bæra aðila til að leggja
mat á það. Það er hins vegar ekki
alþingismanna að fara með rannsóknarvald í því efni. Það hlýtur
að vera þannig að lögregla og eftir
atvikum ríkissaksóknari gangist
fyrir rannsókn ef menn grunar
eitthvað misjafnt.

ÁRNI PÁLL ÁRNASON

7 ára ábyrgð á öllum
nýjum Kia bílum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STEINGRÍMUR J.
SIGFÚSSON

VIGDÍS HAUKSDÓTTIR

www.kia.com

Kominn í vetrarbúning
Veglegur vetrarpakki fylgir
Vetrarpakki að verðmæti 390.000 kr. fylgir öllum Kia Sportage fram til 15. febrúar,
vetrardekk, dráttarbeisli og skottmotta — fyrir utan allt hitt. Hiti í stýri, hiti í framog aftursætum, leðurinnrétting, bakkmyndavél, 7” snertiskjár, íslenskt leiðsögukerfi,
7 ára ábyrgð og margt fleira. Komdu og kíktu í pakkann.
Kia Sportage bíður þín í Öskju, Krókhálsi 11. Komdu og prófaðu, við tökum vel á móti þér.
ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Verð 6.490.777 kr.
Eða 59.777 kr. á mánuði í 84 mánuði*
Kia Sportage World Cup Edition 2,0
*M.v. 2.950.000 kr. útborgun og bílalán í 84 mánuði. 8,5 %
óverðtryggðir vextir. Árleg hlutfallstala kostnaðar 10,10 %

Fylgdu okkur á facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Verið velkomin á Joe & the Juice
í flugstöð Leifs Eiríkssonar
Frá og með deginum í dag getur þú komið við á Joe & the Juice á
jarðhæð flugstöðvarinnar, fyrir eða eftir flug, og hresst þig við.
Joe & the Juice býður upp á ferska djúsa gerða á staðnum, kaffi og úrval af samlokum.
Staðurinn er opinn öllum, hvort sem þú ert að koma heim, fara erlendis, fylgja farþegum eða
vilt koma sérstaklega í flugstöðina til þess að grípa þér gómsætan bita.

Betri flugstöð í vændum! Við erum að breyta og bæta í flugstöðinni.
Í maí 2015 opnum við nýtt verslunar- og veitingasvæði.
Allar frekari upplýsingar á www. kefairport.is/betterairport
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OREGON TUNGUSÓFI
Ó

OREGON HORNTUNGUSÓFI

ÚTSALA

30%

ÚTSALA

25%

AFSLÁTTUR

149.993

AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 199.990
Stærð: B:240 D:153 H:88 cm Dökkgrátt áklæði.
Stærð: B:310 D:240 H:88 cm
Dökkgrátt áklæði.
Hægri- eða
vinstri tunga

Hægri- eða vinstri tunga

AVIO TUNGUSÓFI

265.993
FULLT VERÐ: 379.990

DURANGO
NGO U
U-SÓFI
SÓFI

ÚTSALA

50%

ÚTSALA

40%

FULLT VERÐ: 219.990

Stærð: 268 x 162 cm. H: 82 cm.
Slitsterkt grátt áklæði.

AFSLÁTTUR

LARAMIE
AMIE SÓFAR OG STÓLL
STÓ

179.994

Stærð: 292 x 160 cm. H: 70 cm.
Svart, bundið leður.
Hægri- eða vinstri tunga

FULLT VERÐ: 299.990

 e 



3 SÆTA SÓFI

167.992

ÚTSALA

FULLT VERÐ: 209.990

20%




109.995

AFSLÁTTUR

<

104.993

2 SÆTA SÓFI

159.992

AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 199.990

STÓLL

FULLT VERÐ: 149.990

IBIZA ELDHÚSBORÐ

ÚTSALA

ÚTSALA

30%
AFSLÁTTUR

Sófasett microﬁber áklæði. Stærð: 2 sæta sóﬁ 170x95 H:95 cm.
3 sæta 220x95 H:95 cm. Stóll 110x95 H:95 cm.

EMPIRE La-z-boy stóll. Svart leður. B:80
D:70 H:102 cm. Einnig til í áklæði,
fullt verð: 79.990 – útsöluverð: 55.993.

HÚSGAGNAHÖLLIN

25%

Eik og hvítt með hvítum fæti

AFSLÁTTUR

• Bíldshöfða 20 • Reykjavík •

37.492
FULLT VERÐ: 49.990

OPIÐ

Vandaðir og fallegir
kertaarnar.
Fáanlegir í nokkrum
gerðum bæði
viðarlitir og hvítir.

17.596

135.992
FULLT VERÐ: 169.990

ÚTSALA

60%
AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ FRÁ: 43.990

Virka daga 10-18, laugard. 11-17 og sunnud. 13-17

O

ALLT AÐ

%
70

U
T
S
U
R
Ð
Í
A
S AG
D

LA

R
U
T
T
Á
L
S
AF

JaVWZL

VESTA TUNGUSÓFI

UMBRIA TUNGUSÓFI

ÚTSALA

25%
AFSLÁTTUR

299.993
FULLT VERÐ: 399.990

ÚTSALA

Hægri- eða vinstri tunga

20%

199.992

AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 249.990

Steingrátt slitsterkt áklæði. .
Stærð: 245 x 163 H: 78 cm.
Hnakkapúði seldur sér.
Hægri- eða vinstri tunga

KATO HORN-TUNGUSÓFI

Hægri- eða vinstri tunga (hægri tunga á mynd)

ÚTSALA

BRIGHTON SÓFI

223.993

30%

AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 319.990

AFSLÁTTUR

244.993

BRIGHTON 2 SÆTA SÓFI

188.993
Vandað svart leður. Stærð: 3ja 204 x 80 cm. 2ja sæta 150 x 80 H: 77 cm.

CROSS BORÐ

FULLT VERÐ: 269.990

Ljós- og dökk-grátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 320 x 223 cm. Tunga: 163 H: 81 cm.
Hnakkapúðar
seldir sér.
p

FULLT VERÐ: 349.990

PÚÐAR FRÁ
MARS&MORE

ÚTSALA

40%
AFSLÁTTUR

30%

BRIGHTON 3 SÆTA SÓFI

ÚTSALA

Þverm: 50 cm

Stærð: 295 x 160 cm. H: 80 cm. Slitsterkt áklæði. Hátt bak.
Dúnfylltur. Einnig fáanlegur í leðri.

Cross borð
Ferköntuð og hringlaga.
Margir litir.

ÚTSALA

50%
AFSLÁTTUR

Stærð: 50x50 cm

FULLT VERÐ 5.990
NÚ 2.995

8.990
FULLT VERÐ: 11.990

ÚTSALA

SYLVESTER borðstofustólar. Svartir,
hvítir og gráir.
Með svörtum
löppum

25%
AFSLÁTTUR

7.194
FULLT VERÐ: 11.990

ÚTSALA

50%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

MARCUS

ELDHÚSSTÓLL
Margir litir

5.593

30%
AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 7.990

G

Dalsbraut 1 • Akureyri

AROS BARSTÓLL
Turkis blár

7.995
FULLT VERÐ: 15.990

OPIÐ

Virka daga kl 10–18 og laugardaga 11-16

– fyrir lifandi heimili
EITT SÍMANÚMER

558 1100
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24. janúar 2015 LAUGARDAGUR

SPOTTIÐ

Fyrrverandi ráðherrar eru bornir þungum sökum:

Þungar ásakanir
gegn Steingrími

V

íglundur Þorsteinsson lögfræðingur, sem var meðal
mest áberandi viðskiptamanna á árunum fyrir hrun,
hefur lagt á sig vinnu til að upplýsa hvað gerðist þegar
lánasöfn gömlu bankanna voru færð í þá nýju og þeir
urðu til. Víglundur ber einkum Steingrím J. Sigfússon
þungum sökum í málflutningi sínum. Víglundur, sem hefur sent
gögn um málið til allra alþingismanna, segir meðal annars: „Með
bréfi þessu og afriti sem ég sendi öllum öðrum þingmönnum legg
ég það á herðar ykkar alþingismanna að taka viðeigandi ákvarðanir um nauðsynlega rannsókn
þessa máls sem ef til vill er
stórfelldasta svika- og blekkingarmál sem sögur fara af hér
á landi. Nú gefst ykkur tækifæri
Sigurjón Magnús
til að endurheimta traust.“
Egilsson
Sem fyrr segir er Steingrímur
J. Sigfússon borinn þungum
sme@frettabladid.is
sökum í greinargerðinni:
„Þetta starf leiddi til þess að fjármálaráðherrann gerði árið 2009
samninga við skilanefndir gömlu bankanna um að hleypa þeim
inn í nýju bankana í þeim tilgangi að taka upp stofnúrskurði FME
frá haustinu 2008 til ábata fyrir kröfuhafa gömlu bankanna. Þátttakendur í þessu starfi voru fjölmargir starfsmenn ráðuneyta,
skilanefnda og hinna nýju banka og á hliðarlínunni stóðu Fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn. Allt fór þetta leynt og viðskiptavinir bankanna skipulega leyndir því og blekktir um það hver
þeirra staða væri gagnvart hinum nýju bönkum.“
Steingrímur J. Sigfússon hóf vörnina í fréttum Stöðvar 2 í
gærkvöld þar sem hann vísar ásökununum á bug og segir þær
fráleitar. Víglundur misskilji málið og það falli í raun á fyrstu
metrunum. Steingrímur J. Sigfússon, Jóhanna Sigurðardóttir og
það fólk annað sem mestu skipti og mestu réð í tíð síðustu ríkisstjórnar verður að svara ítarlegar en nú hefur verið gert. Þau
verða að fullvissa okkur um að þau hafi ekki unnið gegn hagsmunum íslensks almennings, gegn hagsmunum Íslands. Það
verður eflaust gert, en hvar og hvernig?
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra var í viðtali á
Bylgjunni í gærmorgun, þar sem hann sagði málið vera ástæðuna
fyrir skuldaleiðréttingunni. „Þetta var mikið átakamál þannig
að þetta á sér langa sögu og þetta er auðvitað ástæðan fyrir því
að skuldaleiðréttingin varð þetta stóra mál. Við töldum það ekki
aðeins skynsamlegt heldur líka beinlínis réttlætismál gagnvart
heimilunum. Þetta var tekið af fólki í stað þess að láta það eðlilega
gerast, að fólk myndi njóta að einhverju leyti þessarar niðurfærslu.“
En hvað gerist næst? Þáverandi stjórnvöld eru sökuð um að
hafa farið fram hjá neyðarlögunum, með ávinning kröfuhafa
bankanna að leiðarljósi. Forsætisráðherra sagði í fréttum Stöðvar
2 í gærkvöld að málið krefðist rannsóknar. „Kröfuhöfum voru
gefnir peningar,“ sagði Sigmundur Davíð í samtali á Bylgjunni.
Enn vantar ótal mörg svör. Þau munu koma fram við rannsóknina.
Fram undan eru hörð átök um þetta mál. Í stjórnmálunum hafa
þeir Steingrímur J. og Sigmundur Davíð skipað sér í fremstu röð
fylkinganna. Forsætisráðherra hefur nánast gert málflutning Víglundar að sínum. Þar stendur málið nú.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI: Sævar Freyr
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Sigurjón M. Egilsson sme@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á
höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið
áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
ISSN 1670-3871

Minningarsjóður Ólafíu Jónsdóttur
auglýsir

STYRK TIL RANNSÓKNA
á sviði geðverndar.

Umsóknum skal skila til Geðverndarfélags Íslands,
Hátúni 10, 105 Reykjavík, fyrir 1. febrúar 2015.
Úthlutun fer fram á aðalfundi Geðverndarfélags
Íslands í mars 2015.
Stjórn Minningarsjóðs Ólafíu Jónsdóttur

MÍN SKOÐUN: HEIÐA KRISTÍN HELGADÓTTIR

Umræða um umræðuna

H

eimurinn fer stöðugt
batnandi samkvæmt
flestum hlutlægum
mælikvörðum. Það
skiptir eiginlega ekki máli hvar
gripið er niður, jafnrétti eykst,
glæpum fækkar, menntunarstig hækkar og svo mætti lengi
telja. Umræðan er þar engin
undantekning. Það er kannski
skiljanlegt að margir séu hugsi
yfir umræðunni en það á ekki
að vera vegna þess að hún fari
versnandi. Þvert á móti er
umræðan að batna, líkt og flest
annað í þessum heimi. Orsökina má finna í tækniframförum

og opnun samfélagsins.
Umræðan
er einungis að
fara að aukast
vegna þess að
stöðugt fleiri
fá tækifæri
til að tjá sína
skoðun sem
áður höfðu það ekki. Samskipti
milli fólks eru að fara að aukast
og þau eru meira og minna að
fara að eiga sér stað á opinberum vettvangi í gegnum fjölmiðla, spjallsíður og endalaus
samskiptaforrit og annað sem

enn hefur ekki verið fundið
upp. Þannig verða mörkin milli
þess sem er einka og opinbert
sífellt óljósari. Samfélagið er að
opnast og leyndarhyggja, baktjaldamakk og lygar sem þrífast
í myrkrinu eiga erfiðara með
að malla þegar fleiri augu eru
opin. Fólk í ábyrgðarstöðum á
erfiðara með að gefa af sér eina
mynd opinberlega og svo aðra
inni í lokuðum rýmum, eða hagræða sannleikanum án þess að
það verði rifjað upp síðar meir.
Sannleikurinn er það sem koma
skal. Hvernig svo sem hann
blasir við hverjum og einum.

Saurugar hugsanir ekkert nýtt

F

lest lifum við í sátt við
þennan veruleika, höldum
úti Facebook-, Twitter-, og
Instagramsíðum, svo ekki sé
minnst á Snapchattið sem um
þessar mundir er að veita foreldrum ómetanlega innsýn í hugarheim unglinganna okkar. Það
er ekkert minna af saurugum
hugsunum í gangi í dag heldur
en þúsund árum fyrir Krist, eini
munurinn er að í dag er til opinber farvegur fyrir þær sem áður
var ekki.
Þar með ætti foreldrum og

öðrum fullorðnum að gefast tækifæri til þess að eiga samtal við
börnin sín um brenglaðar staðalímyndir, hugsanavillur, mörk
og markaleysi. Börn og unglingar hafa og munu alltaf leita
leiða til að stuða fullorðið fólkið
óháð öllum samskiptamiðlum og
tækni. Það er okkar að uppfræða
þau og beina þeim í uppbyggilegri áttir.
Aukin samskipti og umræða
er vandmeðfarinn hluti af lífi
okkar. Auknum samskiptum
fylgir hávaði og það getur reynst

erfitt að greina kjarnann frá
hisminu og hvað þá heyra í sjálfum sér. Rasistarnir, hommahatararnir, kvenhatarar og allir
hinir hafa alltaf verið þarna úti.
Það er hins vegar fyrst núna sem
þeir eru dregnir fram í dagsljósið án þess að eiga sér neina undankomuleið. Það sama gildir um
stjórnmálamenn og -konur sem
ljúga og unglinga sem stunda
ögrandi hegðun. Það hefur ekkert breyst annað en að við vitum
meira um náungann en við gerðum áður.

Fólk talar og svo talar það um eitthvað annað

K

jarninn í umræðunni um
umræðuna er ef til vill
sá að þeir sem vilja „taka
umræðuna“ verða gjarnan
óánægðir og kvartsárir þegar
hún endar ekki í þeim farvegi
sem þeir vilja og neita þannig að
axla ábyrgð á sjálfum sér í samskiptum við aðra. Það hefur ekkert með umræðuna að gera. Það
er ábyrgðarhluti að láta skoðun sína í ljós hvort sem það er í
samskiptum manna á milli eða á
opinberum vettvangi.
Umræðan getur verið snörp,
djúp, grunn, óvægin, áhugaverð

og stundum óhugnanleg allt
eftir því hvaða miðill er skoðaður hverju sinni og hverjir eiga í
hlut. Umræðan og magn hennar
endurspeglar samfélagið sem
við lifum í þar sem ótal raddir fá að heyrast og í kjölfarið
eru þær gagnrýndar eða þeim
hampað. Það er veruleikinn. Að
vera sífellt að barma sér yfir
umræðunni er tilgangslaust. Ef
þú vilt taka þátt í umræðunni þá
er ekki gefið að innlegginu þínu
verði tekið sem salómonsdómi
og himnarnir opnist. Það gerist
bara í bókum og bíómyndum.

Umboðsmaður Alþingis sagði
á fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar í gær að lokinni
frumkvæðisathugun sinni á
samskiptum fyrrverandi innanríkisráðherra og lögreglustjórans í Reykjavík að þeir
sem gegna opinberum störfum
verði að búa við það að samskipti þeirra séu opinber. Þeir
sem kjósa að tjá sig opinberlega verða líka að búa við það
að samskipti þeirra eru opinber.
Besta leiðin til þess að fóta sig í
þeim veruleika er að segja satt
og óttast ekkert.
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DIDRIKSONS

25%

OPIÐ Á
SUNNUDAGINN
KL. 12–16
Í REYKJAVÍK

AFSLÁTTUR

MUCKBOOT RUGGED
STÍGVÉL
Stærðir 31–37

TATONKA TASKA XL
Svört og gul

7.395 KR.

19.383 KR.

AFSL ÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM

POW DERBUG
KULDASKÓR

COLUMBIA
ALPINE ÚLPA
KVK stærðir S–XL
KK stærðir M–2XL

60%

AFSL ÁT TUR

VERÐ ÁÐUR 27.690 KR.

VERÐ ÁÐUR 14.790 KR.

20 –70%

29.990 KR.

ALLIR GRILLAUKA HLUTIR

VERÐ ÁÐUR 68.990 KR.

30%

49%

CAMPINGAZ
FERÐAGASGRILL
1 brennari

AFSL ÁT TUR

AFSL ÁT TUR

29.990 KR.

DIDRIKSONS
KEBNATS KULDAGALL
Stærðir 80–140

VERÐ ÁÐUR 49.390 KR.

47%

9.990 KR.

AFSL ÁT TUR

VERÐ ÁÐUR 16.790 KR.

COLUMBIA GLOBAL AD.
GÖNGUBUXUR
Stærðir 6–16

55%

MERIDA MERIDA
BIG SEVEN 40

EASTON GÖNGUSTAFIR
TRAIL AL3

6.990 KR.

AFSL ÁT TUR

VERÐ ÁÐUR 12.890 KR.

8.990 KR.
PIPAR\TBWA • SÍA • 150073

ELLINGSEN

COLUMBIA GO TO ÚLPA
KVK stærði S–XL
KK stærðir M–2XL
Ýmsir litir

12.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 24.690 KR.

64.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 128.990 KR.

50%

AFSL ÁT TUR

VERÐ ÁÐUR 19.790 KR.

19.990 KR.

29.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 29.690 KR.

VERÐ ÁÐUR 49.390 KR.

TATONK A
LEGGHLÍFAR

DEVOLD

30%

30%

AFSL ÁT TUR

BROWNING DIRTY BIRD
VEIÐIBUXUR
Stærðir M–3XL

24.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 39.490 KR.

SOREL
CHEYANNE
KULDASKÓR
Stærðir 40–48

CAMPINGAZ
HELLUBORÐ 400 SG

BROWNING DIRTY
BIRD VEIÐIJAKKI
Stærðir M–3XL

AFSL ÁT TUR

COLUMBIA
ALPINE BARNAÚLPA
Stærðir XS–XXL
Nokkrir litir

9.990 KR.
VERÐ ÁÐUR
15.790 KR.

17.295 KR.

VERÐ ÁÐUR 34.590 KR.

COLUMBIA PEAKFREAK
GÖNGUSKÓR
Stærðir 41–47

11.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 22.690 KR.

MUCKBOOT
CHORE VINNUSTÍGVÉL
Stærðir 39–47

SJÓNAUKI PANORAMA
3-9X40
Fyrir veiðiriffla

9.990 KR.

19.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 21.790 KR.

VERÐ ÁÐUR 32.590 KR.

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

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

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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Sjálfboðið er góðum gesti
einstaklingarnir sjálfir
Við upphaf efnahagsINNFLYTJENDUR
stóra ábyrgð.
hrunsins haustið 2008
Samfélagið ber einnvar atvinnuleysi svipig mikla ábyrgð við
að meðal Íslendinga og
að skapa jákvætt viðerlendra ríkisborgara.
mót gagnvart þeim sem
Fljótlega dró í sundur
hingað hafa flust m.a.
og allt frá 2009 hefur
til að sjá gagnsemina í
bilið á milli Íslendinga
því að læra málið okkar.
og erlendra ríkisborgara
Samfélag sem býður fólk
sem eru hluti af íslenska
vinnumarkaðnum aukGissur Pétursson velkomið og mætir nýjum
íbúum með virðingu og
ist. Skráð atvinnuleysi á
forstjóri Vinnuvinsemd örvar fólk til
Íslandi telst nú vera af
málastofnunar
dáða til að gerast virkir
viðráðanlegri stærðarsamfélagsþegnar og setjast að til
gráðu. Atvinnuleysi sérstaklega
frambúðar. Í þessum efnum þurfmeðal útlendinga var að meðaltali
um við Íslendingar að taka okkur
7,5% á síðasta ári miðað við 3,6%
á. Framtíðin kallar á fleiri vinnalmennt. Þetta er áhyggjuefni.
andi hendur og það mun ekki gerFlæði erlends vinnuafls til
ast með náttúrulegum hætti. Við
landsins og starfskraftar fólksmunum þurfa að hvetja fólk til að
ins voru vel metnir þegar illa
flytjast til okkar frá öðrum löndgekk að manna störf á uppgangsum og heimshlutum og þar erum
tímanum 2004–2008. Sérstakvið í samkeppni við nágrannaríki
lega dró byggingariðnaðurinn,
okkar.
og mannvirkjagreinar almennt,
til sín mikið af starfsfólki. Löng
Augljós hættumerki
og góð reynsla er af störfum
útlendinga í fiskiðnaði og nú er
Það er margt sem ber að varast
svo komið að stærsti hluti þeirra
í þessum efnum. Ef við tökum
sem starfa í fiskiðjuverum
ekki vel á móti fólki og hjálpum
landsins er fólk af erlendu bergi
því að aðlagast nýjum kringumbrotið.
stæðum heldur höldum því ávallt
Vinnumálastofnun hefur
í ákveðinni fjarlægð þá skapleitast eftir fremsta megni
ast gagnkvæm tortryggni. Torvið að styðja erlenda íbúa sem
tryggni getur leitt af sér fordóma
misst hafa vinnuna og skráð
og ranghugmyndir. Fordómar ala
sig atvinnulausa. Allra mikilá mannfyrirlitningu og þessar
vægasta skrefið fyrir þá til að
samfélagsaðstæður eru kjörauka starfshæfni sína á vinnulendi fyrir stjórnmál sem höfða
markaðnum hér innanlands er
til útlendingahaturs og trúarofað læra að tala íslensku. Þar
stækis.
eru margir möguleikar í boði og
Til skamms tíma höfum við
símenntunarmiðstöðvar landsNorður-Evrópubúar talið okkur
ins eru með fjölbreytt tilboð til
víðsýnar og menntaðar þjóðir
íslenskunáms, til að nálgast þá
sem byggja samfélag sitt á lýðsem áhuga hafa. Sá áhugi er ekki
ræði og umburðarlyndi. Niðuralltaf fyrir hendi og þar bera
stöður kosninganna í Svíþjóð

Strákarnir okkar

stjórna
afslættinum
Vertu klár með lykilinn!

3,3$5 ? 7%:$ r6¦$ r

Markafjöldi Íslands
ands í fyrri hálfleik stýrir afslættinum
hjá ÓB og Olíss daginn eftir sigurleiki íslenska
landsliðsins á HM í Katar.

➜ Samfélag sem býður fólk

velkomið og mætir nýjum
íbúum með virðingu og
vinsemd örvar fólk til dáða
til að gerast virkir samfélagsþegnar og setjast að til
frambúðar. Í þessum efnum
þurfum við Íslendingar að
taka okkur á.
frá í haust þar sem Svíþjóðardemókratar fengu 12,9% fylgi og
49 þingmenn á sænska þinginu,
segir okkur að boðskapur eins
og þeirra, sem byggir á þröngsýni og útlendingafjandskap, á
sér hættulega mikinn stuðning.
Svipuð þróun hefur átt sér stað
í nokkrum öðrum ríkjum Evrópu og fær aukið fylgi í kjölfar
fjöldamorðanna í París.
Það er afar mikilvægt að sjónarmið af þessu tagi fái ekki skotið rótum hér á landi. Sókn okkar
til betri lífskjara og mannvænlegra samfélags byggist á því að
hér á landi sé gott fyrir alla að
lifa, fólk sé velkomið hingað til
búsetu og starfa og að við virðum
skoðanir og bakgrunn fólks, þ. á
m. trúarlegan og menntunarlegan. Vitaskuld gerist þetta ekki af
sjálfu sér og við þurfum að vera
opin fyrir nýjum starfsaðferðum og skipulagi, sjá hvað virkar
í öðrum löndum og hvað ekki og
hvað við getum gert betur. Margt
hefur verið gert sem er til fyrirmyndar t.d. skipulag á móttöku
smærri hópa flóttamanna undanfarin ár. En betur má ef duga
skal og þar verðum við öll að
leggja hönd á plóg. Hættumerkin
eru of augljós.

Rétt skal vera rétt
Þessi grein er skrifuð STJÓRNMÁL
➜ Atburðir undanfartil að mótmæla því opininna daga og missera
berlega sem lesa má á
sýna hins vegar að
vef Borgarskjalasafns
Reykjavíkur að faðir
það dugir ekki að láta
minn, Ingi R. Helgason
hægri menn í friði við
hrl., sé höfundur dagbókað ljúga upp á lifandi
ar, e.k. njósnaskýrslu um
nafngreinda félaga sína
menn og látna.
í hreyfingu ungra sósíal- Álfheiður
ista og stúdenta, dagbók Ingadóttir
sem rataði í einkaskjala- fv. alþingismaður
safn Bjarna Benediktssonar, fyrrverandi forsætisráðsegist treysta fararstjóranum og
herra. Jafnframt fer ég fram á
Finnbirni Þorvaldssyni frjálsað Borgarskjalasafnið birti opiníþróttamanni til að gæta þess að
berlega leiðréttingu á þessum
Huseby misstígi sig ekki í þessari ferð; hann eigi mannorð sitt
aðdróttunum.
Nú keppast hægri menn við
undir því að hann fái góða keppni
að endurskrifa söguna og einog lendi ekki á fylleríi. Er þar
staka gengur jafnvel svo langt að
vísað til þess að Gunnar sem átti
hreykja sér af því að hafa borið fé
við áfengisvanda að stríða varð
á menn og skrifað njósnaskýrslur
sjálfum sér og löndum sínum til
á næturþeli fyrir Bjarna Beneminnkunar eftir keppni í London fyrr á þessu sama sumri. Til
diktsson, Morgunblaðið og bandaríska sendiráðið. Ég hef megnustu
stóð að banna Huseby að keppa á
skömm á slíku hátterni og ég veit
erlendri grund en stjórn Frjálsfyrir víst að faðir minn var sömu
íþróttasambandsins felldi þá tilskoðunar. Mér brá því verulega
lögu með þeim afleiðingum m.a.
í brún að sjá að á vef Borgarað formaðurinn sagði af sér. Er
skjalasafns Reykjavíkur er ein
greinilegt að faðir minn bar hag
slík njósnadagbók úr einkasafni
Gunnars Husebys fyrir brjósti
eins og reyndar flestir landsBjarna Benediktssonar eignuð
föður mínum. Þetta er ekki einmenn, en hann var einn mesti og
hver vefur úti í bæ: Borgarskjalaástsælasti íþróttamaður landsins
safn er héraðsskjalasafn Reykjaá þessum tíma. Bréfið skrifaði
víkur, undir faglegu eftirliti
faðir minn á 27 ára afmælisdegi
Þjóðskjalasafns, og því ber m.a.
sínum, sama dag og Drottningin
að safna og tryggja vörslu gagna
kom til Færeyja, og sendi það til
„með … varðveislu sögu íslensku
Kaupmannahafnar, líklega með
þjóðarinnar að leiðarljósi“. Gögn
þeim Finnbirni og Gunnari, sem
í vörslu safnsins eru tiltæk til
flugu til Hafnar og sameinuðust
fræðilegra rannsókna.
Berlínarförum þar.
Dagbók njósnara
Ritari dagbókarinnar fylgist
grannt með samferðamönnum
sínum um borð í Dronning Alexandrine frá Reykjavík til Kaupmannahafnar 27. júlí til 1. ágúst
1951. Um borð var m.a. 40 manna
hópur félaga úr Æskulýðsfylkingunni, Iðnnemasambandi Íslands
og Félagi róttækra stúdenta, á
leið til Berlínar á heimsleika og
heimsmót æskunnar sem þar var
haldið. Í dagbókinni lýsir njósnarinn því hvernig hann kemur sér
inn undir hjá mönnum eins og
Ólafi Jenssyni, Magnúsi Kjartanssyni, Eiði Bergmann, Gísla
Ásmundssyni, Högna Ísleifssyni,
Jóni Norðdahl, Láru Helgadóttur
– svo nokkur nöfn séu nefnd – en
allt voru þetta vinir og félagar
föður míns til margra ára.
Ritarinn gægist í farangur samferðamanna sinna, kemur auga á
merki með mynd Jóns Sigurðssonar í skjalatösku Jóns Norðdahl,
skráir niður hvað Ólafur og Högni
eru að lesa, að Magnús hittir
„kommúnistann“ Erlend Patursson í Þórshöfn og tíundar að hópurinn sé að æfa Bí, bí og blaka og
Ríðum ríðum. Honum þykir miður
að heyra ekki orðaskil þegar þeir
Magnús, Ólafur, Gísli og Högni
spjalla saman á næsta borði.
Hann gumar af því að hafa áunnið sér trúnað hópsins, segist kominn „allvel inní klíkuna“ og spyr
húsbóndann eftir hverju hann eigi
sérstaklega að slægjast, gott væri
að fá „tipp“ þar um.
Bréfið um Huseby
Á sömu vefslóð Borgarskjalasafns er að finna bréf frá föður
mínum til fararstjóra íslensku
frjálsíþróttamannanna sem fóru
til keppni á leikunum í Berlín. Í
bréfinu, sem er ritað á hans ritvél, með hans vandaða orðafari
og venjubundinni undirskrift,
lýsir faðir minn áhyggjum af
fréttaflutningi Alþýðublaðsins
um Gunnar Huseby sem þá var
Evrópumeistari í kúluvarpi og

Það er með ólíkindum
Ekki veit ég hvernig þetta bréf
föður míns til nafngreinds manns
komst í hendur Bjarna Benediktssonar, en hitt er algerlega óskiljanlegt hvers vegna það er tengt á
vef Borgarskjalasafnsins við dagbók njósnarans í Drottningunni.
Einfaldur samanburður á ritvélum, rithætti og málfari hefði
dugað hvaða skjalaverði sem er
til að sjá að hér er ekki um sama
bréfritara að ræða. En vefjist
það samt fyrir einhverjum má
á upphafsorðum dagbókarinnar
sjálfrar sjá að faðir minn skrifaði hana ekki – því þar segir frá
því að á bryggjunni í Reykjavík hafi „nokkrir kommúnistar“
kvatt ferðalangana, „einsog Ingi
R. Helgason, Helga Rafnsdóttir og
Jón Múli“.
Það er með ólíkindum ef Borgarskjalasafn Reykjavíkur tekur
það sem að því er rétt og birtir
opinberlega án athugunar, og ber
upp á föður minn látinn að hann
hafi lagst í ferðalag til að njósna
um félaga sína og senda helsta
pólitíska andstæðingi sínum og
þeirra skýrslu þar um. Slíkt er í
mínum huga alvarlegur áburður
og upploginn en – gæti sannarlega
nýst einhverjum hægri þursinum
við endurskrift sögunnar, væri
honum ekki mótmælt.
Um þetta tímabil í sögu pólitískra átaka á Íslandi mætti hafa
mörg orð. Faðir minn var í fararbroddi sósíalista og í framvarðasveit Alþýðubandalagsins um árabil. Hann fór ekki frekar en aðrir
vinstri menn varhluta af árásum
Sjálfstæðisflokksins og Morgunblaðsins. Og fráleitt er að halda
því fram að hann hefði valið sér
einmitt þann miðil til viðtals um
ævi sína og stjórnmálalíf. Atburðir undanfarinna daga og missera
sýna hins vegar að það dugir ekki
að láta hægri menn í friði við að
ljúga upp á lifandi menn og látna.
Og allra síst ef opinberar stofnanir eru látnar taka á sig ábyrgð
á óhróðrinum eins og hér er gert.

Save th
the Children á Íslandi
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HELGIN
Steinunn Jónsdóttir, söngkona í Amabadama og Reykjavíkurdætrum

Myndband og fjölskyldu-afró
Ég er að fara að leikstýra og taka upp myndband fyrir tvær
systur mínar úr Reykjavíkurdætrum sem kalla sig Cyber. Við
ætlum að dunda okkur við að taka það upp um helgina,
en á laugardaginn fer ég líka í afró fyrir foreldra
og börn í Kramhúsinu með Magga og Jóni
Braga syni mínum.

FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

Hrafn Jónsson,
kvikmyndagerðarmaður

Birgitta Haukdal,
söngkona

Daniel Geir Moritz,
ritstjóri stúdentablaðsins

Sófakúr og sannfæring

Tónleikar og rólegheit

Ég er orðinn svo miðaldra að
mig langar bara að liggja uppi
í sófa. Við erum með tvo sófa
og markmið helgarinnar er
að sannfæra konuna um að
ýta þeim saman og hafa einn
stóran sófa.

Á laugardaginn er ég að
syngja á styrktartónleikum hjá
Herkastalanum hjá Hjálpræðishernum í Reykjavík. Annars eru
bara rólegheit með strákunum
og fjölskyldu og svo spænskutími á Skype.

Verkefnayﬁrferð,
fótbolti og bíó
Helgin fer í að fara yfir verkefni
hjá sjötta bekknum sem ég var
að taka að mér. Síðan stendur
til að skella sér á Ölver að sjá
Eið Smára skora á Anfield og
bíóferð er á teikniborðinu.

Feta í fótspor foreldranna
Hlynur Þorsteinsson, Elísabet Skagfjörð og Eygló Hilmarsdóttir fengu að vita í vikunni að
þau hefðu komist inn í leiklistarskólann. Þau eiga það sameiginlegt að vera með leiklistarbakteríuna í blóðinu enda alin upp af leikurum og vita því alveg hvað þau eru búin að koma sér út í.
Hlynur, Elísabet og Eygló
eru þrjú af níu sem komerlabjorg@frettabladid.is ust inn á leikarabraut
Listaháskólans. Þau eru
rétt að ná sér niður á jörðina eftir miklar
tilfinningasveiflur síðustu daga, biðina og
svo spennufallið við að komast inn. Leiklistargyðjan er þeim alls ekki ókunnug enda
öll alin upp af listafólki. Þau segja það þó
engan bagga að vera leikarabörn, nema ef
til vill að mæta í viðtöl eins og þetta.
Foreldrar Hlyns eru Þorsteinn Guðmundsson, leikari og uppistandari, og
Jóhanna Halldórsdóttir söngkona. Elísabet
er dóttir Guðrúnar Gunnarsdóttur söngkonu og Valgeirs Skagfjörð leikara og Eygló
Hilmarsdóttir er dóttir Sóleyjar Elíasdóttur og Hilmars Jónssonar, sem bæði eru
leikarar.
Hafið þið alltaf stefnt að leiklistarnámi?
Elísabet: „Það var erfitt að komast hjá
því. Maður var alltaf í leikhúsinu að fylgjast með.“
Hlynur: „Nei, raunar ekki. Ég er af stórri
leikaraætt og þau héldu mér eiginlega bara
frá þessu. Mér var bókstaflega haldið frá
leikhúsinu og bannað að fara á sýningar. Ég
uppgötvaði samt sjálfur með tímanum að
þetta væri rétta skrefið fyrir mig.“
Eygló: „Umhverfið mótar mann svo sannarlega.“
Þannig að þið vitið alveg hvað þið eruð
búin að koma ykkur út í?
Hlynur: „Já. Lág laun og svolítið hark.
Það er bara skemmtilegt. En það sýnir líka
að við völdum þetta nám út frá einskærum
áhuga.“
Þeim líst öllum mjög vel á bekkinn.
Segja þetta vera eðalmanneskjur og hlakka
óskaplega til að byrja í náminu næsta haust.
Elísabet: „Það eru níu mánuðir í þetta.
Þetta er heil eilífð. Heil meðganga.“
Eygló: „Við þekkjumst mörg og það eru
alls kyns tengsl í hópnum. Við Elísabet
erum að vinna saman og hinar þrjár stelpurnar sem komust inn eru allar að leika
með mér í Konubörnum.“
Hlynur: „Svo eru tvö pör í þessum hópi.“
Elísabet: „Þú sérð það. Leikarabörnin í
þessum hópi eru langt frá því að vera það
merkilegasta!“
Hlynur og Elísabet komust inn í skólann í
fyrstu tilraun en Eygló var að reyna í annað
sinn. „Það er gott að fá að berjast fyrir því
sem maður vill gera,“ segir hún og Hlynur
grípur orðið: „Já, þetta er ekki sjálfgefið,
þótt við séum leikarabörn.“
Erla Björg
Gunnarsdóttir

Á HEIMILISLEGA SUNNUDAGA á Kexi á morgun. Þar
munu Agnar Jón og María
Heba taka alla fjölskylduna í leiklistartíma.

Á NÝJA PLÖTU BJARKAR
VULNICURA sem tónlistargagnrýnendur keppast við að
lofa.

HEILSUBÓK RÖGGU NAGLA
og hættu að fara í skyndiátak
og gerðu heilbrigt líferni að
varanlegum lífsstíl.

LEIKLISTARNEMAR Eygló, dóttir Sóleyjar Elíasdóttur og Hilmars Jónssonar, Elísabet, dóttir Guðrúnar Gunnarsdóttur

og Valgeirs Skagfjörð og Hlynur, sonur Þorsteins Guðmundssonar og Jóhönnu Halldórsdóttur.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Klístrað og dísætt góðgæti á nammidegi
Guðrún Veiga gefur einfalda uppskrift að karamellu-Krispies sem ekki tekur langan tíma að útbúa.

Á JUNO á Stöð 2 í kvöld
klukkan átta. Yndisleg mynd
um unglingsstúlku sem verður
barnshafandi og samband hennar við
barnsföðurinn.

Guðrún Veiga sem nennir ekki að elda og skrifaði matreiðslubók fyrir
jól gefur uppskrift að ljúffengri köku sem hægt er að
maula um helgina. Eins og
vaninn er með uppskriftir
Guðrúnar Veigu er innihald kökunnar syndsamlega óhollt, kakan er dísæt
og ansi girnileg. Er ekki
annars nammidagur í dag?

KaramelluKrispies
3 stykki Pipp með karamellufyllingu
1 bolli síróp
½ bolli sykur
1 bolli fínt hnetusmjör
6 bollar Rice Krispies
2 pokar af ljósum súkkulaðidropum

Pippið, sykurinn, sírópið
og hnetusmjörið brætt
saman við vægan hita.
Þegar þetta er orðið að
silkimjúkri blöndu er Riceinu bætt við. Hrært mjög
vel. Blöndunni komið fyrir í
eldföstu móti sem klætt er
í bökunarpappír. Þjappað
vel. Súkkulaðidropar
bræddir og smurt yfir
kökuna.

GIRNILEGT Þessi kaka er algjört nammi.

„Maður
M ð kvöldsins
k öld i s er Bjöörnn Thors sem túlkar
úlk r
Kenneth Mána snilldarlega og af hlýju...
...Björn Thors hefurr persón
ónnuunna
na
frábærlega vel á valdi sínu.“
SGV – MBLL

„Stundum
S d hélt
hél ég
é aðð ég
é ætlaði
l ði aðð kkaf
afna
fn úr hl
hhlááttri
ri.“
.“
SA – tmm.is

Ljúffengt
leikhúskvöld
Pantaðu ljúffengar veitingar til
að njóta fyrir sýningu eða í hléi

Yfir 50 uppseldar sýningar!
Fim 25/9 kl. 20 UPPSELT
Fös 26/9 kl. 20 UPPSELT
Sun 28/9 kl. 20 UPPSELT
Þri 30/9 kl. 20 UPPSELT
Mið 1/10 kl. 20 UPPSELT
Fös 3/10 kl. 20 UPPSELT
Sun 5/10 kl. 20 UPPSELT
Mið 8/10 kl. 20 UPPSELT
Fim 9/10 kl. 20 UPPSELT
Fös 10/10 kl. 20 UPPSELT
Mið 22/10 kl. 20 UPPSELT
Fim 23/10 kl. 20 UPPSELT

Lau 25/10 kl.
Sun 26/10 kl.
Mið 29/10 kl.
Fim 30/10 kl.
Fös 31/10 kl.
Lau 1/11 kl.
Sun 2/11 kl.
Mið 5/11 kl.
Fim 6/11 kl.
Fös 7/11 kl.
Lau 8/11 kl.
Fim 13/11 kl.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

Fös 14/11
Lau 15/11
sun 16/11
Fim 20/11
Fös 21/11
Lau 22/11
Sun 23/11
Lau 29/11
Lau 06/12
Sun 07/12
Lau 13/12
Lau 27/12

kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

Fös
Lau
Fös
Lau
Fös
Lau
Fim
Fös
Lau
Sun
Fös
Fös

09/01
10/01
16/01
17/01
23/01
24/01
29/01
30/01
07/02
08/02
13/02
20/02

Tryggðu þér miða
MIÐASALA - 568 8000 - BORGARLEIKHUS.IS

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
örfá
örfá
örfá
örfá
örfá
örfá

sæti
sæti
sæti
sæti
sæti
sæti

Ô76$/$/2

Flísar
80 tegundir

1.867

20-50%
AFSLÁTTUR

30%

Djús/ávaxtablandari
með glerkönnu
40w 1,3l.

Töfrasproti – Blandari

afsláttur

3.942

1.400

Lavor háþrýstidæla
STM 160 Made by Lavor
•
•
•
•
•
•
•
•

2.957

Rafmagnshitablásari 2Kw

160 bar Max
8,5 lítrar/mín.
2500W
Pallabursti
8 metra slanga
Turbo stútur
Slanga fyrir stíflulosun
Þvottabursti

28.642

2.164

1.623

20.050

Lokað slönguhjól 20m 1/2”

9.780

7.335

Drive 12V Li Ion
rafhlöðuborvél

Strekkibönd
d
og Casters hjól
ól

5.918

Drive Delta Sander 180W

4.734

30%

3.390

2.712

AFSLÁTTUR

LFD105TA
TTA
A
Stáltrappa 2 þrep

489 391
5006 7,5 lítra 785 628
5007 15 lítra 995 746

GMC 14,4V 1,2Ah með
aukarafhlöðu, stiglaus hraði,
BM
MC tas
BMC
taska

5005 3,5 lítra

4.690

3.752

Smergel 350W

6.490

5.990
5
.99
4 litir
3 stærðir

5.192

3.894
3
.8

Drive toppasett 17 stk 1/4”

743

990

25%
afsláttur
San-SM-RLB01
stubbastækkari

2.270

Drive útdraganlegt
gt
rafmagnskefli
20 metra

12.834

1.703
Límbyssa í tösku

1.571 1.178

Ryco LDL-MD418A lampi
m. grind 4x18W T8 62x60x8 cm
með perum

7.894

4.736

Drive hornalaser 90 gráður

12.450

9.960

Rafhlöðuborvél með höggi,
HDA2544 18V

26.677

Hitabyssa 200W

21.340

3.195

17.685

14.148

T38 Vinnuljós

5.590

4.193

27.675
Járnbúkkar sett=2 stykki

4.930

afsláttur
Drive LG3-70A
1800W flísasög
86x57cm borð

96.256

N e y t e n d u r

Drive gíraffi gips- og spartl slípivél
620w 0-980sn/min

Drive DIY 500mm flísaskeri

8.990

6.743

a t h u g i ð !

2.958

Bílabúkkar 2

2.398

4.590

2.75

Drive160 L steypurhrærivél

Búkki – Vinnuborð
stillanlegt (E)

39.510

36.900

25%

128.341

9.626

Ryk/blautsuga Drive ZD10-50L
1000W, 50 lítrar

einnig 2 þrepa 3.590,-

Kapalkefli 25 metrar

5.790

3.942

31.608

2.957

4.632

40%
afsláttur

M ú r b ú ð i n

s e l u r

a l l a r

v ö r u r

s í n a r

á

l á g m a

2.$Ô7.$//
Handlaugar 20-50%
Handlaugartæki 25% Vitra 15-40%
Sturtuklefar og sturtuhorn 15-40%
Hitastýrð blöndunartæki 25%
Protool fjölnota
verkfæri 220W
með 37 fylgihluti
í tösku

Sturtusett m/hitastýrðu tæki 25%
Baðherbergisflísar 20-50%

11.990

Náttúrusteinsvaskar 30-50%

8.993

Stálvaskar 20-30%
Skolvaskar 20%
Protool veltisög
250mm, 1800W,
borð 47x51 cm

Protool kúttari
GW8012, 1900W
254mm blað

29.990

Drive Juðari

Flísaþvottasett
á hjólum

51.990

Fylgihlutasett
f/fjölnota verkfæri
37 stk.

5.790

38.993

6.995

4.343

2.490

1.992

5.246

22.493

Protool Mini fjölnota
sög 600 W 85mm
m/6 fylgihlutum

13.990

10.493

30%
afsláttur
Bol-834 80x48x18cm
þykkt 0,8mm

40%

20%

11.990

afsláttur

8.393

afsláttur
1mm stál 18.673

30% 14.938
afsláttur

0

S805-4L 170CM
ál snjóskafa

1.990

1.393

25%

afsláttur

afsláttur

Gua-543-1 vegghengdur,
h
d r

2 tonn 2
2tonn
2stk
stk

30%

30%

afsláttur

W&M PF209D sturtuhorn 90 cm

6 mm Hert

öryggisgler

54.990

38.493

Snagar og krókar
Sna
– fjöldi lita og gerða

FC 504 Sturtuhorn 80x80 cm

54

34.690
Gúmmímottur
G
ú

26.018
4cm SMC botn

Vörutrilla 80kg

5.820

Bíla & gluggaþvottakústur, gegn um rennandi
116>180cm, hraðtengi
með lokun

25%
afsláttur

2.660

4.365 1.995

Reykjavík

Kletthálsi 7

Opið virka daga kl. 8 -18, laug. 10 -16

Reykjanesbær

Fuglavík 18

Opið virka daga kl. 8 -18

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

r k s v e r ð i

f y r i r

a l l a ,

a l l t a f .

G e r i ð

v e r ð -

o g

g æ ð a s a m a n b u r ð !
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ÞROSKASAGA „Þetta er þroskasaga vegna þess að myndin fjallar um þroskaferli hjá mér og vonandi líka strákunum,“ segir Ólafur Stefánsson en í byrjun febrúar verður heimildarmyndin Óli prik fumsýnd í íslenskum

kvikmyndahúsum.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MEÐ LEIKINN Í FARTESKINU
„Við getum öll vaxið og þroskast í leik,“ segir Ólafur Stefánsson sem eftir áralanga atvinnumennsku í handbolta tekst
nú á við nýtt og spennandi verkefni með leikinn að leiðarljósi. Tölvuleikur og heimildarmynd eru rétt handan við hornið.
Magnús
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

H

andboltahetjan Ólafur Stefánsson og eiginkona hans Kristín
Soffía Þorsteinsdóttir búa í fallegu húsi
í Þingholtunum með
börnin sín Helgu Soffíu, Einar Þorstein og Stefaníu. Afrek Óla Stef
þarf ekki að tíunda en það er ekki
aðeins fyrir afrek hans í handboltanum sem hann á stað í hjörtum
margra landa sinni. Það er líka fyrir
það að vera litríkur og skemmtilegur karakter, maður sem hugsar út
fyrir kassann og hefur í raun brotið niður þá staðalmynd sem margir
hafa af afreksfólki í íþróttum. „Píp“
segir eflaust meira en mörg orð. Óli
tekst á við verkefnin með jákvæðni
í farteskinu, með skýr markmið í
kollinum, hugsar um heimspeki,
menntun og alla möguleika í hverri
stöðu. Hann hugsar um lífið í leiknum og leikinn í lífinu.
Mikil gleði að sjá hana blómstra
Eftir áralangan feril eru Óli og fjölskyldan komin heim. Í mörg ár snerist lífið um handbolta með íþróttamanninn Óla Stef sem fyrir tæki
fjölskyldunnar. Líkamlegt og andlegt ástand hans skipti öllu máli til
þess að hann gæti skilað sínu sem
atvinnumaður í íþróttinni. „Við
þessar aðstæður verður maður
miðlægur, líklega frekar narsissískur. En Kristín hefur rekið þetta
fyrirtæki með mér. Þetta var meira
svona Óli Stef og fjölskylda og ég er
henni þakklátur fyrir hvernig við
höfum unnið þetta saman. Í dag er

það mikil gleði fyrir mig að sjá hana
blómstra í sínu.
Öllum á að líða þannig að hann
eða hún geti orðið það sem þeim er
ætlað. Til þess að það gangi upp eru
fjölmargir þættir sem þurfa að vera
í lagi. Í atvinnumennskunni hafði
ég oft góðan tíma fyrir börnin ef
ferðalögin eru undanskilin en hérna
heima þarf maður að skipuleggja
vikuna vel. Eiga góða vini, passa
sig á áfengi og sykri, því þetta dót
steikir á manni heilann, hreyfa sig
reglulega og lesa frekar en að horfa
á sjónvarp og eiga sínar kyrrðarstundir. Ef þetta gengur ekki og
maður sinnir sér ekki almennilega
getur orðið bratt niður.“
Langaði að sparka í hann!
Ólafur er áhugaverður einstaklingur og það sá Árni Sveinsson kvikmyndagerðarmaður sem frumsýnir
í byrjun febrúar heimildarmyndina Óla prik. Árni fylgdi Óla eftir
í starfi í heilt ár við tökur myndarinnar.
„Það var alveg steikt að samþykkja þetta,“ segir Óli og hristir
kollinn við tilhugsunina. „Ég var
nýr í starfi, á nýjum stað, að takast
á við verkefni sem var ekki sambærilegt við neitt sem ég hafði gert
áður. Að verða stjórnandi og samþykkja að vera með gaur á öxlinni
í öllu þessu var dálítið klikkað. Ég
sé samt alls ekki eftir þessu, það
er ekki það. Málið er að ef maður
hefur ekkert að fela þá er þetta í
lagi. En auðvitað voru augnablik
þar sem mig langaði til þess að
sparka í Árna!
Það eru líka engar uppsettar
senur í þessu, ekkert plat og við
vildum forðast alla forsíðudramatík. Myndin er eiginlega gallhörð
en ég hefði kannski sett aðrar

senur inn og það hefði alveg mátt
ritskoða sumt. Árni er ögrandi og
ég óttaðist satt best að segja dálítið Í skóm drekans sem hann gerði
á sínum tíma. Sú mynd er náttúrulega háðsheimildarmynd (mockumentary) en hvort Óli prik endar
sem slík mynd – það verða aðrir að
dæma um.“
Hafði alltaf verið stjórnað
Árið sem tökur myndarinnar stóðu
yfir var viðburðaríkt og í raun mikill skóli. Ólafur lagði keppnisskóna
á hilluna og tókst á við nýjar áskoranir. Hann tók við starfi aðalþjálfara hjá meistaraflokki Vals í handbolta og er þar með í fyrsta sinn
kominn í stól stjórnandans.
„Málið með myndina er að hún
átti alltaf að snúast um þessu
umskipti. Árni kom til mín til
Katar og þar kviknaði hugmyndin
að því að filma þessa sögu um mig
að taka við Val. Þetta er æskufélagið mitt og það fylgja þessu óneitanlega sterkar tilfinningar. Eina
senan sem ég sé eftir endurvarpar
því eflaust. Þar er ég að missa mig
á leikmennina inni í klefa í hálfleik,
þó svo að ég hafi vitað manna best
að ég var að gera óraunhæfar kröfur. En það er pressa í svona starfi
og auðvelt að gleyma sér og þarna
gleymdi ég mér og lét það bitna á
strákunum. Það var ekki gott. Eftir
þetta atvik hugsaði ég að þetta
mætti ekki gerast aftur. Hugsaði
mikið um hvers þetta starf krefst
af manni. Fyrir mann eins og mig
sem hefur alltaf verið stjórnað eru
það mikil umskipti að fara sjálfur
í stjórnunarstöðu. Þess vegna er
þetta þroskasaga. Og vonandi á það
líka við um strákana en ekki bara
mig því þetta snerist um okkur sem
heild.“

FLOTTIR KRAKKAR MEÐ BJARTA FRAMTÍÐ

FLOTTIR KRAKKA Einar Þorsteinn, Stefanía og Helga Soffía eru flottir krakkar með
hausinn fullan af góðum hugmyndum um bjarta og skemmtilega framtíð. Einar
Þorsteinn og Stefanía eru í handboltanum en leiklistin á hug Helgu Soffíu.
MYND/TINNA STEFÁNSDÓTTIR

Málið er að ef maður
hefur ekkert að fela þá er
þetta í lagi. En auðvitað
voru augnablik þar sem
mig langaði til þess að
sparka í Árna.
Óli

Ísland hefur komið
mér skemmtilega á óvart
eftir að við fluttum heim
en eftir öll árin úti var ég
dálítið hikandi.
Kristín

ENNEMM / NM66863

Í Sjónvarpi Símans
er Tímaflakk í boði
á 108 stöðvum

TÍMAFLAKK Í SJÓNVARPI SÍMANS

17

108

Vodafone

Síminn

Fjöldi stöðva með hliðraðri dagskrá

*Skv. Þjóðgátt Maskínu 15.-22. desember 2014.

Láttu ekki sjónvarpsdagskrána stjórna þér
Tímaflakkið nýtur vaxandi vinsælda enda láta sífellt færri dagskrá sjónvarpsstöðvanna stjórna
lífi sínu. Í Sjónvarpi Símans er Tímaflakk á 108 stöðvum svo þú horfir hnökralaust á hvað sem
þú vilt, hvenær sem þér hentar, heilan sólarhring aftur í tímann. Það er því engin furða að 70%
aðspurðra segi að Sjónvarp Símans standi framar helsta keppinautnum sem býður aðeins upp á
17 stöðvar með hliðraðri dagskrá.* Þú getur meira með Sjónvarpi Símans.
Komdu inn á siminn.is/sjonvarp og skiptu yfir!
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Fannst ég vera að bregðast
Aðeins rétt rúmri viku áður en
Íslandsmótið í handbolta hófst síðastliðið haust hætti Ólafur störfum
sem þjálfari eða tók sér að minnsta
kosti tímabundið leyfi. Fyrirtæki
Ólafs krafðist þess að hann sinnti
því í fullu starfi. En þessi ákvörðun
var honum greinilega erfið.
„Þessi synd, að labba frá borði,
var mér mjög erfið tilfinningalega.
Ég gekk lengi með þetta í maganum – of lengi kannski en þetta var
svo stór og erfið ákvörðun. Þegar ég
tók við þessu starfi gaf ég ákveðnar
væntingar, setti tón og það síðasta
sem maður vill gera er að bregðast.
Mér fannst ég vera að bregðast og
það er erfitt. Þá skiptir öllu máli að
það sem kemur sé nægilega gott til
þess að réttlæta þessa ákvörðun og
það á eftir að koma í ljós.“
„Leikið og þér munuð finna“
„Það sem kemur í staðinn,“ eins og
Ólafur segir, er í raun afsprengi
áralangra pælinga og mikillar
vinnu. Ólafur hefur lengi hugsað
mikið um menntun og hvernig við
getum haldið áfram að bæta okkur
og þroskast sem einstaklingar. Hér
er á ferðinni forrit, tölvuleikur þar
sem hugmyndin er að gefa notandanum raunverulegt tækifæri til
þess að tengja saman það sem er
verið að læra hverju sinni við sinn
persónuleika og þau gildi sem hvert
og eitt okkar stendur fyrir. Grunninn að þessu verkefni er ekki síst að
finna í því sem Ólafur og Þorvaldur Þorsteinsson heitinn unnu að á
sínum tíma og minningin um Þorvald er honum greinilega dýrmæt.
„Þetta er í raun framhald af því
sem við Þorvaldur vorum að gera.
„Leikið og þér munuð finna,“ sagði
Þorvaldur og þarna erum við að nota
tæknina til þess að skerpa hugsunina
í stað þess að láta hana hugsa fyrir
okkur. Tengja saman texta, ímyndir og tilfinningar og víkka þann-

ig reynsluheim okkar og auðvelda
okkur bæði að læra og þroskast í
skemmtilegum leik. Það á að vera
leikur að læra og þroskast. Svo það
er víst áfram stutt í leikinn í mínu
lífi þótt það sé nú með öðrum hætti.
Það er gott að muna að við erum
að taka óteljandi ákvarðanir á hverjum degi, stórar sem smáar og þær
skipta allar máli í því sem við erum
að fást við á lífsleiðinni. Í grunninn
er þetta hugsað fyrir börn á aldrinum 6–12 ára en svo vonandi líka
unglinga og foreldra. Því öll getum
við vaxið og þroskast í leik.“
Alltaf að vinna og pæla
Nú er liðið á daginn og tekið að
skyggja. Kristín og krakkarnir öll
komin heim og það lifnar yfir heimilinu. Á hæðinni er bjart og opið á
milli eldhússins og borðstofunnar
og yfir í stofuna. Þetta er sérstaklega fallegt heimili og við Óli sitjum við borðstofuborðið en Kristín
gengur beint til verks í eldhúsinu
og byrjar að hafa til kvöldmatinn.
Kristín er opin, létt og skemmtileg
og í ljósi þess hvað Ólafur er alltaf hugsi þá veltir maður því fyrir
sér hvernig gangi að samræma fjölskyldulífið við alla þessa vinnu og
allar þessar hugsanir.
„Þetta voru alltaf þrír heimar,“ segir hann og heldur áfram að
útskýra. „Boltinn, bækurnar og fjölskyldan. Kristínu finnst að ég eigi
að vera oftar í fjölskyldulífinu. Ég
verð að viðurkenna að ég á erfitt
með að hætta að hugsa um það sem
ég er að pæla hverju sinni. En við
eigum mikið af góðum stundum.
Ferðumst saman og gerum margt
skemmtilegt.“ Kristín tekur heilshugar undir þetta enda greinilega
gott og fallegt á milli þeirra hjóna.
Þar með er komið að myndatöku og
svo er Óli rokinn í sund með krökkunum. Það eru fáar stundir betri en
þær sem er varið í Vesturbæjarlauginni á vetrarkvöldi.

ELSKAR HANDBOLTA „Það hefur óneitanlega komið sér vel þessi árin að hafa gaman af handbolta,“ segir Kristín Soffía sem

þessa dagana stundar hönnunarnám við Iðnskólann í Hafnarfirði.
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LÍFIÐ ER MÁLMSUÐA, HÖNNUN, FJÖLSKYLDAN OG HEIMILIÐ
Kristín var sjálf í handbolta á unglingsárum og er alin
upp á handboltaheimili. „Ég elska handbolta, hef alltaf
gert. Það hefur komið sér ákaflega vel því það er erfitt að
gera eitthvað sjálfur í þessum heimi afreksíþróttamannsins. Svo eftir að við fórum að eignast börn þá fannst mér
mikilvægt að það væri allavegana annar pósturinn alltaf
til staðar fyrir börnin. Ég sé ekki eftir neinu því það að fá
að vera heima með börnunum, fylgjast með þeim vaxa
og dafna hefur verið frábært. Þetta er tími sem kemur
ekki aftur og mér þætti skelfilegt að horfa til þessa tíma
með eftirsjá.“
Kristín er núna í námi við hönnunarbraut Iðnskólans
í Hafnarfirði og það leynir sér ekki að hún nýtur þess
að sinna sínum hugðarefnum. Heimili þeirra er líka

einstaklega fallegt en þau gerðu umtalsverðar breytingar
innanstokks eftir að þau keyptu húsið við heimkomuna.
„Húsið var sannkallað draumaverkefni sem féll fullkomlega að mínu áhugasviði. Ég náði að vera í námi á
Spáni í tvö ár í leikmyndahönnun og það fannst mér
alveg rosalega gaman. Mér hefur löngum þótt leikhúsheimurinn spennandi og í raun hefur hönnun alltaf höfðað sterklega til mín. Núna er ég í námi þar sem ég tekst
á við allt mögulegt frá málmsuðu til fínlegri hönnunar og
smíði og hver dagur er öðrum skemmtilegri. Ísland hefur
því komið mér skemmtilega á óvart eftir að við fluttum
heim en eftir öll árin úti var ég dálítið hikandi. Það er
einfaldlega lykilatriði að lifa í góðu nærsamfélagi, eiga
góða vini og hafa skemmtilega hluti að takast á við.“

NÝR NISSAN JUKE

ENNEMM / SÍA / NM66972

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

TÖFFARINN Í FJÖLSKYLDUNNI

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

ÞAÐ ER KOMINN NÝR NISSAN JUKE
Þú situr hátt eins og í jepplingi, bíllinn bregst hratt við eins og sportbílar gera og þú getur jafnvel breytt
aksturseiginleikum hans á ferð. Nýr Juke er einstakur bíll með einstaka aksturseiginleika. Hönnuðir Nissan
Juke skilja vel að sumir vilja velja eftir eigin smekk og hafa kjark til að vera öðruvísi. Með nýjum Nissan Juke
er hægt að velja úr fjölbreyttu úrvali aukahluta í litum sem henta breytilegum smekk.

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

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

JUKE ACENTA dísil
Eyðsla: 4 l/100 km*

Verð frá: 3.590.000 kr.
www.nissan.is
Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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LISTAMENN EINS OG HEILBRIGÐISSTARFSMENN Bryndís og Egill eru sammála um að listin sé eins og súrefni og maður fyllist þakklæti fyrir að fá að njóta góðs listaverks og bókmennta.
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Fyrirmyndir sem umbera sig
Bryndís Björgvinsdóttir rithöfundur og Egill Ólafsson hljómlistarmaður spjalla um list, eyjarskeggja og breyskar fyrirmyndir.
Á RÖKSTÓLUM
Erla Björg
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Þ

ú skrifaðir Hafnarfjarðarbrandarann sem
er barnabók fyrir fullorðna,“ er það fyrsta sem
Egill segir við Bryndísi
þegar þau hittast á rökstólum yfir rjúkandi kaffibolla.
Bryndís: Já, eða svona unglingabók fyrir fullorðna. Nú vilja allir
vera unglingar svo lengi.
Egill: Menn eru heima hjá sér
til fimmtugs. Fólk er að flytja
aftur heim á miðjum aldri og fara
í gamla barnaherbergið. Enda er
þetta þannig að enginn getur flutt
að heiman og fáir komast í gegnum greiðslumat nema vera þátttakendur í svindli. Húsnæðisverð
er komið upp yfir allt – vegna spekúlasjóna eignamanna og þeirra sem
hafa óheft aðgengi að peningum. Við
erum á svipuðum stað og rétt fyrir
hrun. Eða, nei. Byrjum á einhverju
jákvæðu.
Bryndís: Þetta eru góðir tímar
og slæmir. Ég er búin að vera eitthvað lágstemmd á nýja árinu.
Kannski maður vilji stíga varlega
til jarðar til að styggja ekki nýja
árið. Kannski út af þessum atburðum sem áttu sér stað í byrjun árs í
Frakklandi sem gætu markað nýtt
og ógnvænlegt pólitískt landslag í
Evrópu.
Egill: Vesturlandabúar nýta 80
prósent af auðlindum heimsins og
við erum tæpur sjöundi hluti jarðarbúa. Við verðum að líta í eigin barm.
Við viljum endalaust meiri hagvöxt
og betri lífsskilyrði. Við verðum að
breyta um lífsstíl. Það er komið að
okkur að leiða jöfnuð að aðgengi
gæða heimsins og láta af hendi eitthvað af því sem við höfum fengið,
oft með bolabrögðum og rányrkju.
Við segjum, sennilega ein þjóða

„erlendur óþjóðalýður“. Hvaða
afstaða býr að baki svona orðfæri?
Byrjum á því að leggja þess háttar
hugarfar af. Heiðursmennska felst í
að gefa meira en þú tekur.
Bryndís: Það kemur alltaf aftan
að manni með Íslendinga, hvað það
er í raun stutt í örbirgð. Afi minn
var boðinn upp þegar hann var sjö
ára. Það er bara ein kynslóð á milli
mín og afa míns en um leið er þessi
raunveruleiki svo órafjarri mér.
Fátækt er auðvitað enn talsverð en
það er eins og sá hópur hafi enga
rödd og gleymist svo oft. Fátækt
og misskipting er eitthvað sem við
verðum að ræða meira.
Egill: Hópur undirmálsfólks
stækkar og stækkar. Ég verð var við
það í mínu starfi. Þess eru dæmi að
það eru hreinlega ekki til peningar
til að kosta útför með sómasamlegum hætti. Þá er ekkert annað í stöðunni, að sjálfsögðu, en að koma til
móts við fólk, oft með því að taka
lítið sem ekkert fyrir.
Ætti ekki að keppa í listum
Ætluðum við ekki að byrja á
jákvæðu nótunum? Mér dettur í
hug verðlaun. Jóhann Jóhannsson
hlaut nýlega Golden Globe og Bryndís hlaut í vikunni Fjöruverðlaunin fyrir bók sína og er tilnefnd til
Íslensku bókmenntaverðlaunanna.
Eru svona verðlaun toppurinn?
Bryndís: Ég væri alveg til í að
vinna Golden Globe. Það væri mjög
töff. Það sem hjálpar við að fá tilnefningar, fyrir utan hvað þetta er
hvetjandi, þá jók þetta umræðu um
bókina. Barna- og unglingabækur fá
ekki eins mikla umfjöllun og fagurbókmenntir fyrir fullorðna. Og eitt
mesta hólið sem bókin hefur fengið
er það að hún sé líka fyrir fullorðna.
Maður finnur að skáldsögur fyrir
fullorðna eru settar skör hærra. Það
minnir mig bara á kennarastarfið.
Egill: Launastefna gagnvart
kennurum gengur út á sama sjónarmið. Því eldri sem börnin eru því

virðingarmeira. Þetta ætti að vera
öfugt. Laun kennara sem kenna
yngstu börnunum ættu að vera hæst
og svo ættu þau að fara lækkandi
eftir því sem nemendurnir eldast.
Bestu verðlaunin fyrir samfélagið
væri að setja kennara á hæstu laun.
Hefur þú fengið marga verðlaunagripi, Egill?
Egill: Já, en þeir jafnast ekki
á við Golden Globe. Það er alltaf gaman þegar menn fá hrós og
klapp á bakið, sérstaklega fyrir það
sem er á jaðrinum en þetta breytir nú ekki miklu í okkar litla samfélagi. Ég er í raun á móti keppnum og tek aldrei þátt í slíku. Ég hef
aldrei tekið þátt í Eurovision og
mun aldrei gera það. Ég var reyndar einu sinni bakraddasöngvari og
það er ein alversta upplifun mín á
sviði. Í listum eiga menn ekki að
keppa heldur á samfélagið að styðja
við bakið á fjölbreyttri flóru listamanna og vinna þannig gegn einsleitni. Samfélög þar sem aðeins
einsleit flóra listamanna þrífst eru
deyjandi samfélög. Þar sem flóra
listamanna er fjölbreytt, þar eru
hreinlega betri samfélagsspeglar
og meiri lífsgæði.
Bryndís: Um daginn var listamönnum líkt við heilbrigðisstarfsmenn. Mér finnst það góð líking. Ég
sé listina sem ákveðinn heilbrigðisgeira og langar til að vinna eins og
heilbrigðisstarfsmaður. Ég reyni
þá að laga eitthvað, efla, stækka og
bæta.
Egill: Þegar við upplifum góða
list þá er það eins og súrefni. Andlegt súrefni sem maður fær ekki ef
maður speglar sig bara í dauðum
hlutum, peningum, status. Já, og
keppnum og verðlaunum.
Bryndís: Ef ég leggst inn á bráðamóttöku þá fyllist ég svakalegu
þakklæti til hjúkrunarfræðinganna og læknanna sem sinna mér.
Ef ég les góða bók þá fyllist ég svipuðu þakklæti til höfundarins. Hann
hefur þá bætt mig. Þá finnst mér

höfundurinn vera frábær – svona
eins og Tómas læknir.
Fyrirmyndir eiga að vera gallaðar
Við gleymdum annars alveg að
spyrja hvort Bryndís þekki Egil. Þú
hefur líklega alist upp við Með allt
á hreinu?
Bryndís: Já, þegar ég var tveggja
ára vildi ég bara borða„sósu og
salat“. Fólk skildi ekki hvaðan þetta
kom. En þetta er lína úr Með allt á
hreinu. En svo lékst þú pabba kærasta míns í bíómyndinni Í takt við
tímann. Þú ert eiginlega tengdapabbi minn.
Egill: Já, alveg rétt. Þarna kom
tengingin. Þetta er svo lítil veröld.
Þess vegna er umburðarlyndi svo
mikilvægt. Um leið og við förum að
vera með flokkadrætti og úthrópa
aðrar manneskjur þá berast böndin
fljótlega að okkur sjálfum. Engar
tvær manneskjur eru eins, við erum
því öll hinsegin og einstök, líka þeir
sem telja sig vera alveg náttúrulega og eðlilega. En málið er að líf
mannsins er svo stutt að hann lærir
eiginlega aldrei neitt. Hver kynslóð þarf ævinlega að byrja á því að
finna upp hjólið. Þess vegna er svo
gott að hafa góðar fyrirmyndir, eins
og þig – Bryndís!
Bryndís: Ég hef átt svolítið erfitt
með fyrirmyndir. Þá er gerð krafa
til fólks að það hegði sér á ákveðinn hátt. Til dæmis þegar konur
eru sagðar fyrirmyndir fyrir börn
og þeim eru um leið settar skorður,
mega ekki reykja opinberlega eða
blóta almennilega – eða bara vera
breyskar.
Egill: Góð fyrirmynd er mannleg
og það er mannlegt að skjátlast. Góð
fyrirmynd gefur sig upp og segir að
hún sé ekki fullkomin, en engu að
síður haldin baráttuvilja og anda til
að göfga.
Bryndís: Fyrirmyndir verða að
vera gallaðar á einhvern hátt því
annars erum við að gera óheilbriðgar kröfur til fólks. Ég er mjög hrifin

Ég átti alltaf erfitt með
að koma fram og þegar ég
var 23 ára í sagnfræði fékk
ég til dæmis undanþágu hjá
kennaranum að vera með
fyrirlestur í tíma.
Bryndís Björgvinsdóttir

Við segjum, sennilega
ein þjóða „erlendur óþjóðalýður“. Hvaða afstaða býr
að baki svona orðfæri?
Byrjum á því að leggja þess
háttar hugarfar af.
Egill Ólafsson

af svona breyskum fyrirmyndum,
til dæmis Courtney Love sem er
mjög umdeild og óvinsæl hjá mörgum en heldur þó ótrauð áfram í sinni
listsköpun.
Egill: Nina Haagen líka. Breysk,
kom frá brotnu heimili og ullaði
framan í heiminn en um leið var hún
fyrirmynd hvað varðar hugrekki og
í að leita persónulegra leiða í listinni
og lífinu.
Bryndís: Góðar fyrirmyndir þora
kannski að stíga á svið án þess að
ætla sér að verða fullkomnar eða
með svörin við öllu. Ég átti alltaf
erfitt með að koma fram og þegar
ég var 23 ára í sagnfræði fékk ég
til dæmis undanþágu hjá kennaranum að vera með fyrirlestur í tíma.
Í dag skilur maður að einhver þarf
að koma fram til að leika eða syngja
eða kenna og verður bara oftast
þakklátur fyrir að einhver leggi
það á sig.
Egill: Allir eru innst inni með
fullkomnunaráráttu og menn vilja
ekki sýna á sér snöggan blett. Ég
held því að nauðsynlegt sé að læra
að umbera sjálfan sig.
Bryndís: Það er mikilvægt. Og
reyndar það eina í stöðunni.
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Krónan
Árbæ

Krónan
Bíldshöfða

Krónan
Breiðholti

Krónan
Granda

Krónan
Hvaleyrarbraut

Krónan
Lindum

Krónan
Mosfellsbæ

Krónan
Reykjavíkurvegi

Krónan
Vallakór

Krónan
Akranesi

Krónan
Reyðarfirði

399

Grøn Balance lífrænt
hindberjaþykkni, 500 m

Krónan
Krónan
Selfossi Vestmannaeyjum

ml
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k,i
k
a
b
a
r
r
o
Þ mbasviðasultnagar,
La
hrútspu
súrsaðikirjöt og saltkjöt
hang

310

kr.
stk.

912

215

kr.
kg

Ora rófustappa, 285 g

1799

kr.
pk.

Goða svið, soðin

kr.
pk.

Myllu jöklabrauð,
7 sneiðar

Goða þorrabakki, 500 g

3fyrir
2

798 3629 724
kr.
pk.

Vestfiskur, hákarlateningar, 100 g

kr.
kg

Súr hvalur (langreyður)

kr.
stk.

Ora þorrasíld, 580 g

Heilkorna
Hei
H
He
eiilk
llkorna
ko
kkorn
oorna
rna
na flatkökur
flatköku
flfla
latkökur
lat
atkök
atköku
at
kökur
kööku
ökuur

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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LETILÍF Dólað á sex mílna hraða.

LAGT AÐ Borgin Saarbrücken í Þýskalandi var endastöðin.

FERÐAFÉLAGAR Eggert, Friðrik, Dagbjört Helena, Ólöf, Birna og Helgi.

UMFERÐ Heilsast á ánni.

Siglt gegnum þorp og aðaltorg
Helgi Pétursson, fjölmiðlamaður og fyrrverandi Ríótríósfélagi, sigldi með eiginkonunni og tveimur vinahjónum í gegn um
vínakra, þorp og skóga í Frakklandi og Þýskalandi síðasta haust. Farkosturinn var 14 metra húsbátur, búinn öllum þægindum.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Þ

etta er ákaf lega
skemmtilegur ferðamáti og óvenjulegur.
Maður sér umhverfið
með allt öðrum augum
en út um bílgluggana
og er í svo mikill nálægð við fólk
á svæðinu,“ segir Helgi Pétursson fjölmiðlamaður um siglingu
á húsbáti eftir skipaskurðum og
ám í Evrópu. Hann upplifði það
á síðasta hausti ásamt eiginkonu
sinni, Birnu Pálsdóttur, og vinafólkinu Dagbjörtu Helenu Óskarsdóttur, Eggert Pálssyni, Ólöfu
Helgadóttur og Friðriki Sigurðssyni. Hann kveðst hafa prófað
svona siglingu áður en samferðafólkið ekki. „Þetta var tíu daga
ferð og við sigldum um AlsaceLorraine-héraðið á landamærum Frakklands og Þýskalands,
stigum um borð í bátinn í Hesse

í Frakklandi og héldum af stað
áleiðis til Saarbrücken í Þýskalandi.“
Helgi segir skipaskurði Evrópu gríðarlega umfangsmikið
kerfi sem eigi ríka sögu. „Skipaskurðirnir eru gömlu flutningaleiðirnar, ásamt ám og vötnum.
Stundum er siglt yfir brýr þar
sem þjóðvegur er undir eða hús
en í stað gömlu skipastiganna
eru lyftur sem flytja bátana upp
og niður. Það er visst ævintýri.
Þorpin byggðust við skurðina og
því er siglt í gegnum þau og jafnvel aðaltorgin þannig að ferðamaðurinn kemst auðveldlega
í snertingu við lífið þar. Stóru
þjóðvegirnir eru einhvers staðar langt fyrir utan. Hægt er að
leggja bátunum að hvar sem
er, fá sér sæti á bekk eða rölta
út í búð. Fyrirtaks þjónusta er
víða, til dæmis hægt að komast
í þvottavélar við bryggjurnar.“
Helgi segir hópinn hans hafa
verið duglegan að elda. „Það var
gaman að komast í gæðavöru hjá
slátraranum og bakaranum, að

maður tali nú ekki um vínið frá
þessum tröktum, því ekki skorti
krár og veitingahús.“
Hjólastígar liggja meðfram
skipaskurðunum, að sögn Helga
og ferðafélagarnir voru með hjól
um borð til að geta hreyft sig af
og til.
Báturinn var 14 metra langur,
með þremur herbergjum, hverju
með sínu baði. Helgi segir rúmföt, handklæði og eldhúsáhöld
hafa fylgt með og bendir forvitnum á heimasíðuna leboat.com.
„Þetta er lúxus en alls ekki dýrara en önnur ferðalög,“ fullyrðir
hann. „Bara mjög sambærilegt
við eitthvað sem mundi heita flug
og bíll.“
Svo segir Helgi ekkert mál
að stýra, enda þurfi engin sérstök réttindi til að sigla bátum
af þessu tagi. „Rytminn er mjög
þægilegur. Það er bara dólað
á sex mílna hraða til að trufla
ekki karlana sem eru að veiða og
svo er yndislegt að borða kvöldmatinn undir sólhlíf uppi á þaki
þegar komið er í höfn.“

FRÁ HESSE TIL
SAARBRÜCKEN
París

Saarbrücken

Hesse

Það var gaman að
komast í gæðavöru hjá
slátraranum og bakaranum, að maður tali nú
ekki um vínið frá þessum
tröktum, því ekki skorti
krár og veitingahús.

SIGLARINN „Þetta er lúxus en ekki

dýrara en önnur ferðalög,“ segir Helgi
um bátsferðina góðu.
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okkar mesta úrval frá upphafi!

ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR

ÚTIVISTARFATNAÐUR 30-70% • HANDVERKFÆRI 20-40% • VERKFÆRATÖSKUR 20-40%
MASCOT VINNUFATNAÐUR 25% • RAFMAGNSVERKFÆRI BLACK & DECKER OG WORX 20-30%
VINNUFATNAÐUR MASCOT 25% • MÁLNING 20-30% FLÍSAR 25%
POTTAPLÖNTUR 20-50% • VALDAR GJAFAVÖRUR 20-50% • HREINLÆTISTÆKI OG
BAÐFYLGIHLUTIR 20-70% • PARKET 20-25% • SMÁRAFTÆKI 20-30% • INNIHURÐIR 20% •
LOFTA- OG VEGGÞILJUR 25% • MOTTUR OG DREGLAR 25-35% • BÚSÁHÖLD 25%
og margt fleira...
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*

Afsláttur gildir eingöngu af útsöluvörum.
*
Gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“.
Vöruúrval getur verið misjafnt milli verslana

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
A
SÍÐAN 1956
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ÚR FJÖLSKYLDUALBÚMINU
HEIMA Á STÉTT

Þórunn og Stássa
eiga margar göngur
og smalaferðir að
baki.
SAUÐFJÁRBÓNDINN Alltaf er

gaman að fá mislit
lömb í hjörðina.
BÖRN, TENGDADÓTTIR OG
BARNABARN

Kristjana Louise,
Hekla Karen, Guðmundur, Guðrún
Helga Ágústsdóttir
og Anna Lísa.

Hitti draumaprins í dalnum
Þórunn Egilsdóttir hefur setið á Alþingi frá árinu 2013 fyrir Framsókn. Hún býr í Vopnafirði og reynir að komast heim
um helgar til eiginmanns og tíu ára dóttur. Stundum er við illviðri og ófærð að glíma. Eitt sinn lenti hún í miklum háska.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

ÞEKKTU
ÞINGMANNINN
Norðausturkjördæmi
Fullt nafn Þórunn Egilsdóttir
Fædd 23. nóvember 1964
Hvaðan Fædd í Reykjavík,
býr í Vopnafirði
Maki Friðbjörn Haukur
Guðmundsson
Börn Kristjana Louise,
Guðmundur, Hekla Karen
Áhugamál Skíði, smalamennska,
lestur
Menntun Kennari
Störf Sauðfjárbóndi,
grunnskólakennari,
skólastjórnandi,
verkefnastjóri hjá
símenntunarstöð á
Vopnafirði. Í sveitarstjórn
Vopnafjarðarhrepps og
oddviti 2010-2013.
Stjórnarmaður ótal
félaga og ráða.

Þórunn, hélstu að þingmannsstarfið væri eins og það er? „Já, að einhverju leyti. Ég fylgdist alltaf með
þingfréttum í fjölmiðlunum. Starfið er fjölbreytt og skemmtilegt,
maður kynnist mörgu, bæði fólki
og stöðum og þarf að setja sig inn í
ólík mál en það tekur tíma að læra
á þau. Vinnudagurinn er oft langur en nái maður að sinna því sem
skiptir mann mestu máli í lífinu,
heilsunni og fjölskyldunni, er hægt
að takast á við krefjandi hluti.“
Hefur þú haldið margar þingræður? „Ég er ekki sá þingmaður sem
talar mest. Aðalstarfið fer fram í
nefndunum og svo er ég formaður
þingflokksins. Einnig er ég formaður þingmannanefndar NATO
og fer stundum til útlanda vegna
þess. Það er áhugavert að kynnast veruleika fólks annars staðar í
heiminum.“
Segðu mér aðeins frá högum
þínum. „Ég bý á Hauksstöðum í
Vopnafirði og er líklega sá þingmaður sem á erfiðast með að
komast heim, en ég reyni að fara
heim um helgar, flýg til Egilsstaða
og keyri yfir fjöllin. Það eru 110
kílómetrar og á góðum dögum er
það auðvelt en um leið og eitthvað
verður að færð getur það orðið
erfitt.
Við hjónin eigum tvö uppkomin
börn og eitt barnabarn. Svo vorum
við svo heppin fyrir sex árum að
ein stelpa bættist í hópinn, þá fjögurra ára. Það versta við starfið mitt
er að vera svona langt frá henni.
Stóru börnin eru hér í Reykjavík í
háskóla og mikill samgangur milli
okkar og við hjónin keyptum íbúð í
blokkinni sem ég ólst upp í, í næsta
stigagangi við foreldra mína. Við
systkinin erum bara tvö og ég flutti
til Vopnafjarðar og hann til Los
Angeles svo það var dálítið langt á
milli okkar allra.“

FORMAÐUR ÞINGFLOKKS „Vinnudagurinn er oft langur en nái maður að sinna því sem skiptir mann mestu máli í lífinu, heilsunni og fjölskyldunni, er hægt að takast á við

krefjandi hluti,“ segir Þórunn Egilsdóttir.

➜ Helstu
baráttumál
●
●
●

●
●

Byggðamál og
jafnrétti
Almannatryggingar
Endurnýjun og
uppbygging
Landspítalans
Gegn áfengi í
matvöruverslanir
Umferðaröryggismál

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÞÓRUNN Í ÞINGSAL JÁKVÆÐNI Á VINNUSTAÐ OG ÓBREYTT VÍNSALA

12.12.2013

21.10.2014

Á þessum vinnustað hefur verið stofnaður
hópur jákvæðra, óformlegur hópur sem mun
koma saman til að ræða þau gildi sem þátttakendur telja mikilvæg í mannlegum samskiptum.
Jafnvel verða rifjaðar upp kurteisisvenjur sem
geta gert lífið skemmtilegra og kannski rætt um
leiðir sem geta hjálpað fólki að glata ekki
gleðinni í amstri dagsins.

Með óbreyttu fyrirkomulagi munu Íslendingar, sem finnst gott að drekka áfengi, gera
það eins og þeirra nánustu eru ánægðir með og
halda því áfram. Þeir munu áfram njóta góðs
aðgengis ágætra vínbúða og þjónustu sem
hefur batnað mikið með árunum. Það að hafna
þessu frumvarpi er ekki að tala gegn neyslu
áfengra drykkja eða með bindindi.

Ólstu upp í Reykjavík? „Já, en
eftir stúdentspróf úr Versló fór
ég til Vopnafjarðar og ætlaði að
vera einn vetur sem leiðbeinandi við skólann. Það var 1984.
Um haustið skall á kennaraverkfall og þá fékk ég vinnu í sláturhúsinu. Einn daginn sá ég Friðbjörn Hauk og það fyrsta sem ég
hugsaði var: Þetta er maðurinn
minn. Eftir veturinn langaði mig
í sveit eitt sumar sem kaupakona
og var bent á að tala við bóndann
á Hauksstöðum. Það var Friðbjörn Haukur. Hann réð mig og
líklega er ég síðasta kaupakonan
á landinu sem giftist bóndanum.
Mér leið strax vel á Hauksstöðum og festi rætur þar. Kom inn á
gróið heimili þar sem tengdaforeldrar mínir bjuggu, föðurbróðir
mannsins míns og mágur.“

Er gott undir bú á Hauksstöðum?
„Hauksstaðir er góð sauðfjárjörð.
Bærinn er innst í Vesturárdal en
var mjög afskekktur þar til haustið
2013 að hann komst í alfaraleið
eftir að við fengum nýjan veg í
byggðarlagið. En við höfum búið
við mjög lélegt netsamband og
fengum GSM-samband í fyrra.“

Það á að hafa aðgang að sínum
þingmönnum. Þetta er baklandið
okkar og ef við missum tengsl við
það höfum við lítið að gera hér.“
Áttir þú von á að fara inn á þing
þegar þú gafst kost á þér á listann?
„Ekki í upphafi en þegar út í framboðið var komið lagði ég mig alla í
það og uppskeran var góð.“

Er ekki bagalegt fyrir þingmann
að hafa ekki netsamband? „Það er
mjög slæmt og líka fyrir bændur
eins og aðra. Í búskapnum þurfa
menn að skila skýrslum á netinu.
Þetta er ein af grunnstoðunum
sem þurfa að vera í lagi um allt
land. Nútíminn krefst þess.“

Hvernig fer starf þingmannsins
saman við starf sauðfjárbónda?
„Ekkert vel. Við erum svo langt
fram á vor á þinginu. En ég komst í
göngur í haust og það var óskaplega gott, eitt það skemmtilegasta
sem ég geri.“

Hafa kjósendurnir mikið samband
til að biðja um fyrirgreiðslu? „Mér
finnst fólk ekki ágengt eða frekt.

Hefurðu lent í erfiðri lífsreynslu?
„Ég hef verið afar lánsöm í lífinu
en við hjónin lentum samt einu

sinni í miklum háska á leið heim
frá Akureyri. Það var mikið rok
en auðir vegir. Þegar við komum
á Burstafellsbrúnirnar þar sem
vegurinn lá niður í Vopnafjörð,
lyftist bíllinn upp að aftan hvað
eftir annað, rétt við bjargbrúnina.
Haukur var snöggur að keyra út
af fjallsmegin, út í krapablá og
þar hímdum við í þrjá klukkutíma. Óttuðumst að bíllinn fyki
og ákváðum að fara úr honum og
reyna að skríða í skjól en það var
ekki viðlit svo við stóðum í krapablánni, bundin saman. Vorum áður
búin að ákveða að ef annað okkar
fyki fram af skyldi hitt ekki gera
neitt því það væru börn heima. Svo
dúraði í og við náðum bílnum upp
og keyrðum heim. En þarna upplifðum við hversu smá við erum
gagnvart náttúruöflunum.“

FJÖLSKYLDUDAGUR
Gerðarsafn í Kópavogi býður upp á
skapandi samverustund fyrir fjölskyldur
í dag klukkan 14. Guðrún Benónýsdóttir
myndlistarmaður leiðir stundina.

ÞÚ VELUR
NÁT TÚRULEGA

ÁN PARABENA OG SLS
Dreif ing www.isflex.is

KALT Það hefur verið mjög kaldur vetur í Portúgal. Hulda þurfti að greiða um 70 þúsund fyrir að hafa hita í íbúðinni í einn mánuð.

FÓR SEXTÍU ÁR
AFTUR Í TÍMANN
ÆVINTÝRAKONA Hulda Björnsdóttir söðlaði algjörlega um í lífinu árið 2008,
keypti hús í Kína og ákvað að setjast þar að. Þá hafði hún unnið á sömu
skrifstofunni í 24 ár og langaði í tilbreytingu. Kínaævintýrið varð þó aldrei
auðvelt og núna býr Hulda í Portúgal. Þar ætlar hún að búa í framtíðinni.

H

ulda sagði frá flutningum til Kína í
viðtali við Morgunblaðið í janúar
2008. Hún sagði frá því að hana
langaði ekki að verða gömul á Íslandi.
„Ég hafði horft upp á móður mína ganga
þann veg og fannst ekki þannig búið að
öldruðum á Íslandi að mig langaði til að
finna það á eigin skrokki,“ sagði Hulda
í viðtalinu. Hún hafði fallið fyrir Kína í
heimsókn þangað og ákvað að setjast að í
hafnarborginni Fuzhou þar sem hún festi
kaup á raðhúsi. Í Kína kenndi hún inn-

fæddum ensku og dans. Hulda var lengi
danskennari hjá Heiðari Ástvaldssyni.
Hún lét Kínadrauminn rætast sama ár og
allt hrundi á Íslandi, þá að verða 63 ára.

NÝTT ÆVINTÝRI
Það var forvitnilegt að vita hvernig
Huldu hefur gengið að fóta sig í Kína
og þess vegna hafði blaðamaður samband við hana. Hulda reyndist ekki vera
í Kína heldur í Portúgal. „Það var flókið
að setjast að í Kína. Ég fékk ekki

FLÓKIÐ KÍNA
„Ég fékk ekki
langvarandi
dvalarleyfi í Kína,
seldi húsið og flutti
til Portúgal.“
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Virkar lausnir frá OptiBac

ÅOne Week Flat´

Minnkar þembu og Vindgang

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

PRENTUN.IS

Fæst í apótekum og heilsubúðum
búð
MARKAÐUR Það var mikið um að vera í bænum í kringum jólin. Hér er Hulda með bæjarbúum á markaði.

Plokkfiskur
KROOXUNRVWXUiPtQ

langvarandi dvalarleyfi. Þegar ég varð
65 ára nennti ég ekki að bíða í fimm
ár í viðbót eftir leyfinu, seldi húsið og
innbúið og flutti til Portúgal,“ útskýrir
Hulda sem verður sjötug á þessu ári.
„Mér fannst gaman að vera í Kína og
naut þess að kenna þar. Ég sakna landsins mikið. Skólinn þar sem ég kenndi
hefur boðið mér í heimsókn og ég hef
hug á að fara þangað fljótlega.
Áður en ég flutti til Portúgal skoðaði
ég landið mjög vel, gúgglaði á netinu og
spurði vini og kunningja sem þekktu til.
Það voru allir jákvæðir gagnvart þessu
landi. Nú er ég búin að vera hér í fjögur
ár en það hefur sannarlega ekki verið
sama sólin og allir töldu. Í sannleika sagt
er eins og ég hafi flutt sextíu ár aftur í tímann,“ segir Hulda og stynur.

KALT Í SÓLARLANDI
„Fólkið hér er ágætt en ég er skrýtni
útlendingurinn. Ég bý í miðju landi, í bæ
sem heitir Penela. Hér búa bara Portúgalar. Venjulegir útlendingar kaupa sér hús
úti í skógi og eru ekki í miklu sambandi
við innfædda. Það tekur mig einn og
hálfan klukkutíma að keyra á almennilega
strönd og stundum legg ég það á mig yfir
sumarið, þá er gríðarlega heitt hér, jafnvel
yfir 40 stig,“ segir Hulda en kuldinn hefur
verið mjög mikill í vetur. „Það er hrikalega kalt hér yfir veturinn. Ég borgaði 450
evrur (um 70 þúsund krónur) í síðasta
mánuði fyrir að hafa íbúðina heita. Ekki
langt héðan hefur snjóað. Þetta er ekki
eins og sólarströndin Algarve sem Íslendingar þekkja. Hún er ekki Portúgal heldur
ferðamannastaður.“
VANTAÐI MENNINGU
Hulda segir að fyrst eftir að hún kom til
Portúgal hafi hún verið að deyja andlega.
Hana vantaði list og menningu í líf sitt.
„Ég fann hér góðan söngkennara og er
að læra óperusöng sem ég var byrjuð á
heima á Íslandi. Það finnst mér gaman.
Í fyrra kenndi ég útlendingum dans
hérna sem einnig var mjög skemmtilegt.
Þá kynntist ég því hvernig útlendingar
grúppa sig saman hér. Það er ágætt að
vera ferðamaður á þessum slóðum, alls
kyns rústir og kastalar, en öðruvísi að
búa hér. Ég hef ferðast mikið um landið
og alls staðar er umhverfið keimlíkt. En
ég tók meðvitaða ákvörðun að sætta mig
við þetta land því mig langar ekki að flytja
aftur,“ segir hún.
Hulda ætlar ekki að flytja aftur til Íslands. „Ég get ekki hugsað mér að vera í
myrkrinu á veturna,“ segir hún. Ég bý ein
og það gefur mér ákveðið frjálsræði. Ég er
þekkt hér fyrir að hoppa upp í bílinn og
keyra af stað á vit ævintýranna. Portúgölum finnst það mjög merkilegt.“
FLEIRI ÆVINTÝRI
Þegar Hulda er spurð hvort henni leiðist
aldrei, svarar hún: „Ekki beint. Ég fékk
smávegis menningarsjokk þegar ég kom
fyrst þar sem allt er fornaldarlegt hérna.
Eftir að ég ákvað að taka slaginn þá leiðist
mér ekki. Ég er dugleg að finna mér eitthvað að gera. Ég reyndi til dæmis að koma

NuSkin-vörum á markað hér í Portúgal.
Svo er ég að læra málið. Allir mínir vinir
hér eru portúgalskir og sumir tala enga
ensku svo maður verður að bjarga sér. Ég
á auðvelt með að kynnast fólki. Heimsóknir tíðkast ekki hér. Mér hefur samt tvisvar
verið boðið að eyða jólum hjá portúgölskum fjölskyldum, þá heimsækja þeir ættingja og vini en annars ekki.“
Hulda hefur aðeins einu sinni komið
til Íslands frá árinu 2008 til að endurnýja
vegabréfið. „Mig langar helst núna að
keyra niður til Spánar eða Ítalíu og dvelja
þar í nokkra mánuði. Föst búseta verður
áfram hér í Portúgal. Ég er ævintýrakona
í eðli mínu og á eftir að upplifa fleiri
ævintýri. Það er heilmikil áskorun að lifa
þessu lífi og það á vel við mig.“
Hulda keypti íbúðina í Portúgal á sínum tíma og hún er með eigin bíl. Hún segist vera miku betur stödd en innfæddir á
hennar aldri. „Þegar ég segi fólki hér hvað
ég sé gömul þá dettur af því andlitið.
Þeim finnst ég ekki haga mér samkvæmt
aldri,“ segir hún og hlær. „Í Penela eru
engin söfn og engir tónleikar og ég sakna
þess. Það vantar menninguna. Spánverjar
og Ítalir eru ólíkir Portúgölum að þessu
leyti. Þeir eru opnari og menningin ríkari
þáttur í lífi þeirra.“

ÁKVEÐIÐ TÓMARÚM
Hulda segir hiklaust mæla með því að
fólk sem komið er á eftirlaun prófi eitthvað nýtt í öðrum löndum í styttri eða
lengri tíma. „Þegar ég kom til Portúgal fór
ég í gegnum tímabil þar sem mér fannst
ég einskis nýt. Ég var hætt að vinna og
það var ákveðið tómarúm. Margir sem
komast á þennan aldur upplifa það. Þá er
undir hverjum og einum komið að fylla
upp í þetta tómarúm á meðan fólk hefur
heilsu og kraft. Ef maður fer aldrei upp
úr sporunum breytist ekki neitt. Það er
hægt að sitja heima og kvarta yfir hvað
lífið er erfitt eða snúa vörn í sókn og
gera eitthvað skemmtilegt. Mér finnst til
dæmis einstaklega skemmtilegt að læra
að syngja. Það er gott fyrir heilsuna og
andann. Hér finnur eldra fólk félagsskap
á heilsugæslunni eða í apótekinu,“ segir
hún. „Hinn almenni Portúgali hefur ekki
ferðast mikið um eigið land. Það er mikil
fátækt hér,“ segir ævintýrakonan Hulda.
■ elin@365.is

VINIR Hulda hefur eignast marga vini í Portúgal
en henni finnst flest þar
forneskjulegt. Hún bjó
áður í Kína og var mjög
ánægð þar.

ÆVINTÝRI
„Ég er ævintýrakona í eðli mínu og
á eftir að upplifa
fleiri ævintýri. Það
er heilmikil áskorun
að lifa þessu lífi og
það á vel við mig.“
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BETRI AF BLÖÐRUBÓLGUNNI
ICECARE KYNNIR Bio-Kult Pro Cyan er háþróuð þrívirk formúla sem tryggir heilbrigða þvagrás. Guðlaug Jóna Matthíasdóttir hefur
fengið endurteknar þvagfærasýkingar en er nú betri eftir að hún fór að taka Bio-Kult Pro Cyan.

Þ

vagfærasýking er algengt
vandamál og mun algengari hjá konum en
körlum og er helsta ástæða
þess að styttri leið er
upp í þvagrás kvenna.
Algengt er að sýkingin sé
af völdum E. coli-bakteríunnar.
Ein af hverjum þremur
konum hefur þjáðst af þvagfærasýkingu fyrir 24 ára aldur og að
minnsta kosti helmingur allra
kvenna fær þvagfærasýkingu einu sinni á ævinni.
Fjórðungur þeirra fær endurteknar sýkingar. Guðlaug Jóna Matthíasdóttir er ein þeirra. „Ég hef verið með króníska blöðrubólgu í rúmlega tvö ár og
hefur það valdið mér mikilli
vanlíðan og óþægindum. Ég gat til dæmis
aldrei farið í heitan
pott eða verið úti í
miklu frosti því það
olli mér strax mikilli
vanlíðan. Þar sem ég
stunda hestamennsku
og þarf oft að vera á
ferðinni í vinnu þá var
þetta mjög óþægilegt
og hamlandi fyrir mig.
Læknarnir vildu setja
mig á sýklalyfjakúr í
tólf mánuði en ég var
ekki alveg tilbúin til
þess. Því ákvað ég
að prófa Bio-Kult Pro
Cyan þegar ég sá umfjöllun um það í blöðunum. Ég fann fljótlega
að það virkaði mjög
vel gegn blöðrubólgunni. Í fyrstu tók ég
bara eitt hylki á dag, eða þegar ég fann

að ég fékk einkenni, en núna tek
ég tvö hylki um leið og ég finn
fyrir óþægindum og stundum
nokkrum sinnum yfir daginn þegar ég er verst.“

TRYGGIR HEILBRIGÐA
ÞVAGRÁS
Orsakir þvagfærasýkingar eru nokkrar, meðal
annars utanaðkomandi
áhrif á þarmaflóruna, breyttur
lífsstíll, aukið stress, ýmsir sjúkdómar og aukin lyfjanotkun. Einkenni sýkingarinnar eru meðal annars tíð þvaglát, aukin þörf
fyrir þvaglát án þess að kasta af sér þvagi, verkir
við þvaglát og óeðlileg lykt og litur af þvaginu.
Trönuber hafa löngum verið þekkt fyrir að virka
vel sem fyrirbyggjandi meðhöndlun gegn
þvagfærasýkingum. Trönuber hindra að
E. coli-bakterían nái fótfestu við slímhúð
þvagrásar. Þau drepa ekki bakteríuna
heldur skolast hún út með þvaginu.
Bio-Kult Pro Cyan er háþróuð
þrívirk formúla sem tryggir heilbrigða þvagrás. Hylkin innihalda
trönuberja-extrakt, vinveitta
gerla og A-vítamín. Hlutverk Avítamíns og vinveittu gerlanna
er að hjálpa líkamanum að
viðhalda eðlilegri bakteríuflóru í þörmum og einnig að
viðhalda eðlilegri starfsemi
í þvagrásarkerfinu.

VIRKAR VEL
Guðlaug Jóna
tekur Bio-Kult
Pro Cyan þegar
hún finnur fyrir
einkennum þvagfærasýkingar og
virkar það vel.
MYND/GVA

BIO-KULT PRO CYAN
Hylkin innihalda trönuberjaextrakt, vinveitta gerla og
A-vítamín.

SÖLUSTAÐIR OG UPPLÝSINGAR
Vörurnar eru fáanlegar í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, www.icecare.is.

FITUBRENNSLA Á NÁTTÚRULEGAN HÁTT
Chili Burn-töflurnar auka brennslu, örva meltingu og minnka sykurlöngun. Sævar Guðmundsson hefur lést eftir að hann fór að taka Chili Burn.

C

hili Burn-töflurnar eru byltingarkenndar töflur
sem hjálpa til við fitubrennslu á náttúrulegan
hátt. Töflurnar innihalda chili-jurtina sem eykur
brennslu, grænt te sem örvar meltinguna, króm sem
minnkar sykurlöngun, piparmintuolíu sem dregur úr
uppþembu og vindgangi ásamt B-vítamíni og magnesíum. Chili Burn virkar þannig á þrefaldan hátt; það
eykur brennslu, örvar meltinguna og minnkar sykurlöngunina.

HJÁLPAR TIL VIÐ AÐ LÉTTAST
Sævar Már Guðmundsson hefur lengi átt í baráttu við
aukakílóin og hefur hreyfing verið helsta ástæða þess
að hann hefur ekki verið í ofþyngd. „Fyrir nákvæmlega ári síðan var ég í mjög góðum málum og búinn
að vera að léttast töluvert á hálfu ári á undan. Þá
hafði ég tekið mataræðið í gegn svo um munaði og
hreyfði mig mikið. Álag í vinnunni gerði það svo að
verkum að í upphafi þessa árs fór ég að hafa minni
tíma til að æfa og borða rétt og fór þá að þyngjast
aftur,“ segir Sævar.
Í lok ágúst fór Sævar aftur að
mæta í ræktina. „Þetta snýst allt
um sjálfsaga og ég fann það á
fyrstu skiptunum mínum að ég
þurfti breytingu í öllu. Ég skráði
mig í fasta tíma í ræktinni og æfi
í það heila fimm sinnum í viku.
Eftir að ég sá auglýsingu um
Chili Burn í byrjun september
ákvað ég að prófa það. Tæpum
tveimur mánuðum síðar hafði
ég lést um rúm fjögur kíló og
fituprósenta lækkað um tæp
fjögur prósentustig.“

SYKURÞÖRFIN MINNI
Sævar tekur Chili Burn-töfluna kvölds og morgna og
hann telur það hjálpa til við að halda bruna gangandi
allan daginn.
„Með réttu mataræði hjálpar þetta mikið. Auk
þess finnst mér þörfin í sykur hafa minnkað, mig
langar ekki eins mikið að fá mér gosdrykki eða
nammi eins og áður. Ég leyfi mér það þó einu sinni í
viku.“
Hann segir það lykilatriði að hafa trú á þessu öllu
saman. „Hreyfing skiptir mig miklu máli og rækt á
líkamanum til að viðhalda hraustlegu útliti. Chili
Burn hjálpar til við að halda niðri sykurþörf og mataræðinu í lagi auk þess sem það er vatnslosandi,“
segir Sævar.
FRAMLEITT Í SKANDINAVÍU
Sænskir sérfræðingar hjá New Nordic hafa þróað
þessar nýju töflur byggðar á efnum úr chili-plöntunni. Þykkninu hefur verið blandað saman við önnur
náttúruleg efni sem innihalda katekín-andoxunarefni.
K
Klínískar rannsóknir, sem hafa
v
verið birtar í vísindatímaritinu
O
Obesity, sýna fram á að sama
m
magn af þeim innihaldsefnum
o
og er í töflunum getur dregið úr
llíkamsfitu. Sérfræðingarnir bættu
p
piparmintuolíu við töfluna, sem
d
dregur úr uppþembu og vindggangi.
Sérstakar ráðstafanir hafa
v
verið gerðar til að hámarka gæðin
b
bæði úr chili-plöntunni og öðrum
iinnihaldsefnum, allt frá vinnslu
þ
þar til neytandinn tekur við þeim.

CHILI BURNTÖFLURNAR
ERU EKKI ÆTLAÐAR
FÓLKI MEÐ SKERTA
LIFRARSTARFSEMI
EÐA LIFRARSJÚKDÓMA. CHILI BURN
SKAL TAKA MEÐ
MAT, ÆTLAÐ ELDRI
EN 12 ÁRA.

MINNI SYKURÞÖRF Sævar langar síður í sælgæti og gos eftir að hann byrjaði að taka
Chili Burn.
MYND/STEFÁN
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KOLBRÚN JÓNSDÓTTIR

NEMAR SÝNA MYNDIR
AFRAKSTUR ERFIÐISINS Útskriftarnemar Ljósmyndaskólans opna í dag
sýningu á lokaverkefnum sínum. Sýningin er í Hörpu og stendur til 1. febrúar.

V

RÚNAR ÞÓRARINSSON

SÝNINGIN ÚTSKRIFTARSÝNING LJÓSMYNDASKÓLANS
VERÐUR OPNUÐ Í HÖRPU Í DAG KLUKKAN 15 TIL 19
OG HÚN STENDUR TIL 1. FEBRÚAR.

erkin á sýningunni eru afar margbreytileg,“
segir Sigríður Ólafsdóttir, Sissa, skólastjóri
Ljósmyndaskólans. Tíu nemendur skólans
útskrifast nú í vor eftir tveggja og hálfs árs nám og
taka því þátt í sýningunni sem verður opnuð í Hörpu
klukkan 15 í dag. „Síðustu önnina vinna nemendur að
verkefni að eigin vali en undir handleiðslu leiðbeinenda,“ segir Sissa og árangurinn er góður.
Á sýningunni kennir ýmissa grasa. „Sem dæmi

verður á sýningunni vídeóverk þar sem fjallað er um
lesblindu, ljósmyndabók um Laugaveginn og myndverk sem saumað er í. Þá er ein stúlka sem gerir
landslagsmyndir í þrívídd. Síðan má einnig nefna
portrett annars vegar af sjómönnum og hins vegar af
íslenskum bóndakonum en þær síðastnefndu verða
í ljósmyndabók sem er í vinnslu,“ telur Sissa upp en
bendir á að þetta sé aðeins brot af því sem sjá megi á
sýningunni.

ALVEG AÐ VERÐA
VÖÐVASTÆLTUR
One week flat
Minnkar Þembu og losar vind úr
meltingunni á viku!

”

Meltingin er nánast fullkomin eftir
að ég fór að nota OptiBac Probiotics
gerlana og ég get ekki hugsað
mér að vera án þeirra

“

Marta Eiríksdóttir jógakennari

@OptiBac

www.facebook.com/optibaciceland

SPENNANDI TÍMAR FRAM UNDAN Söngvarinn Hreimur Örn Heimisson er
með mörg járn í eldinum. Hann syngur á tónleikum, spilar á þorrablótum,
æfir Boot camp og er á leið í sjónvarp. Fjölskyldan er þó alltaf í fyrsta sætinu.

T

ónlistin er orðin að áhugamáli hjá Hreimi Erni Heimissyni, söngvara með meiru.
Fjölskyldan er í fyrsta sæti hjá
honum og svo er hann kominn í
hefðbundna dagvinnu. „Ég á fjögurra mánaða dreng sem er þriðja
barnið okkar og við gætum vart
verið hamingjusamari. Ég kalla
tónlistina áhugamál í dag þar sem
ég er í hefðbundinni dagvinnu en
ég er samt sem áður að spila alveg
gríðarlega mikið,“ segir Hreimur.

FRÁ ELDBORG Í ÞORRABLÓT
Í kvöld mun Hreimur standa á
sviði í Eldborgarsal Hörpu ásamt
fleiri listamönnum sem flytja úrval
af bestu dægurperlum Eyjanna.
„Sams konar tónleikar hafa verið
haldnir nokkrum sinnum áður en
ég hef ekki getað verið með fyrr
en núna og er alveg gríðarlega
spenntur fyrir kvöldinu. Ég spilaði með Landi og sonum fyrst á
Þjóðhátíð árið 1997 og þá fluttum
við meðal annars lagið Vöðvastæltur sem gerði hljómsveitina
vinsæla. Lagið Lífið er yndislegt
sem ég samdi var svo Þjóðhátíðarlagið árið 2001 og hefur það skapað sér ákveðinn sess meðal landsmanna þannig að ég hef ákveðnar
taugar til Eyja.“
LÍFIÐ ER YNDISLEGT 100 SINNUM
Það er óvenjulega mikið að gera
hjá Hreimi um helgina en eftir tónleikana þarf hann að rjúka til að
spila á þorrablóti. „Ég er mikið

ÆFIR VEL Hreimur hefur verið duglegur að æfa undanfarið og grínast með að hann
verði bráðum vöðvastæltur eins og segir í laginu með Landi og sonum.
MYND/PJETUR

í því að spila á þorrablótum og
frá miðjum janúar fram í miðjan
febrúar verð ég örugglega búinn
að spila Lífið er yndislegt um
hundrað sinnum,“ segir hann
hlæjandi.
Aðspurður að því hvort hann sé
þá ekki fyrir löngu búinn að fá leið
á laginu segir hann svo ekki vera.
„Það skemmtilegasta sem ég geri
er að skemmta fólki á einn hátt
eða annan hátt. Fyrir nokkrum
árum hugsaði ég að ég væri orðinn
leiður á því að syngja alltaf þetta
sama lag aftur og aftur. Þá var mér
vinsamlega bent á það af mínum
bestu vinum að ég hefði ekki efni á

að hugsa svona. Það væru forréttindi að eiga þó nokkur vinsæl lög,
margir starfa sem höfundar í langan tíma án þess að eiga vinsælt
lag. Ég ætti bara að vera stoltur
yfir því að hafa skrifað minn hluta
af íslenskri tónlistarsögu. Ég tók
þetta inn á mig og nú set ég mig
í þau spor að vera ánægður með
að fólk kunni lagið mitt og finnist
gaman að syngja með því.“

SPILAR Á MEÐAN HANN GETUR
Hreimur kemur mikið fram einn
en líka mikið með þeim sem hann
kallar „Trúbbamafíu Íslands“. „Við
Vignir Snær Vigfússon, Jogvan
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ÞRJÁR SÝNINGAR Í DUUSHÚSUM

ÍRIS SIGURÐARDÓTTIR

■ FJÖLBREYTNI Í REYKJANESBÆ
Í dag, laugardag, verða opnaðar þrjár
nýjar sýningar í Listasafni Reykjanesbæjar, Duushúsum. Ein þeirra er sýningin
til Sjávar og sveita en hún er samstarfsverkefni Listasafns Íslands, Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar og Listasafns
Árnesinga. Þar verða sýnd verk Gunnlaugs Scheving sem er meðal helstu listamanna þjóðarinnar og endurspegla verkin
á sýningunni vel þá breytingu sem varð í
íslenskri myndlist á millistríðsárunum.
Við sama tækifæri verða opnaðar tvær
aðrar sýningar í Duushúsum. Annars

vegar er það sýningin Sjálfsagðir hlutir
frá Hönnunarsafni Íslands sem fjallar um
þekkta hluti úr hönnunarsögunni. Hins
vegar er það sýningin Konur og myndlist þar sem sýnd verða verk fimmtán
íslenskra kvenna úr safneign Listasafns
Reykjanesbæjar í tilefni þess að árið 2015
eru liðin 100 ár frá því að konur fengu
kosningarétt. Á sýningunni má m.a. sjá
olíuverk, tússteikningar og vatnslitamyndir.
Sýningarnar standa til 8. mars og er
aðgangur ókeypis. Nánari upplýsingar má
finna á vef Listasafns Reykjanesbæjar.
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EVÍTA DÖGG LILJUDÓTTIR
Hansen, Magni Ásgeirsson, Matti
Matt og fleiri höfum verið duglegir
við að spila saman við hin og þessi
tækifæri. Ég hef líka verið að vinna
með æskufélögum mínum, við
köllum okkur Made in Sveitin og
höfum verið að spila mikið. Ég lifi
eftir því mottói að vinna og spila
með sem flestum og eins mikið og
ég get. Maður fær bara ákveðinn
tíma í þessum bransa og það er
um að gera að nýta hann vel og
njóta hans.“

VINNUR STUNDUM OF MIKIÐ
Hann segir það geta verið erfitt að
láta það ganga upp að fjölskyldan
sé í fyrirrúmi. „Ég fæ reglulega að
heyra það að ég sé að vinna of
mikið. Á móti kemur að við höfum
það gott og getum leyft okkur
ýmislegt. Eftir því sem eldri krakkarnir eldast höfum við reynt að
gera meira og meira saman en hún
Embla mín verður tíu ára á þessu
ári og hann Þorsteinn minn verður
sjö ára. Við erum á leið til Tenerife
í vor og svo ætlum við að ferðast
um landið í sumar.“
Á LEIÐ Í SJÓNVARP
Tónlistin hefur alltaf leikið stórt
hlutverk í lífi Hreims, hann æfði
fótbolta í mörg ár, langaði að æfa
með toppliði en komst þó ekki
alla leið þangað. Tónlistin átti hug
hans allan. „Ég get horft á boltann
í sjónvarpinu og svo er ég virkilega sáttur ef ég kemst tíu sinnum
í golf yfir sumarið. Ég er líka dottinn í nýja áráttu en mér finnst
frábært að fara í Boot camp fyrir
vinnu. Bráðum kemst ég í toppform og verð vöðvastæltur,“ segir
hann í gamansömum tón. Hreimur
bætir dularfullur við að spennandi
tímar séu fram undan hjá honum
því hann sé á leið í sjónvarp. Hann
reynir að vera þögull sem gröfin
en þetta fæst þó upp úr honum:
„Ég get sagt að ég sé að taka þátt í
einstöku tilraunaverkefni sem við
sjáum bara hvernig fer.“
■

liljabjork@365.is
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ÚTSALA
SVEFNSÓFI ÚTSALA kr. 109.900

Áður kr. 139.900

ÚTSALA
kr. 75.700

Áður kr. 124.800

10 - 50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
HÚSGÖGNUM OG SMÁVÖRU

FJÖLBREYTNI Myndskreytingarnar eru litskrúðugar og líflegar en líka svarthvítar og dulúðlegar.

SEGJA SVO MIKLA SÖGU
VALMONT ÚTSALA kr. 128.600

Áður kr. 151.300

SÝNING Myndskreytingar í barnabókum gegna oft mikilvægu hlutverki og bæta
miklu við textann. Á morgun hefst sýning á myndskreytingum íslenskra barnabóka.

Á

DAPNEY Áður kr. 95.400
ÚTSALA kr. 79.900

ADELE Áður kr. 69.000
ÚTSALA kr. 48.900

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

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

morgun, sunnudaginn
25. janúar, verður opnuð
sýningin Þetta vilja börnin
sjá! í Borgarbókasafni, menningarhúsinu Gerðubergi í Breiðholti.
Þar verða sýndar myndskreytingar 28 myndskreyta úr íslenskum barnabókum sem allar voru
gefnar út á árinu 2014. Þetta er
þrettánda skiptið sem sýningin er
haldin með þessum hætti og hefur
hún jafnan mælst vel fyrir meðal
barna og foreldra. Upphaflega var
sýningin sett á fót til að sýna þá
grósku sem býr í myndskreytingum íslenskra barnabóka að sögn
Stellu Soffíu Jóhannesdóttur og
Kristínar Þóru Guðbjartsdóttur,
verkefnastjóra sýningarinnar.
„Það þótti vanta vettvang til þess
að sýna listaverkin sem prýða
barnabækur og við vildum beina
kastljósinu að þeirri miklu vinnu
sem liggur að baki vel heppnuðum
myndskreytingum,“ segir Stella
Soffía. „Myndskreytingar segja svo
mikla sögu, þær bæta við textann
en geta líka staðið einar og sér.
Hlutverk þeirra í barnabókum er
ekki síður mikilvægt en sjálfur
textinn þegar kemur að því að
segja söguna,“ bætir Kristín Þóra
við.
Aðspurðar hvort myndskreytingar í íslenskum barnabókum
hafi einhver sérkenni miðað við
erlendar segja þær að sérhvert
land hafi sín séreinkenni. „Það getur til dæmis reynst þrautin þyngri
að gefa út myndskreytta barnabók
erlendis vegna þess að oft finnst
erlenda forlaginu að það þurfi
að teikna bókina upp á nýtt fyrir
nýjan markað. Almennt má segja

ÁHRIFAMIKLAR „Myndskreytingar segja svo mikla sögu, þær bæta við textann en
geta líka staðið einar og sér,“ segja Stella Soffía Jóhannesdóttir og Kristín Þóra Guðbjartsdóttir, verkefnastjórar sýningarinnar.
MYNDIR/GVA

að íslenskar myndskreytingar séu
líflegar og oft má sjá einhverja tilvísun í íslenska náttúru eða menningu, en það fylgir náttúrlega oft
sögunni sjálfri.“
Að sögn þeirra hefur fastur
kjarni myndskreyta sýnt á sýningunum undanfarin ár en þó
komi ný nöfn inn reglulega. „Það
er gaman að sjá fjölbreytnina í
myndskreytingunum. Hér eru alla
vega myndir, bæði litskrúðugar
og líflegar, en líka svarthvítar og
dulúðlegri.“
Þegar sýningunni lýkur 15. mars
fer hún á flakk um landið og geta
áhugasamir sett sig í samband við
þær tvær um nánari upplýsingar.

Hins vegar býðst nemendum 3.
bekkjar grunnskóla í Reykjavík
leiðsögn um sýninguna þar sem
þeim býðst að fræðast um myndskreytingarnar. „Auk þess verður
þeim boðið á bókasafnið þar sem
þau fara í sögupersónuleik og ratleik. Þeim finnst alltaf gaman að
koma hingað og einkum á sýningu
sem er sérstaklega ætluð þeim.
Það er líka gaman fyrir þau að
sjá góða félaga, eins og til dæmis
Kugg og Málfríði, uppi á vegg.“
Sýningin er haldin í Gerðubergi
dagana 25. janúar til 15. mars.
Nánari upplýsingar má finna á
heimasíðu Borgarbókasafns,
www.borgarbokasafn.is.

atvinna

ERT ÞÚ KOKKUR OG
VILT VINNA Í DAGVINNU?

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Samgöngustofa leitar að jákvæðum og metnaðarfullum lærðum matreiðslumanni með ástríðu fyrir
matargerð. Helstu verkefni matreiðslumanns er að sjá um daglegan rekstur mötuneytis Samgöngustofu
í Ármúla 2 og aðra umsýslu matar og kaffis, t.d. vegna funda, og sjá um öll innkaup mötuneytis,
matseðlagerð og starfsmannahald. Matreiðslumaður vinnur í nánu samstarfi við matráð mötuneytis.
Starfshlutfall er 100%.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í matreiðslu.
• Reynsla af stjórnun eldhúsa.
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni.
• Þarf að hafa brennandi áhuga á framreiðslu matar, sérstaklega hollu og heilbrigðu mataræði.
• Leitað er að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, með góða skipulagshæfni, er með gott viðmót,
mikið frumkvæði í starfi og ríka þjónustulund.
• Þarf að vera jákvæður og samviskusamur.

Umsóknarfrestur er til 9. febrúar 2015
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Valdís Ásta Aðalsteinsdóttir, deildarstjóri innri þjónustu og Dagný Jónsdóttir,
framkvæmdastjóri rekstrarsviðs. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

EFTIRLITSMAÐUR
Á FLUGSVIÐ

Menntunar- og hæfniskröfur
• Hafi eða hafi verið handhafi atvinnuflugmannsskírteinis (ATPL eða CPL) með að lágmarki 5 ára
starfsreynslu í flutningaflugi.
• Að lágmarki 500 tíma reynsla sem flugmaður eða flugstjóri á fjölstjórnarvélum.
• Nýleg reynsla æskileg (a.m.k.tvö ár á sl. fimm árum).
• Reynsla af flugkennslu (TRI/FI) kostur.
• Góð tölvuþekking og skipulagshæfileikar.
• Áhugi og þekking á kröfum um starfrækslu loftfara.
• Mjög góð tök á íslensku og ensku.
• Kostur er að umsækjendur hafi lokið viðurkenndu úttektarnámskeiði.

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun
samgöngumála með um 160 starfsmenn.
Stofnuninni er ætlað að stuðla að öruggum,
sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum
samgöngum. Samgöngustofa annast eftirlit
er varða flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit með samgöngumannvirkjum og
leiðsögu. Upplýsingar um Samgöngustofu
má finna á www.samgongustofa.is.
Samgöngustofa
Ármúli 2
108 Reykjavík
Sími: 480 6000

Starfsmaður sem ráðinn verður þarf að að sækja tilheyrandi námskeið erlendis sem og starfsþjálfun í
samtals um 10-15 daga á tímabilinu mars-maí 2015 og þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Við leitum að starfsmanni með góða samskiptahæfileika, örugga og þægilega framkomu. Hann þarf að
sýna sjálfstæði, háttvísi og fagmennsku í starfi, vera skipulagður og agaður í verkum sínum og geta unnið
undir álagi. Í boði er áhugavert starf þar sem reynsla og áhugi á flugi fá notið sín.

Umsóknarfrestur er til 9. febrúar 2015
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Helgason deildarstjóri þjálfunar- og skírteinadeildar og Páll S.
Pálsson framkvæmdastjóri flugsviðs. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við
kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í
gær er drifkraftur nýrra
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf ráðningar rannsóknir
Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í hlaðskoðanir á loftförum, einkum loftförum skráðum í
öðrum ríkjum sem hafa viðkomu á Íslandi (Safety Assessment of Foreign Aircraft). Starfið felst einkum í
staðlaðri skoðun á loftförum og tengdum gögnum, úrvinnslu gagna, skýrslugerð ásamt öðrum tilfallandi
verkefnum. Einnig er gert ráð fyrir að viðkomandi sinni eftirliti með flugrekendum, flugskólum og
starfrækslu íslenskra loftfara. Starfshlutfall er allt að 100%.
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www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

ÖRYGGISSTJÓRI

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða
metnaðarfullan
og áhugasaman
starfsmann

Hagstofa Íslands leitar eftir öryggisstjóra til starfa. Öryggisstjóri ber ábyrgð á innleiðingu,
viðhaldi og þróun öryggismála hjá stofnuninni. Um er að ræða nýtt starf innan stofnunarinnar.
Helstu verkefni
3 Ábyrgð á framkvæmd stefnu Hagstofu
Íslands um öryggi upplýsinga
3 Vinna að ISO 27001 vottun
3 Þátttaka í gæða- og öryggisráði Hagstofu
Íslands
3 Umsjón með þjálfun og fræðslu til
starfsmanna um upplýsingaöryggi

Umsóknarfrestur er til og með

Menntunar- og hæfniskröfur
3 Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
3 Reynsla af stjórnun öryggismála
3 Þekking á ISO 27001 er nauðsynleg
3 Reynsla af gæðastarﬁ er kostur
3 Starfsreynsla af verkefnastjórnun er kostur
3 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
3 Góðir samskipta- og samstarfshæﬁleikar
3 Geta til að tjá sig í ræðu og riti
3 Frumkvæði til aðgerða og drifkraftur

9. febrúar 2015

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Laun eru
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttar félags. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því
að umsóknar frestur rennur út.
Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
Sími 528-1000
Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
Upplýsingar Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]

Iceland Travel leitar að áhugasömu, jákvæðu og metnaðarfullu fólki.
=TLYH§YŐ§HďŃSIYL`[[Z[ŃYMZLTRYLďHZ[Nŀ§YHY©LRRPUNHYıĢZSHUKPsem ferðamannastað.
Sölumaður fyrir Ameríku- og
Bretlandsmarkað
Helstu verkefni

Rekstrarumsjónaraðili
Skipadeildar
Helstu verkefni

Sölumaður fyrir Nine Worlds,
lúxusvörumerki Iceland Travel
Helstu verkefni

• Sala, tilboðs- og samningagerð
• Vöruþróun á mörkuðum
• Gerð markaðs- og kynningarefnis
• Skipulagning ferða fyrir einstaklinga
• Samskipti við viðskiptavini, viðhald og þróun viðskiptatengsla
• Samskipti við innlenda fagaðila
• Þátttaka á sýningum og söluferðir erlendis

sĬ[KLPSPUN]LYRLMUHVN`Y\TZQŀUTL§Tŀ[[ŃR\ZRPWHVN©QŀU\Z[\
við þau, í samræmi við þjónustustaðla skipadeildar Iceland Travel
• Samvinna við deildarstjóra varðandi samskipti við viðskiptavini og
viðhald viðskiptasambanda
• Samvinna við deildarstjóra skipadeildar varðandi þróunarverkefni
s¤ı[[[HRHĻ[PSIV§\TVNZŃS\`Y]L[YHY[ĻTHUULMYLRZ[YHY]LYRLMUPSL`MH
• Viðkomandi verður fulltrúi Iceland Travel í Cruise Iceland

• Sala, tilboðs- og samningagerð
• Vöruþróun á mörkuðum
• Gerð markaðs- og kynningarefnis
• Skipulagning ferða fyrir VIP viðskiptavini
• Samskipti við innlenda fagaðila
• Þátttaka á sýningum og söluferðir erlendis

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

s0ıZRŀSHTLUU[\UZLTUň[PZ[ĻZ[HY
• Reynsla af störfum í innlendri ferðaþjónustu
s;QıSMZ[Ő§PZRPW\SHNZOŐMUPVNMY\TR]Ő§PĻZ[HY
• Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Geta til að vinna undir álagi
• Vandvirkni, útsjónarsemi og lausnarmiðuð hugsun
• Þarf að vera tilbúin að vinna utan almenns vinnutíma þegar gestir eru á
landinu
• Þekking á menningu og viðskiptavenjum viðkomandi markaða kostur
• Góð tölvukunnátta og þekking á excel er skilyrði
• Mjög góð enskukunnátta í rituðu og töluðu máli, þriðja tungumál kostur

s0ıZRŀSHTLUU[\UZLTUň[PZ[ĻZ[HY
s;ŃS\OŐSLPRHYVNZHTUPUNH[ŐRUP
• Reynsla af störfum í innlendri ferðaþjónustu
s;QıSMZ[Ő§PZRPW\SHNZOŐMUPVNMY\TR]Ő§PĻZ[HY
• Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Geta til að vinna undir álagi
• Þekking á menningu og viðskiptavenjum viðkomandi markaða
kostur
• Mjög góð enskukunnátta í rituðu og töluðu máli.
• Góð tölvukunnátta og þekking á Excel skilyrði.

• Framúrskarandi stjórnunar- og skipulagshæfni
• Framúrskarandi þjónustuviðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Geta til að vinna undir álagi og viðhalda góðum samskiptum á
vinnustað og uppbyggilegum hópanda
• Mjög góð tölvufærni
• Jákvæðni og sveigjanleiki
>P§RVTHUKP©HYMH§NL[HOH§Z[ŃYMZLTM`YZ[=TZŀRUPYTLYRPZ[
h+Y\PZLq

>P§RVTHUKP©HYMH§NL[HOH§Z[ŃYMZLTM`YZ[=TZŀRUPY

Hæfniskröfur

>P§RVTHUKP©HYMH§NL[HOH§Z[ŃYMTHĻUR=TZŀRUPYTLYRPZ[h6PUL
?VYSKZq

Verkefnastjóri í MICE teymi Iceland
Travel
Helstu verkefni
• Verkefnastjórnun og utanumhald hvataferða og viðburða
• Samskipti við erlenda og innlenda fagaðila
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur
s5LUU[\UZLTUň[PZ[ĻZ[HYVNYL`UZSHHMZHTIŐYPSLN\T
störfum
• Metnaður og fagmennska
• Rík þjónustulund og færni í samskiptum
s;QıSMZ[Ő§PZRPW\SHNZOŐMUPVNMY\TR]Ő§PĻZ[HY
• Geta til að vinna undir álagi
• Góð þekking á Íslandi sem ferðamannastað
• Góð tölvukunnátta
• Mjög góð enskukunnátta skilyrði og þriðja tungumál er kostur
•Viðkomandi þarf að geta unnið sveigjanlegan vinnutíma þegar
]LYRLMUPRYLďHZ[
>P§RVTHUKP©HYMH§NL[HOH§Z[ŃYMTHĻUR=TZŀRUPY
TLYRPZ[h51+-q

Starfsumsóknir með ferilskrá sendist fyrir 3. febrúar 2015 á rafrænu
formi á netfangið \TZVRUPY(PJLSHUK[YH]LSPZTLYR[]P§RVTHUKPZ[HY
Öllum umsóknum svarað og fullum trúnaði heitið.
Iceland Travel er leiðandi fyrirtæki á sviði móttöku og þjónustu við erlenda
ferðamenn og á sviði ráðstefnu- og viðburðarþjónustu, og hvataferða.
Fyrirtækið heyrir undir Icelandair Group og eru starfsmenn um 130 talsins.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið á heimasíðu okkar,
^^^PJLSHUK[YH]LSPZ
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Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Pfaff er rótgróið fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið starfrækt í yfir 80 ár, og það á sömu kennitölunni.
Pfaff hefur frá upphafi verið valið af Creditinfo í hóp Framúrskarandi fyrirtækja landsins.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 1. febrúar 2015.

Ert þú sölumaður af Guðs náð?
Ef svo er – þá ættir þú að lesa áfram. Við leitum nefnilega að framúrskarandi sölumanni með
einstaka þjónustulund til að slást í samstilltan starfsmannahóp Pfaff. Starfið felst aðallega í
sölu á ljósum, heyrnartólum, smáraftækjum og saumavélum – allt vörumerki á heimsmælikvarða.
• Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, reglusamur, stundvís, duglegur, skemmtilegur, fær í mannlegum
samskiptum, hugmyndaríkur og skapandi, metnaðarfullur og hefur ríka þjónustulund og söluhæfni.
Það skaðar ekki að hafa reynslu af sölu í verslun, en er ekki skilyrði.
• Vinnutími er 9-18 alla virka daga og u.þ.b. annan hvern laugardag. Lokað er á laugardögum á sumrin.
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Upplýsingar veitir:
VAKI er framsækið og leiðandi fyrirtæki með áherslu á vöruþróun og sölu á
hátæknibúnaði fyrir fiskeldi. Vörur VAKA eru þróaðar og framleiddar á Íslandi
og seldar í yfir 50 löndum. Starfsmenn eru 28 talsins á Íslandi og 16 starfsmenn
starfa í dótturfyrirtækjum VAKA í Chile og Noregi. Sjá nánar á www.vaki.is

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 2. febrúar.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá
og kynningarbréf.

Fjármálastjóri
Við leitum að öflugum einstaklingi til þess að takast á við krefjandi verkefni sem framundan eru.
Við bjóðum upp á spennandi starfsvettvang í vaxandi alþjóðlegu umhverfi, góða starfsaðstöðu
og árangurstengd launakjör.
Starfssvið

Hæfniskröfur

• Ábyrgð á daglegri fjármálastjórn móðurfélags og tveggja dótturfélaga
• Yfirumsjón með fjármálastjórn samstæðu
• Ábyrgð á uppgjöri og undirbúningi fyrir endurskoðun
• Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
• Greining fjármála og framsetning rekstrarupplýsinga
• Þátttaka í stefnumótun
• Önnur tilfallandi verkefni

• Háskólamenntun á sviði viðskipta
• Þekking og reynsla úr sambærilegu starfi
• Reynsla af Dynamics Ax æskileg
• Frumkvæði, sjálfstæði, fagmennska og öguð
vinnubrögð í starfi

• Enskukunnátta skilyrði og þekking á
Norðurlandamáli æskileg
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Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Neyðarlínan er staðsett í
Björgunarmiðstöð Íslands,
Skógarhlíð 14, Reykjavík.

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 8. febrúar.

Ævintýragjarnt tæknifólk óskast
Neyðarlínuna vantar öflugt fólk í Tetra deildina
Við rekum yfir 160 senda um land allt, marga í helstu veðravítum landsins. Verkefnin munu
snúast um að vinna með teymi tæknideildar NL (Tetra og VSS) og öðrum verktökum við daglegt
viðhald og rekstur öryggisfjarskiptakerfa fyrir sjó og land. Okkar fólk þarf því að vera gott
tæknilega, með dágóðan skammt af jeppa- og vélsleðadellu og alveg laust við lofthræðslu!
Menntun og reynsla

Hæfni og eiginleikar

• Haldbær starfsreynsla af tæknistörfum
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Þekking á rafstöðvum, rafeindatækjum
eða fjarskiptabúnaði
• Góð tölvukunnátta

• Útsjónarsemi og skipulagshæfni
• Samviskusemi og ósérhlífni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni og áhugi á að vinna í hópi
• Tileinka sér nýjungar fljótt og vel
• Stundvísi og áreiðanleiki
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Áhættustjóri Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
Lífeyrissjóður vezlunarmanna var stofnaður
1. febrúar 1956 á grundvelli kjarasamninga.
Sjóðurinn er stærsti lífeyrissjóður á almennum
vinnumarkaði. Eignir hans nema um 500
milljörðum króna. Um 48 þúsund sjóðfélagar
greiddu iðgjöld til sjóðsins á liðnu ári og
lífeyrisþegar eru rúmlega 13 þúsund.
Hlutverk sjóðsins er að tryggja sjóðfélögum,
eftirlifandi mökum þeirra og börnum lífeyri.
Á skrifstofu sjóðsins starfa þrjátíu og fimm
starfsmenn.
Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna á
heimasíðu hans www.live.is

-ÓGFZSJTTKØ§VSWFS[MVOBSNBOOBØTLBSFGUJSB§SÈ§BÈIUUVTUKØSB-FJUB§FSB§UÚMVHMÚHHVN ÈCZSHVN
FJOTUBLMJOHJNF§IBMEHØ§BTUBSGTSFZOTMV«IUUVTUKØSJIFZSJSCFJOUVOEJSGSBNLWNEBTUKØSB
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

t 4JOOBÈIUUVHSFJOJOHVPHÈIUUVFGUJSMJUJÓ
TBNSNJWJ§ÈIUUVTUFGOVTKØ§TJOT
t 'SVNLW§JÓ¢SØVOÈIUUVTUFGOVPH
ÈIUUVTUâSJOHBS
t 'SBNLWNBTKÈMGTU§BSÞUUFLUJSPHB§HFS§JS
WFHOBÈIUUVFGUJSMJUT
t 6QQMâTJOHBHKÚGUJMGSBNLWNEBTUKØSB TUKØSOBSPH
PQJOCFSSBB§JMB
t ÈUUUBLBÓGSBNLWNEJOOSBFGUJSMJUT
t 4FUBÓÈIUUVOFGOETKØ§TJOT

t .FOOUVOÈTWJ§JGKÈSNÈMB WFSLF§BUÚMGS§JÈ
IÈTLØMBTUJHJ GSBNIBMETNFOOUVOFSLPTUVS
t 6NUBMTWFS§SFZOTMBBGGKÈSNÈMBNBSLB§J ÈIUUVTUâSJOHV
PHF§BHSFJOJOHBSWJOOVTFNOâUJTUÓTUBSGJ
t 4LJQVMÚH§WJOOVCSÚH§ TKÈMGTU§JPHGSVNLW§JÓTUBSGJ
t )GOJÓB§HSFJOBUÚMVMFHBSVQQMâTJOHBSPHB§TFUKB
¢SGSBNNF§TLJQVMÚH§VNIUUJ
t )GOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t (PUUWBMEÈÓTMFOTLVPHFOTLV

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir og
umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér leiðbeinandi tilmæli FME nr. 3/2010 og varða hæfi
lykilstarfsmanna. Umsækjandi þarf að geta sýnt fram á að persónuleg fjármál og önnur fjárhagsleg umsýsla sé flekklaus.

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Við leitum að sérfræðingi
til að takast á við fjölbreytt
og skemmtileg verkefni
á samskiptasviði
Landsvirkjun leggur áherslu á að skapa stuðning og sátt með opnum samskiptum við hagsmunaaðila. Hlutverk samskiptasviðs er að auka sýnileika
og skilning á starfseminni með virkri upplýsingagjöf. Við leitum að kraftmiklum og hugmyndaríkum einstaklingi til að taka þátt í fjölbreyttum
verkefnum á samskiptasviði, skrifa fréttir og þróa nýjar leiðir til að bæta
upplýsingagjöf til almennings.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af ritstörfum, fjölmiðlum og almannatengslum er æskileg
• Mjög gott vald á rituðu máli, íslensku og ensku
• Mjög góð samskiptahæfni, lausnamiðuð hugsun og frumkvæði
• Sveigjanleiki
• Hæfni í greiningu, túlkun og framsetningu gagna
Sótt er um starfið á vef Capacent, nánari upplýsingar um starfið veita Hilmar Garðar
Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Brynjar Már Brynjólfsson á starfsmannasviði
Landsvirkjunar (brynjar.mar.brynjolfsson@landsvirkjun.is.)
Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2015.

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

Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka
afrakstur af þeim orkulindum sem
fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun
og hagkvæmni að leiðarljósi.

www.landsvirkjun.is
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Lagerstjóri
Við leitum að metnaðarfullum lagerstjóra sem vill starfa hjá vaxandi fyrirtæki
Starfssvið

VAKTSTJÓRI
Í ELDHÚS
Tapasbarinn sækist
eftir öflugum
vaktstjóra í eldhús

s «BYRG¦ È VÚRUm¦I OG DAGLEGUM REKSTRI LAGERS
s -ØTTAKA OG AFHENDING È VÚRUM SKRÈNING OG TILTEKT È VÚRUM
s «BYRG¦ VÚRUMØTTÚKU OG VÚRUDREIlNGU
s 4RYGGJA A¦ ¡JØNUSTA SÏ ÈREI¦ANLEG OG TIL FYRIRMYNDAR
s 3AMSKIPTI VI¦ mUTNINGSA¦ILA OG SÚLUDEILDIR %IRBERGS
s &YLGJAST ME¦ BIRG¦AHALDI OG VELTUHRA¦A BIRG¦A

Við leitum að metnaðarfullum lærðum matreiðslumanni með ástríðu fyrir matargerð
Viðkomandi þarf að vera jákvæður, vinna vel
í hóp og undir álagi og það er kostur að hafa
reynslu af stjórnunarstörfum.

Eiginleikar og hæfniskröfur
s "ÞI YlR SKIPULAGSHlLEIKUM SJÈLFST¦UM VINNUBRÚG¦UM OG FRUMKV¦I
s ÁRR¦AGØ¦UR STARFSMA¦UR JÈKV¦UR OG LIPUR Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM
s (Al METNA¦ TIL A¦ NÈ ÈRANGRI Ó STARl HAl ¡JØNUSTULUND OG SÏ LAGHENTUR
s 'Ø¦ TÚLVUFRNI ÈSAMT REYNSLU AF VÚRU OG LAGERSTJØRNUN ER SKILEG
s (Al HlLEIKA TIL A¦ SINNA OFANGREINDU STARl ME¦ FRAMÞRSKARANDI HTTI
s !LMENN HREYSTI OG REGLUSEMI ERU SKILYR¦I

Í boði er vinna í skemmtilegum hópi og líflegu umhverfi með miklum möguleika á að
vaxa í starfi.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895 7350

Ef þú vilt slást í hópinn sendu
ferilskrá á tapas@tapas.is

«HUGASAMIR SEM UPPFYLLA OFANGREIND SKILYR¦I SENDI UMSØKN ME¦ STARFSFERILSSKRÈ
OG MYND È ATVINNA EIRBERGIS
5MSØKNARFRESTUR ER TIL 2. febrúar 2015 &YLLSTA TRÞNA¦AR VER¦UR GTT
.ÈNARI UPPLâSINGAR MÈ lNNA È BLOGEIRBERGIS

RESTAURANT- BAR

Vesturgötu 3B | 101 Reykjavík | Sími 551 2344 | www.tapas.is

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Eirberg ehf. er framsækið innﬂutnings- og þjónustufyrirtæki sem
hefur á að skipa fagmenntuðu starfsfólki. Markmið okkar eru að
eﬂa heilsu og auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að
vinnuvernd og hagræði.
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Hagsýni

Liðsheild

Heilindi

SPENNANDI SUMARSTÖRF
FJÖLBREYTT VINNA Á SKEMMTILEGUM STAÐ!

Við leitum að metnaðarfullu fólki í fjölbreytt og
eftirsótt sumarstörf í álverinu á Grundartanga.
Í boði eru störf af ýmsu tagi við framleiðslu,
raf- og vélvirkjun og ﬂeira.

Öll störﬁn henta jafnt körlum og konum.
Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt,
öruggt og ánægjulegt starfsumhverﬁ og
góðan starfsanda.

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa um 600 manns með
fjölbreytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli.

nordural.is

HÆFNISKRÖFUR:
• 18 ára lágmarksaldur
• Mikil öryggisvitund og árvekni
• Heiðarleiki og stundvísi
• Góð samskiptahæfni
• Dugnaður og sjálfstæði
• Starfsfólk í raf- og vélvirkjun þarf
að hafa sveinspróf eða vera langt
komið í námi í viðeigandi fagi
• Bílpróf er skilyrði

Árangurstengd laun sumarfólks í vaktavinnu
eru um 400.000 krónur á mánuði fyrir fullt
starf. Starfsfólki bjóðast ferðir frá Akranesi,
Borgarnesi og af höfuðborgarsvæðinu.
Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar.
Umsóknir og upplýsingar eru á www.nordural.is
og hjá Helgu Björgu Hafþórsdóttur í síma 430 1000.
Öllum umsóknum verður svarað og trúnaði heitið.

Ísafjarðarbær

Garðyrkjufulltrúi
Umhverﬁs- og eignasvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til
umsóknar starf garðyrkjufulltrúa. Nánari upplýsingar um
starﬁð eru á heimasíðu Ísafjarðarbæjar
www.isafjordur.is

Störf á heimilum
fatlaðs fólks
Þroskaþjálfar, félagsliðar og stuðningsfulltrúar óskast
til starfa á heimilum félagsins í Reykjavík.
Umsækjendur þur fa að vera 20 ára eða eldri.
Um er að ræða framtíðarvinnu, einnig er möguleiki á
tímavinnu. Stöðurnar eru lausar strax.
Á heimili á Háteigsvegi vantar 25-3 0% stöðu á kvöldvaktir. Upplýsingar gefur Þóra Þórisdót tir í síma
551-0 014 og 82 2-015 8.
Umsókn sendist á thorath@st yrktar felag.is.
Á heimili í Víðihlíð vantar 8 0% star f á morgun-,
kvöld- og helgarvaktir.
Upplýsingar gefur Guðrún Guðmundsdót tir í síma
5 6 8-0242. Umsókn sendist á gunna@st yrktar felag.is
Hlut verk star fsfólks í búsetu er f yrst og fremst fólgið
í því að aðstoða íbúa í daglegu lífi og efla sjálfstæði
þeirra.
Upplýsingar um félagið og at vinnuumsókn má finna á
heimasíðu þess w w w.st yrktar felag.is.

          / = Ð ;(  / Ø : 0 ð    : Ð (

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss
st yrktar félags.

Viðskiptafræðingur óskast
Isavia leitar að verkefnastjóra á flugvallaog mannvirkjasvið félagsins í Reykjavík

Flugvalla- og mannvirkjasvið Isavia sinnir rekstri
og uppbyggingu flugvalla í innanlandskerfi Isavia,
ásamt því að sinna ráðgjöf og halda utan um verkefni
tengd uppbyggingu mannvirkja hjá fyrirtækinu.

Starfssvið
• Fjárhagslegt utanumhald um framkvæmdir og rekstur
innanlandsflugvalla.
• Kostnaðargreiningar og önnur greiningarvinna.
• Aðkoma að markaðsmálum og árangursmælingum.
• Stuðningur við ýmis rekstrartengd verkefni sviðsins.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2015.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Umsækjendur skulu hafa lokið viðskiptafræðiprófi.
• Þekking og reynsla af áætlanagerð er nauðsynleg.
• Þekking á rekstri flugvalla er kostur.
• Viðkomandi þarf að hafa góð tök á íslensku og ensku,
bæði töluðu og rituðu máli.

Umsóknum skal skila á www.isavia.is/atvinna

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

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík
Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

hefur þú áhuga
á efnum?

áhafnastjóri / crew manager
Eimskip leitar að víðsýnum og metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfni og
drifkraft, í starf áhafnastjóra (Crew Manager). Áhafnastjóri hefur umsjón með og ber ábyrgð á fjölbreyttum
verkefnum sem tengjast áhöfnum Eimskips á gámaskipum félagsins sem sigla til og frá Íslandi.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
• Samskipti innanlands sem utan við
alla helstu tengiliði
• Þátttaka í þróun og stefnumótun áhafnamála
hjá Eimskip
• Innleiðing og eftirfylgni öryggis- og
umhverﬁsstefnu um borð í skipum félagsins
• Umsjón og ábyrgð á framkvæmd og
eftirfylgni almennra mannauðstengdra verkefna

• Menntun í skipsstjórn, viðskiptafræði eða önnur
sambærileg menntun sem nýtist í starﬁ
• Þekking á íslenskum og alþjóðlegum lögum
og reglugerðum um rekstur kaupskipa
• Þekking á kjaraumhverﬁ sjómanna
• Reynsla af störfum á sjó og/eða góð þekking á
þeim kröfum sem gerðar eru um réttindi áhafna
• Góð almenn ensku og tölvukunnátta
• Stjórnunarreynsla
• Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptum
• Sjálfstæði og ábyrgð í vinnubrögðum
og ákvarðanatöku

Umsóknir óskast fylltar út á www.eimskip.is
Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar 2015
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Elín Hjálmsdóttir,
starfsmannastjóri Eimskips, elin@eimskip.is eða í síma 525 7375.

Eimskip | Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | Sími 525 7000 | www.eimskip.is

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.

Efnateymi Umhverfisstofnunar leitar að
starfsmanni með brennandi áhuga á því að
stuðla að ábyrgri notkun og markaðssetningu
hættulegra efna. Í boði er krefjandi starf í
frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er
lögð á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu
innanlands og utan.
Ítarlegri upplýsingar um starfið og
hæfniskröfur til þess er að finna á starfatorg.is
og umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/
Umsóknarfrestur er til og með
9. febrúar 2015. Umsóknir skulu sendar
til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut
24, 108 Reykjavík eða á netfangið
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is
FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING
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Skemmtilegt starf
í líﬂegu umhverﬁ

STAÐA SÉÉRFRÆÐILÆKNIS OG
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Félagsstofnun stúdenta auglýsir eftir starfsmanni í fullt starf á
skrifstofu Stúdentagarða á Háskólatorgi. Þarf að geta haﬁð störf
sem fyrst. Í starﬁnu felst úthlutun húsnæðis, upplýsingagjöf,
þjónusta við umsækjendur og íbúa, afgreiðsla erinda, o.ﬂ.

Nánari
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rinn
nn TTyr
yrﬁngs
g son
síma 824 7600, thorarinn@saa.is

Menntun, reynsla og hæfnikröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, góð samskiptahæfni, mikil
þjónustulund, skipulagshæfni, almenn tölvukunnátta (m.a. Excel)
og góð tök á ensku skilyrði. Þekking á háskólasamfélaginu er kostur.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 5 - 0 1 8 3

Áhugasamir sendi umsókn á starf@fs.is fyrir 3. febrúar.

Upplýsingatækni Orkuveitu Reykjavíkur óskar
eftir þjónustulunduðum og lærdómsfúsum
einstaklingi sem hefur áhuga á tækni og
tækninýjungum. Um er að ræða krefjandi
og fjölbreytt starf í góðu starfsumhverfi.
Upplýsingatækni OR starfar sem þjónustueining fyrir dótturfélög samstæðunnar sem
samanstendur af OR Veitum, Orku Náttúrunnar
og Gagnaveitunni.

Félagsstofnun stúdenta er sjálfseignarstofnun með sjálfstæða fjárhagsábyrgð.
Hlutverk hennar er að veita stúdentum við
Háskóla Íslands ódýra og fjölbreytta þjónustu.
FS á og rekur Stúdentagarða fyrir stúdenta
og fjölskyldur þeirra. Íbúar eru um 1.800
talsins. FS rekur einnig Bóksölu stúdenta,
þrjá leikskóla og fjölbreytta veitingasölu.

Háskólatorgi, 3. hæð
Sæmundargötu 4 Sími 570 0700

fs@fs.is www.fs.is

Dósent í stærðfræði
Laust er til umsóknar fullt starf dósents í stærðfræði við
Raunvísindadeild Háskóla Íslands.
Starfið er í algebru eða skyldu sviði.
Stærðfræðingahópurinn á Verkfræði- og
náttúruvísindasviði tilheyrir Raunvísindadeild.
Verkefni hópsins eru rannsóknir á ýmsum
sviðum í hreinni og hagnýtri stærðfræði,
kennsla og leiðbeining framhaldsnema í
ýmsum greinum stærðfræði, kennsla
BS-nema í stærðfræði og kennsla nemenda
í öðrum greinum, einkum verkfræði.

Hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi
í stærðfræði. Auk þess er krafist góðrar
samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum
samskiptum.

Framtíðarmarkmið hópsins eru að styrkja
rannsóknarstarfið enn frekar með því að
skapa frjóan og virkan rannsóknarvettvang
innanhúss, efla erlent samstarf og fjölga
framhaldsnemum.

Sjá nánar www.hi.is/laus_storf
Umsóknarfrestur er til 2. mars 2015.
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Hefur þú
áhuga á tækni?
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Nánari upplýsingar um starfið veitir Rögnvaldur
Möller prófessor í síma 525 4804, roggi@hi.is.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Almenn notendaaðstoð
• Móttaka og úrvinnsla á þjónustubeiðnum
• Uppsetning á tölvu- og hugbúnaði
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur
• Rík þjónustulund og samskiptafærni skilyrði
• Góð þekking á Microsoft hugbúnaði kostur
• Þekking á netkerfum, tengingum og
samskiptabúnaði kostur
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Gott vald á íslensku og ensku skilyrði

Þú sækir um á vefnum okkar, starf.or.is.
Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar 2015.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013
Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera
í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og
möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

Nánari upplýsingar um þjónustu
okkar má finna á www.or.is

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í land- og ferðamálafræði
við Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands.
Starfið er á sviði mannvistarlandfræði og ferðamálafræði.
Námsbrautin tilheyrir Líf- og
umhverfisvísindadeild á Verkfræði- og
náttúruvísindasviði. Verkefni
námsbrautarinnar felast í rannsóknum
og kennslu á ýmsum sviðum mannvistarlandfræði, náttúrulandfræði og
ferðamálafræði. Áhersla er á umhverfi,
auðlindir, búsetu og landupplýsingar.
Framtíðarmarkmið brautarinnar eru að
efla rannsóknir á þessum sviðum auk
þess að efla grunnnám og
framhaldsnám þeim tengdum.

Hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi
í landfræði, ferðamálafræði eða skyldum greinum.
Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni og
lipurðar í mannlegum samskiptum.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Karl Benediktsson
prófessor og námsbrautarstjóri, í síma 525 4286,
kben@hi.is og Katrín Anna Lund dósent og
varanámsbrautarstjóri, í síma 525 4484, kl@hi.is.
Sjá nánar www.hi.is/laus_storf
Umsóknarfrestur er til 23. febrúar 2015.
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Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir,
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is.

Lektor í land- og ferðamálafræði
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BIFVÉLAVIRKJAR
SKOÐUNARMAÐUR ÖKUTÆKJA

ÞJÓNUSTULIÐI
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða
þjónustuliða til ræstinga og umsjónar með
umgengni í skólanum á dagvinnutíma.
Möguleiki á hlutastörfum.
Laun eru skv. sérstökum samningi Eﬂingar og
fjármálaráðuneytis.

Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa við skoðun ökutækja á
höfuðborgarsvæðinu. Um framtíðarstarf er að ræða en einnig kemur til greina starf
í sumarafleysingum. Umsóknarfrestur er til 30. janúar.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu
skólans í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða
ræstingastjóra.
Skólameistari

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustustjóri og Hörður Harðarson fagstjóri í
síma 590 6900. Umsóknir sendist til Árna, arni@adalskodun.is. Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa á ökutækjasviði og starfrækir í dag
fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt skoðunarstöð í Reykjanesbæ.
Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum í Grundarfirði, Ólafsfirði og Reyðarfirði.

Faggiltur skoðunaraðili í 20 ár

www.adal.is

Störf á heimilum
fatlaðs fólks
Þroskaþjálfar, félagsliðar og stuðningsfulltrúar óskast
til starfa á heimilum félagsins í Reykjavík.
Umsækjendur þur fa að vera 20 ára eða eldri.
Um er að ræða framtíðarvinnu, einnig er möguleiki á
tímavinnu. Stöðurnar eru lausar strax.
Á heimili á Háteigsvegi vantar 25-3 0% stöðu á kvöldvaktir. Upplýsingar gefur Þóra Þórisdót tir í síma
551-0 014 og 82 2-015 8.
Umsókn sendist á thorath@st yrktar felag.is.
Á heimili í Víðihlíð vantar 8 0% star f á morgun-,
kvöld- og helgarvaktir.
Upplýsingar gefur Guðrún Guðmundsdót tir í síma
5 6 8-0242. Umsókn sendist á gunna@st yrktar felag.is
Hlut verk star fsfólks í búsetu er f yrst og fremst fólgið
í því að aðstoða íbúa í daglegu lífi og efla sjálfstæði
þeirra.
Upplýsingar um félagið og at vinnuumsókn má finna á
heimasíðu þess w w w.st yrktar felag.is.
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss
st yrktar félags.

Akademískar stöður við lagadeild
Lagadeild Háskólans í Reykjavík leitar að tveimur öflugum starfsmönnum til að sinna kennslu og rannsóknum á sviði
annars vegar stjórnskipunar- og stjórnsýsluréttar og hins vegar íslensks fjármunaréttar og skyldra greina.

STARFSSVIÐ:
Starfsmennirnir munu sinna kennslu við lagadeild, stunda rannsóknir, leiðbeina nemendum í rannsóknarverkefnum
og sinna ýmsum tilfallandi verkefnum innan deildarinnar. Starfið veitir viðkomandi tækifæri til þess að hafa áhrif á
þróun rannsókna og kennslu í lögfræði við háskóla sem hefur nýsköpun og frumkvöðlastarf að leiðarljósi.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
•
•
•
•
•
•

Doktors- eða fullnaðarpróf í lögfræði.
Reynsla af fræðiskrifum í lögfræði.
Reynsla af kennslu á háskólastigi.
Reynsla úr atvinnulífi.
Áhugi á miðlun þekkingar til nema, fræðasamfélags og almennings.
Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla
· Umsjónarkennari í ensku í Hörðuvallaskóla
Menntasvið

· Verkefnastjóri spjaldtölvuverkefnis
grunnskóla Kópavogsbæjar
Velferðarsvið

Ráðið verður í stöður sérfræðings, lektors, dósents eða prófessors, út frá hæfismati. Önnur staðan gæti,
ef þess er óskað, verið tímabundin til 12 -18 mánaða.
Umsóknum skal skilað til Háskólans í Reykjavík á vefnum ru.is/lausstorf. Með umsókn skal fylgja ferilskrá,
skrá yfir birtar fræðilegar greinar, lýsing á rannsóknarsviði, 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 1. mars 2015.
Nánari upplýsingar veita Ragnhildur Helgadóttir, forseti lagadeildar, (ragnhildurh@ru.is) og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir,
mannauðsstjóri, (sigridureg@ru.is). Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

· Starfsfólk á heimili og hæfingarstöð fyrir
fatlaða

· Ráðgjafa í málefnum fatlaðra
Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

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. Akademískar deildir skólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild,
tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. 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 3500 og starfa um 230 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.
Háskólinn í Reykjavík | Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | Sími 599 6200 | www.hr.is

kopavogur.is
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Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt.
Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og
vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.
Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Deildarstjóri upplýsingadeildar í starfsstöð Fiskistofu á Akureyri
Laus er til umsóknar staða deildarstjóra upplýsingadeildar Fiskistofu í starfsstöð Fiskistofu á Akureyri. Upplýsingadeild hefur umsjón með rekstri fiskveiðistjórnunarkerfisins
þ. á m. úthlutun aflaheimilda og úrvinnslu gagna úr gagnastöfnum stofnunarinnar. Deildarstjóri upplýsingadeildar heyrir undir sviðsstjóra þjónustu- og upplýsingasviðs.
Um fullt starf er að ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni:
• Ábyrgð á úthlutun aflamarks og annarri ráðstöfun aflaheimilda
• Ábyrgð á söfnun, úrvinnslu og miðlun upplýsinga
• Vinnsla og greining gagna
• Dagleg stjórnun upplýsingadeildar

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun er kostur.
• Framúrskarandi þekking og reynsla í greiningu og úrvinnslu á talnaefni
• Þekking á gagnagrunnum, kunnátta í SQL-forritun er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Stjórnunarreynsla er æskileg
Mikill kostur er að umsækjendur hafi þekkingu á málefnum sjávarútvegs

Nánari upplýsingar um störfin veita Þorsteinn Hilmarsson, sviðsstjóri þjónustu- og upplýsingasviðs og Auðunn Ágústsson, deildarstjóri í síma 5697900.
Umsóknir sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1,
220 Hafnarfirði merktar: „Deildarstjóri upplýsingadeildar“.

Veiðieftirlitsmenn í starfsstöðvar Fiskistofu á Akureyri og Ísafirði
Fiskistofa óskar að ráða veiðieftirlitsmenn í starfsstöðvar sínar á Akureyri og Ísafirði. Um eina stöðu er að ræða á hvorri starfsstöð. Staðan á Akureyri heyrir undir deildarstjóra
veiðieftirlitssviðs – austur en staðan á Ísafirði heyrir undir deildarstjóra veiðieftirlitssviðs – vestur. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni:
• Eftirlit á sjó.
Eftirlit á sjó felst m.a. í lengdarmælingum á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða,
eftirliti með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla.
Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu
í samræmi við veiðar og afla um borð.
• Eftirlit í landi.
Eftirlitsstörf í landi fela m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með veiðarfærum
og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu og skilum afladagbóka.
Starfið felur einnig í sér skrifstofustörf s.s. skýrslugerð þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með
löndunum og skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna brotamála sem upp koma.

Hæfniskröfur:
• Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur reynslu af störfum í sjávarútvegi.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta er áskilin.
• Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.
Skipstjórnarréttindi eru kostur.

Nánari upplýsingar um starfið veita Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, sviðsstjóri veiðieftirlitssviðs í síma 5697977,
Þórhallur Ottesen deildarstjóri veiðieftirlits – vestur í síma 5697932 og Sævar Guðmundsson deildarstjóri veiðieftirlits – austur í síma 4782010.

Umsóknir sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu,
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar annars vegar „Veiðieftirlitsmaður Akureyri“ og hins vegar „Veiðieftirlitsmaður Ísafirði“.

Sérfræðingur í starfsstöð Fiskistofu í Vestmannaeyjum
Laus er til umsóknar staða sérfræðings á veiðieftirlitssviði í starfsstöð Fiskistofu í Vestmannaeyjum.
Staðan heyrir undir sviðsstjóra veiðieftirlitssviðs. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni:
• Gerð og viðhald ferla á veiðieftirlitssviði. Ábyrgð á að verkferlar og vinnulýsingar séu skráðar,
endurskoðaðar og uppfærðar reglulega
• Bréfaskriftir er varða verkefni sviðsins
• Greining og úrvinnsla gagna
• Rafrænt eftirlit

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á gæðastjórnun
• Mjög góð tölvuþekking
• Mjög góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Glöggskyggni á tölur og hæfni til greiningar og úrvinnslu gagna
• Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og drifkraftur
Þekking eða reynsla á sviði sjávarútvegs er kostur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, sviðsstjóri veiðieftirlitssviðs í síma 5697977.
Umsóknir, sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta, sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1,
220 Hafnarfirði merktar: „Sérfræðingur Vestmannaeyjum“.

Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar 2015.
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan
til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar
eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
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Laust starf hjá Héðni hf.

Uppsetning á bílskúrsog iðnaðarhurðum
Óskum eftir að ráða starfsmann við uppsetningu og viðhald á bílskúrs- og iðnaðarhurðum.
Viðkomandi þarf að hafa gott verksvit, vera handlaginn, hraustur og útsjónarsamur;
geta unnið sjálfstætt, talað íslensku og hafa bílpróf.
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Þorgeirsson.

RÚV AUGLÝSIR EFTIR NÆTURFRÉTTAMANNI
Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins á netfangið
atvinna@hedinn.is eða fyllið út umsókn á vefsíðu
fyrirtækisins www.hedinn.is

Við leitum að kraftmiklum og hugmyndaríkum einstaklingi sem hefur
reynslu af fréttamennsku og vinnslu fyrir vef.
Næturfréttamaður heyrir undir fréttastjóra RÚV og vinnur samkvæmt
fréttareglum Ríkisútvarpsins og öðrum vinnureglum stofnunarinnar er
snerta fréttamenn s.s. siðareglum.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur
Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

SVÆFINGA- OG
GJÖRGÆSLULÆKNINGAR
Fjórar stöður sérfræðilækna

» Íslenskt sérfræðileyfi í svæfinga- og gjörgæslulækningum
» Frekari viðbótarnám í svæfinga- og gjörgæslulækningum
er æskilegt en ekki skilyrði (t.d. barnasvæfingar,
gjörgæslulækningar)
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg en ekki
skilyrði
» Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við yfirlækna deildarinnar
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2015.
» Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,
reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, LSH skrifstofu aðgerðasviðs, 10C Fossvogi.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við
umsækjendur og byggir ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim.
» Upplýsingar veita Gísli Vigfússon, yfirlæknir, netfang
gislivig@landspitali.is, sími 825 3542 og Alma Dagbjört
Möller, framkvæmdastjóri, netfang almam@landspitali.is,
sími 543 1000.
» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

Umsóknarfrestur er til 9. febrúar 2015.

www.hagvangur.is

Nánari upplýsingar veitir Andrea Róbertsdóttir mannauðsstjóri RÚV
í tölvupósti andrea.robertsdottir@ruv.is

Umsóknarform má ﬁnna á www.ruv.is/storf
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

LUNGNALÆKNINGAR
Sérfræðilæknir

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfnikröfur

∫ Færni í vinnslu fyrir vef.
∫ Góð tölvu- og tækniþekking.
∫ Stundvísi.
∫ Sjálfstæði í starfi, brennandi
áhugi og geta til að vinna ein/n
og undir álagi.

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf í síðasta lagi 1. mars 2015.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Laus eru til umsóknar fjögur störf sérfræðilækna í svæfingaog gjörgæslulækningum á Landspítala. Starfsvettvangur innan
spítalans verður ýmist við Hringbraut eða í Fossvogi.
Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina. Störfin
veitast frá 1. maí 2015 eða eftir nánara samkomulagi.
» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækna sérgreinarinnar, s.s.
vinna á skurðstofum, gjörgæslu, móttöku, við svæfingar á
útstöðvum sjúkrahússins, bráðameðferð og meðhöndlun
bráðra og langvinnra verkja
» Þátttaka í bakvöktum og bundnum staðarvöktum
samkvæmt vaktafyrirkomulagi sérgreinarinnar
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna
og prófessor

∫ Háskólamenntun.
∫ Reynsla af fréttamennsku.
∫ Mjög gott vald á íslensku máli.
∫ Góð tök á ensku í ræðu og riti
og þekking á öðru erlendu
tungumáli æskileg.

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í lungnasjúkdómum.
Starfið veitist frá 1. apríl 2015 eða eftir samkomulagi. Stefnt er
að því að um fullt starf verði að ræða en starfshlutfall getur þó
verið samkvæmt nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»

Vinna á legu- og göngudeildum lungnalækninga
Vinna við ráðgjöf í lungnasjúkdómum
Þátttaka í vaktþjónustu lungnalækna
Þátttaka í viðfangsefnum almennra lyflækninga í samráði
við yfirlækni lungnalækninga
» Þátttaka í kennslu læknanema, kandídata og deildarlækna
» Þátttaka í rannsóknarstarfi

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt sérfræðileyfi í lungnalækningum
Breið þekking og reynsla í lungnasjúkdómum
Þekking á á svefnháðum öndunarfærasjúkdómum
Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar 2015.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,
reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósrit af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt
skulu berast, í tvíriti, Þórarni Gíslasyni, yfirlækni, LSH
Lungnalækningar E7 Fossvogi.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við
umsækjendur og byggir ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim.
» Upplýsingar veitir Þórarinn Gíslason, yfirlæknir, netfang
thorarig@landspitali.is, sími 543 1000.
» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

ÞVAGFÆRASKURÐLÆKNINGAR
Sérfræðilæknir
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í þvagfæraskurðlækningum. Starfshlutfall er 50% og veitist starfið frá 1. apríl
2015 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækni sérgreinarinnar, s.s.
greining, meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er
tengjast sérgreininni, m.a. þátttaka í göngudeildarþjónustu
og samráðskvaðningum
» Meðhöndlun sjúklinga með þvagfærasteina m.a. starf við
nýrnasteinsbrjót (ESWL)
» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt sérfræðileyfi í þvagfæraskurðlækningum
Staðgóð reynsla af þvagfæraskurðlækningum
Reynsla í kennslu og vísindavinnu æskileg en ekki skilyrði
Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar 2015.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,
reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósrit af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, LSH skrifstofu skurðlækningasviðs 13A
Hringbraut.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við
umsækjendur og byggir ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim.
» Upplýsingar veitir Eiríkur Jónsson, yfirlæknir, netfang
eirikjon@landspitali.is, sími 543 1000.

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

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

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.
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Vinna og virkni
Spennandi og fjölbreytt starf
Ás st yrktarfélag óskar ef tir þroskaþjálfa, félagsliða og
stuðningsfulltrúa í 100% störf í Stjörnugróf 7-9. Vinnutíminn er frá 8.30-16.30. Staðan er laus frá 1.mars eða
ef tir nánara samkomulagi.
Um er að ræða vinnu- og virknitilboð f yrir fullorðið
fólk með fötlun. Starfsmaður tekur þát t í fjölbrey t tum og spennandi verkefnum í samvinnu við góðan
starfsmanna hóp í sveigjanlegu og skemmtilegu
vinnuumhverfi.
Upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdót tir í síma
414-0560. Umsókn sendist á essy@st yrktarfelag.is.
Einnig má sækja um í gegnum heimasíðu félagsins
w w w.st yrktarfélag.is
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Varðstjóri sjúkraflutninga
Yfirmaður sjúkraflutninga
Sérnámsst. í heimilislækningum
Lyflæknir/sjúkrahúslæknir
Heilsugæslulæknir
Yfirlæknir heilsugæslu
Lögreglumaður
Læknaritari/móttökuritari
Deildarstjóri
Veiðieftirlitsmaður
Veiðieftirlitsmaður
Sérfræðingur í starfsstöð
Lögfræðingur
Matreiðslumaður
Eftirlitsmaður á flugsvið
Sérfræðilæknar
Sérfræðingur
Móttökuritari
Starfsmaður á kaffibar
Sérfræðilæknir
Deildarlæknir
Sérfræðilæknir
Hjúkrunarfræðingur
Sérfræðilæknir
Öryggisstjóri

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Lögreglustjórinn á Vesturlandi
Heyrna- og talmeinastöð Íslands
Fiskistofa
Fiskistofa
Fiskistofa
Fiskistofa
Fangelsismálastofnun
Samgöngustofa
Samgöngustofa
LSH, svæf.- og gjörgæslulækningar
Umhverfisstofnun
Heilsugæslan Árbæ
LSH, matsalur
LSH, lyflækningar krabbameina
LSH, taugalækningadeild
LSH, lungnalækningar
LSH, bráðaöldrunarlækningadeild
LSH, þvagfæraskurðlækningar
Hagstofa Íslands

Selfoss
Suðurland
Selfoss
Vestm.eyjar
Vestm.eyjar
Vestm.eyjar
Akranes
Reykjavík
Akureyri
Akureyri
Ísafjörður
Vestm.eyjar
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201501/080
201501/079
201501/078
201501/077
201501/076
201501/075
201501/074
201501/073
201501/072
201501/071
201501/070
201501/069
201501/068
201501/067
201501/066
201501/065
201501/064
201501/063
201501/062
201501/061
201501/060
201501/059
201501/058
201501/057
201501/056

Spennandi störf hjá
bílaleigu ENTERPRISE
9HJQDDXNLQQDXPVYLIDOHLWDU(QWHUSULVHDè|ÀXJXPOLèVP|QQXPtVW|UIRJKOXWD
VW|UIi~WOHLJXVW|èYXPIpODJVLQVt5H\NMDYtNRJ5H\NMDQHVE 
ÏVNXPHLQQLJHIWLUXPVyNQXPXPVXPDUVW|UItDIJUHLèVOXRJYLèVWDQGVHWQLQJXELIUHLèD

 %yNKDOGVIXOOWU~Lt5H\NMDQHVE 

Afgreiðsla

Standsetning bifreiða

Starfssvið
• Reikningagerð.
• Uppgjör.
• Innheimta.
• Eftirfylgni og bakvinnsla tjónamála.

Starfssvið
• Afgreiðsla og bókanir á bílaleigubílum
til viðskiptavina.
• Símsvörun og upplýsingagjöf til viðskiptavina.
• Önnur tilfallandi verkefni.

+ IQLVNU|IXU
• 0HQQWXQVHPQêWLVWtVWDU¿
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, frumkvæði og drifkraftur.
• Góð enskukunnátta er skilyrði.
• Kunnátta á MS Excel og Navision er æskileg.

+ IQLVNU|IXU
• Stúdentspróf.
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, frumkvæði og drifkraftur.
• Góð enskukunnátta er skilyrði.
• Góð tölvufærni.

VNLOHJWHUDèXPV NMHQGXUJHWLKD¿èVW|UIVHPI\UVW
Umsóknir óskast sendar á netfangið careers-IS@EnterpriseRentACar.com
ásamt ferilskrá og mynd. Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Starfssvið
• <¿UIHUèiiVWDQGLELIUHLèDI\ULURJHIWLU~WOHLJX
• Alhliða þrif á bifreiðum.
• Önnur tilfallandi verkefni.
+ IQLVNU|IXU
• Bílpróf er skilyrði.
• Hreint sakavottorð.
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, frumkvæði og drifkraftur.
• Góð enskukunnátta.

(QWHUSULVHUHQWDFDUer alþjóðleg bílaleiga sem starfar í 80 löndum með 8.100
sölustaði um allan heim. Enterprise á Íslandi hóf starfsemi í lok síðasta árs
og er með útleigustöðvar í Reykjavík og Reykjanesbæ. Hjá Enterprise starfar
metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram við að veita framúrskarandi þjónustu.
(QWHUSULVHiËVODQGLHUUHNLèDI%tODOHLJX.\QQLVIHUèD

Umsóknarfrestur er til IHEU~DU.

Umferðarmiðstöðin BSÍ, 101 Reykjavík • Arnarvöllur, 235 Reykjanesbæ / Info-IS@EnterpriseRentACar.com / www.EnterpriseRentACar.is / Sími 519 9300
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Velferðarsvið

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t.
almennri félagsþjónustu og sértækri þjónustu við fatlað fólk, aldraða og börn. Í því felst
stefnumótun í velferðarmálum, áætlanagerð, samþætting velferðarþjónustu, eftirlit í samræmi
við lög, reglur, samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum, mat á árangri, þróun nýrra úrræða og gerð þjónustusamninga við þriðja aðila. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á sex
þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar og hjá Barnavernd Reykjavíkur.
Á Velferðarsviði starfa rúmlega 2.000 starfsmenn á um 100 starfseiningum í borginni, sem
margar veita þjónustu allan sólarhringinn. Velferðarsvið þjónustar um 20.000 einstaklinga á
ári og eru áætluð útgjöld sviðsins árið 2013 um 21 milljarður króna. Velferðarsvið starfar með
velferðarráði og barnaverndarnefnd.

Þingeyjarsveit auglýsir
lausa til umsóknar stöðu

skólastjóra
Þingeyjarskóla

Deildarstjóri skrifstofu sviðsstjóra - Velferðarsvið
Skrifstofa Velferðarsviðs auglýsir eftir deildarstjóra á skrifstofu sviðsstjóra
Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á faglegu starﬁ, vinnubrögðum, uppbyggingu og
skipulagi sinnar deildar.
• Ábyrgð á starfsmannahaldi, fyrirkomulagi starfa og rekstri
á deildinni.
• Eftirfylgd og þátttaka í heildarstefnumótun og samhæﬁngu.
• Ábyrgð á undirbúningi funda velferðarráðs.
• Ábyrgð, stuðningur og umsjón vegna starfa
stefnumótunarhópa.
• Ábyrgð og umsjón með gerð ársskýrslu og starfsáætlunar
sviðsins.
• Ábyrgð á gerð verklags og verkferla varðandi verkefni
þvert á einingar á skrifstofu Velferðarsviðs.
• Aðkoma að gerð og yﬁrsýn erindisbréfa á skrifstofu
Velferðarsviðs.
• Ber ábyrgð á samstarﬁ og samvinnu við þjónustueiningar
og aðrar skrifstofur á sviðinu sem tengjast starfsemi
deildarinnar.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði félags- eða heilbrigðisvísinda.
• Framhaldsmenntun á sviði opinberrar stjórnsýslu.
• Haldgóð reynsla af stjórnun.
• Yﬁrgripsmikil reynsla af málaﬂokkum velferðarþjónustu.
• Reynsla af starﬁ í opinberri stjórnsýslu.
• Skipulags- og forystuhæﬁleikar.
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að leiða
lýðræðislegt, skapandi og sveigjanlegt skólastarf þar
sem nám, vellíðan og þroski nemenda er í fyrirrúmi. Lögð er áhersla á fjölbreytta kennsluhætti og
námsumhverfi, vellíðan nemenda og starfsfólks,
umbótastarf, starfsþróun og virk samskipti við
foreldra og nærsamfélag.
Umsóknarfrestur er til 10. febrúar n.k.
Sjá nánar á heimasíðu Þingeyjarsveitar
http://www.thingeyjarsveit.is og hjá sveitarstjóra,
Dagbjörtu Jónsdóttir, í síma 464 3322 eða 862 0025,
netfang: dagbjort@thingeyjarsveit.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ellý Alda Þorsteinsdóttir í síma 411-1111 eða með því að senda fyrirspurnir á
elly.alda.thorsteinsdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störﬁn á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til 7. febrúar
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innﬂytjendur,
fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

ERT ÞÚ SÚ SEM VIÐ LEITUM AÐ?
Skólastjóri Hvolsskóla
Hvolsvelli
Staða skólastjóra við Hvolsskóla á Hvolsvelli er laus til umsóknar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn
til að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skólasamfélagsins í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið nær frá Eystri Rangá
að Jökulsá á Sólheimasandi.
Starfssvið
• Ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag
Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
• Reynsla af stjórnunar- og þróunarstörfum
• Framhaldsmenntun á sviðið stjórnunar og reksturs æskileg
• Forystuhæfni og færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni
Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum, er
metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur um nærsamfélagið.
Æskilegt er að skólastjóri hafi búsetu í Rangárþingi eystra.
Staðan er laus frá 1. ágúst nk. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.
Umsóknarfrestur er til 20. mars 2015
Hvolsskóli er á Hvolsvelli í Rangárþingi eystra. Í skólanum eru 240
nemendur á aldrinum 6 -16 ára í 12 umsjónarhópum. Við skólann
starfa 29 kennarar og 24 aðrir starfsmenn en ekki eru allir í fullu
starfi. Stjórnunarteymi Hvolsskóla er auk skólastjóra, tveir
deildarstjórar og vinnur stjórnunarteymið mjög náið saman.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans
www.hvolsskoli.is.
Hvolsskóli starfar í anda Uppeldis til ábyrgðar, er Grænfánaskóli
og vinnur að því að verða ART skóli. Í skólanum er lögð áhersla
á einstaklingsmiðað nám. Hvolsskóli er eini grunnskóli sveitarfélagsins og þess vegna kemur fjöldi nemenda í skólann með
skólabifreiðum úr dreifbýlinu. Í skólanum er skólaskjól og einnig
er lögð áhersla á að allir nemendur fái tekið þátt í íþrótta- og
félagsstarfi sem boðið er uppá í lok hefðbundins skólastarfs.
Umsóknum má skila á skrifstofu Rangárþings eystra, Hlíðarvegi
16, 860 Hvolsvöllur. Einnig má senda inn umsóknir rafrænt á
netfangið isolfur@hvolsvollur.is.

Þú þarft að vera hress, brosmild og elska að stjana við viðskiptavininn. Vera vön sölustörfum, á aldrinum 35-55 ára og hafa auga
fyrir fötum. Við bjóðum hálfsdags starf, þar sem unnið er 4 tíma á
dag og annan hvern laugardag.
Ef þetta er eitthvað fyrir þig, sendu okkur umsókn með ferilsskrá á
box@frett.is merkta: essasú? fyrir 2. febrúar.

VAKTSTJÓRI
Í ELDHÚS
Tapasbarinn sækist
eftir öflugum
vaktstjóra í eldhús
Við leitum að metnaðarfullum lærðum matreiðslumanni með ástríðu fyrir matargerð
Viðkomandi þarf að vera jákvæður, vinna vel
í hóp og undir álagi og það er kostur að hafa
reynslu af stjórnunarstörfum.
Í boði er vinna í skemmtilegum hópi og líflegu umhverfi með miklum möguleika á að
vaxa í starfi.

Leikskólinn Örk á Hvolsvelli
Leikskólinn Örk auglýsir eftir leikskólakennara
í fullt starf og sérkennara í 50-100% stöðu
Leikskólinn Örk er 4 deilda leikskóli þar sem starfa 92 börn og
32 kennarar og starfsmenn. Uppeldisstefna Arkarinnar byggir á
hugmyndafræði hugsmíðahyggju.
Hugmyndafræðin felur í sér að börnin séu leitandi og gagnrýnin
og tileinki sér þekkingu og skilning með ígrundun, lausnaleit,
rökhugsun og að þau læri að nýta sér það í leik og starfi og taka
ígrundaðar ákvarðanir sem byggðar eru á þekkingu þeirra og
gildismat.
Verkefni:
Helstu verkefni leikskólakennara og sérkennara er samkvæmt
starfslýsingu í kjarasamning FL og í samráði við leikskólastjóra.
Menntun:
Umsækjendur þurfa að hafa lokið leikskólakennaranámi.
Framhaldsmenntun í sérkennslu er æskileg eða reynsla af vinnu
með sérkennslubörnum.
Hæfni:
Kennarar og starfsmenn leikskólans þurfa að búa yfir færni í
mannlegum samskipum, hafa góða íslenskukunnáttu, sýna frumkvæði, sjálfstæði og hafa metnað fyrir starfi sínu og vera tilbúnir
að vinna að uppeldi og menntun barna á leikskólaaldri í samræmi
við námsskrá og í nánu samstarfi við stjórnendur leikskólans.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Félags leikskólakennara.
Umsóknafrestur er til 1. febrúar n.k. Hægt er að sækja um á heimasíðu leikskólans http://www.leikskolinn.is/ork undir flipanum
- Um leikskólann – Starfsumsóknir
Nánari upplýsingar um starfið veitir Árný Jóna Sigurðardóttir
leikskólastjóri í síma 488 4270 eða með tölvupósti á
leikskoli@hvolsvollur.is
Í Rangárþingi eystra búa um 1735 íbúar í einstaklega fallegu umhverfi.
Stjórnsýsla sveitarfélagsins er staðsett á Hvolsvelli. Veitt er góð þjónusta
við íbúa sveitafélagsins. Þar er góður leikskóli, framsækinn grunnskóli og
íþrótta- og tómstundastarf er öflugt.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895 7350

Ef þú vilt slást í hópinn sendu
ferilskrá á tapas@tapas.is
Save the Children á Íslandi
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Efnalaugin Björg við Háaleitisbraut óskar eftir
að ráða starfsmann í afgreiðslu í 100% starf.
Efnalaugin Björg er fjölskyldufyrirtæki stofnað árið 1953 sem
kappkostar að vera fremst á sínu sviði með einkunnarorðin:

Gæði, Þekking og Þjónusta.
Starfslýsing: Vinnutími er frá 9 – 18 og starfið felst m.a. í samskiptum við viðskiptavini, móttöku og merkingu á fatnaði, samantekt og frágangi á fatnaði ásamt öðrum fjölbreyttum störfum.
Hæfniskröfur: Reynsla af afgreiðslustörfum, góð samskiptafærni,
góð íslenskukunnátta, stundvísi og rík þjónustulund.
Lágmarksaldur 25 ár.
Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2015 og öllum
umsækjendum verður svarað.
Vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir ásamt ferilskrá
með meðmælendum á tölvupósti á vefpóstinn: haaleiti@bjorg.is

Parlez-vous français?
Starf í ferðaþjónustu

Yfirmaður sjúkraflutninga
Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laust til umsóknar starf yfirmanns sjúkraflutninga við stofnunina. Yfirmaður
sjúkraflutninga hefur umsjón með framkvæmd og daglegum rekstri sjúkraflutningaþjónustu í heilbrigðisumdæmi
Suðurlands, sem spannar tæpa þrjátíu þúsund ferkílómetra. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lækninga.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur

• Ábyrgð á rekstri, starfsmannahaldi og faglegri
þjónustu sjúkraflutninga á starfssvæði HSU

• Menntun á sviði sjúkraflutninga
• Háskólamenntun eða önnur menntun á sviði stjórnunar
og rekstrar

• Þátttaka í mótun sjúkraflutninga- og
utanspítalaþjónustu á starfsvæði HSU

• Þekking á lögum og reglum um sjúkraflutninga og
björgunarmál

• Eftirfylgni með framkvæmd verkefna

• Reynsla af áætlanagerð, stjórnun, rekstri og úrvinnslu
gagna

• Áætlanagerð og ferlagreining

AD Travel óskar eftir frönskumælandi starfsmanni
í starf við framleiðslu og úrvinnslu ferða fyrir hópa
og einstaklinga.
Hæfniskröfur:
• Talar og skrifar góða frönsku og ensku
• Góð tölvukunnátta
• Hefur reynslu úr ferðageiranum (s.s. unnið sem leiðsögu
maður eða þekkir Ísland vel)
• Getur unnið mikið yfir sumartímann
• Hefur gaman af því að skipuleggja
Um er að ræða fullt starf. Umsóknir og ferilsskrá sendist á
daniel@adtravel.is fyrir 1. febrúar n.k.

• Viðhald og endurnýjun á tækjum og búnaði
• Þátttaka í uppbyggingu grunn-, framhalds- og
símenntunar á sviði sjúkraflutninga

• Reynsla af umbótaverkefnum og teymisvinnu

• Starfsmannaviðtöl

• Hæfni í tjáningu í ræðu og riti

• Miðlun upplýsingar, samskipti og samvinna

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Innleiðing nýjunga og breytinga

• Áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Starfið er laust frá 1. maí nk. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Landssambands slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna eða viðkomandi stéttarfélags.

Varðstjóri sjúkraflutninga
Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laust til umsóknar starf varðstjóra sjúkraflutninga við starfsstöð á Selfossi.
Varðstjóri stýrir einni af fjórum sjúkraflutningavöktum á Selfossi og ber faglega og starfsmannalega ábyrgð á þeirri
vakt ásamt stjórnun ýmissa verkefna sem honum eru falin. Næsti yfirmaður er yfirmaður sjúkraflutninga við HSU.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð

AD Travel er ferðaskipuleggjandi sem sérhæfir sig í hópferðum fyrir erlenda
ferðamenn. Við erum að leita að hressum og skipulögðumeinstaklingi sem vill
vinna í litlu en skemmtilegu fjölskyldufyrirtæki þar sem unnið er náið með erlendum
samstarfsaðilum við að skapa ógleymanlega lífsreynslu fyrir viðskiptavininn.

• Leiðtoga- og verkstjórnarhlutverk ásamt
starfsmannahaldi á sinni vakt

• Utanumhald og eftirfylgni almennrar skráningar og skýrslugerðar

• Framkvæmd þjálfunaráætlana og
vinnureglna/vinnuferla innan einingar

• Þátttaka í þróun og uppbyggingu þjónustu

• Starfsmannaviðtöl
• Þátttaka í áætlanagerð, fræðslu- og símenntunarmálum

Umsækjandi þarf að uppfylla menntunarkröfur sem gerðar eru til
sjúkraflutningsmanna við HSU og eftirfarandi grunnskilyrði:
Menntunar- og hæfniskröfur

Framkvæmdastjóri
í 70% starfshlutfall
Garðyrkjufélagið auglýsir hér með
stöðu framkvæmdastjóra í 70% starfshlutfalllausa til umsóknar.
Starfið innifelur daglegan rekstur skrifstofu félagsins, utanumhald
um félagaskrá, heimasíðu og aðra samfélagsmiðla félagsins, gerð
rekstraráætlunar og eftirfylgni með henni, samskipti við félagsmenn og önnur verkefni að beiðni stjórnar félagsins.
Hæfnikröfur:
• Umsækjendur hafi menntun sem nýtist þeim í starfi.
• Áhersla er lögð á vandvirkni í vinnubrögðum, frumkvæði
og sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni og útsjónarsemi
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík samskiptahæfni
• Almenn tölvuþekking og þekking á rekstri áskilin, grunnþekking
á markaðsmálum æskileg
• Reynsla af skrifstofustörfum og ríkur áhugi á garðyrkju
æskilegur

• Menntun á sviði sjúkraflutninga
• Fagleg þekking og reynsla í sjúkraflutningamálum

• Hæfni í mannlegum samskiptum gagnvart samstarfsmönnum
og skjólstæðingum

• Stjórnunarleg kunnátta og skipulagshæfni

• Frumkvæði, áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf

• Tungumálakunnátta og almenn tölvukunnátta

• Hafa staðist þrek- og styrktarpróf

• Hæfni til að tjá sig i ræðu og riti

• Greiningarhæfni og öryggi undir álagi
• Hæfni í að leiðbeina öðrum

Starfið er laust frá 1. maí nk. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hjörtur Kristjánsson framkvæmdastjóri lækninga, netfang hjortur.kristjansson@hsu.is,
sími 481-1955. Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar nk. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Umsókn óskast fyllt út á umsóknarblað á www.hsu.is og henni þarf að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun,
fyrri störf og reynslu. Umsóknum er skilað rafrænt á hsu@hsu.is.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands | Suðurland
Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta heilbrigðisumdæmi landsins, við sameiningu
Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa), Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja
(HSVe). Formleg sameining tók gildi 1. janúar 2015. Heildarframlag til HSU á fjárlögum 2015 er um 3,6 milljarðar króna og
hjá stofnuninni starfa ríflega 500 manns á 10 starfstöðvum. Fjöldi íbúa á svæðinu eru um 26.000 manns. Hlutverk HSU er að
leggja grunn að skipulagi almennrar heilbrigðisþjónustu og tryggja íbúum í heilbrigðisumdæmi Suðurlands og öðrum þjón-

Kjör eru samkvæmt samkomulagi. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem fyrst eða í síðasta lagi þann 1. mars næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Þuríður Backman, formaður GÍ í síma
861 9031 eða um netfangið gardurinn@gardurinn.is.
Umsóknir berist til Garðyrkjufélags Íslands, Síðumúla 1,
105 Reykjavík eða í netfangið gardurinn@gardurinn.is fyrir
9. febrúar næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað.
Garðyrkjufélag Íslands er áhugamannafélag með ríflega 2000 félagsmenn um allt
land. Félagið var stofnað árið 1885 og er því eitt elsta áhugamannafélag landsins.
Félagið stendur fyrir öflugri fræðslustarfsemi á sviði garðyrkju, fræðslufundum,
námskeiðum og ráðstefnum. Innan félagsins starfa klúbbar sem fjalla um sérsvið
innan félagsins, svo sem rósaklúbbur, ávaxtaklúbbur, matjurtaklúbbur og fleira.

ustuþegum, s.s. ferðamönnum á svæðinu, jafnan aðgang að bestu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er tök á að veita.

Vinnu vantar
Spennandi störf á hálendi Íslands
Við leitum starfa fyrir fólk á atvinnuleysiskrá hjá
nokkrum stéttarfélögum – hæft fólk sem er tilbúið
til að takast á við margvísleg verkefni. Ef þú ert með
starf á lausu gætum við haft rétta starfsmanninn.
Kynntu þér málið á vefsíðu okkar: www.starfid.is
– eða sendu okkur fyrirspurn: vinna@starfid.is

www.starfid.is

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni um þjónustu
við fólk án atvinnu, atvinnuleitendur, sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 10 atvinnuráðgjafar STARFs.
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til starfa.

Trek Iceland óskar eftir að gönguleiðsögumönnum í fulla vinnu
fyrir sumarið 2015. Starfstímabilið er frá 15. júní – 10. september
2015. Trek Iceland er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki sem
sérhæfir sig í skipulögðum gönguferðum á hálendi Íslands.
Starfið felur í sér leiðsögn í dagsferðum og lengri ferðum
fyrirtækisins.
Hæfniskröfur:
• Jákvæðni í starfi
• Þjónustulund
• Leiðtogahæfni

• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott líkamsástand
• Tungumálakunnátta
• Leiðsögunám

Umsóknir sendast á trek@trek.is eða nánari upplýsingar
í síma 571 3344.
Við biðjum umsækjendur að senda ferilskrá ásamt upplýsingum
um ferðareynslu.
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Við erum stolt af skólunum okkar!

Viltu vera með?
Félagsstofnun stúdenta óskar að ráða til starfa leikskólastjóra á
leikskólann Sólgarð. Við leitum að einstaklingi með mikinn metnað og
vilja til að leiða og starfa eftir stefnu leikskóla stúdenta, HighScope.
Leikskólastjóri ber fag- og rekstrarlega ábyrgð á starfi leikskólans.

Umsóknir sendist á
starf@fs.is fyrir 5. febrúar.
ásamt yfirliti um menntun,
fyrri störf, upplýsingum um
meðmælendur og annað sem
umsækjandi telur skipta máli.

Leikskólakennaramenntun og kennslureynsla er skilyrði
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg
Góð tök á Word og Excel
Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar
Hæfni í mannlegum samskiptum

Háskólatorgi, 3. hæð

Sæmundargata 4

Sími 5700 700

fs@fs.is

Um er að ræða 50% starf.
Starfssvið:
Bókhald í DK.
Almenn skrifstofustörf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

Bókari
óskast
Cu2.ehf óskar eftir að ráða reyndan bókara.

Kostir:

www.fs.is

Viðurkenndur bókari.
Reynsla í Stólpa & DK.
Rík hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð exelkunnátta.
Vinnsamlegast sendið ferilskrá til:
Harald Isaksen, framkvæmdastjóra á netfandið:harald@hos.is
Umsóknarfrestur er til 10. febrúar 2015.

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík
Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

Sérnámsstaða í heimilislækningum
Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir lausa til umsóknar sérnámsstöðu í heimilislækningum við starfsstöð á Selfossi.
Um er að ræða 100% starf eða samkvæmt samkomulagi. Næsti yfirmaður er yfirlæknir heilsugæslu við starfsstöðina.
Aðalstarfsstöð verður heilsugæslan á Selfossi og verður námið byggt á marklýsingu fyrir sérnám í heimilislækningum
en einnig er gert er ráð fyrir samstarfi við kennslustjóra sérnáms í heimilislækningum varðandi fræðilegt nám sem fer
fram í reglulegu hópstarfi í Reykjavík. Til greina kemur að taka hluta af náminu erlendis í samráði við kennslustjóra.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur

• Almennar heilsugæslulækningar og heilsuvernd

• Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði

• Fræðsla til skjólstæðinga og aðstandenda

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Vaktþjónusta

• Hæfni í tjáningu í ræðu og riti

• Þátttaka í verkefnum innan starfsstöðvar

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf

Starf veitist frá 1. apríl nk. eða samkvæmt nánara samkomulagi. Reiknað er með að staðan sé til þriggja ára. Laun eru
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. Hægt er að aðstoða við að útvega húsnæði.

Nánari upplýsingar veita Arnar Þór Guðmundsson, yfirlæknir og kennslustjóri, netfang arnar@hsu.is, sími 480-5100
og Hjörtur Kristjánsson framkvæmdastjóri lækninga, netfang hjortur.kristjansson@hsu.is, sími 481-1955.
Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar nk. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn óskast fyllt
út á umsóknarblað á www.hsu.is og henni þarf að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, starfsleyfi, fyrri störf og
reynslu. Umsóknum er skilað rafrænt á hsu@hsu.is.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands | Selfoss
Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta heilbrigðisumdæmi landsins, við sameiningu
Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa), Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja
(HSVe). Formleg sameining tók gildi 1. janúar 2015. Heildarframlag til HSU á fjárlögum 2015 er um 3,6 milljarðar króna og
hjá stofnuninni starfa ríflega 500 manns. Fjöldi íbúa í umdæminu eru um 26.000 manns. Hlutverk HSU er að leggja grunn að
skipulagi almennrar heilbrigðisþjónustu og tryggja íbúum í heilbrigðisumdæmi Suðurlands og öðrum þjónustuþegum, s.s.
ferðamönnum á svæðinu, jafnan aðgang að bestu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er tök á að veita.

hefur þú áhuga
á efnum?
Efnateymi Umhverfisstofnunar leitar að
starfsmanni með brennandi áhuga á því að
stuðla að ábyrgri notkun og markaðssetningu
hættulegra efna. Í boði er krefjandi starf í
frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er
lögð á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu
innanlands og utan.
Ítarlegri upplýsingar um starfið og
hæfniskröfur til þess er að finna á starfatorg.is
og umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/
Umsóknarfrestur er til og með
9. febrúar 2015. Umsóknir skulu sendar
til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut
24, 108 Reykjavík eða á netfangið
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is
FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING
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Staða skólastjóra við leikskólann
Laut er laus til umsóknar
Leikskólinn Laut er fjögurra deilda leikskóli með
rúmlega 100 nemendur og fer starfsemin fram í nýlegu
húsnæði. Leikskólinn starfar samkvæmt uppbyggingarstefnunni og er í samstarﬁ við félagsþjónustu sveitarfélagsins um eﬂingu foreldrafærni á grundvelli PMTO.
Sjá nánar á heimasíðu skólans.
Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera
ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri leikskólans og er
leitað eftir metnaðarfullum og áhugasömum leiðtoga
sem veitir skólanum faglega forystu á sviði kennslu og
þróunar í skólastarﬁ.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun er skilyrði
• Reynsla af stjórnun leikskóla er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- eða
kennslufræði er æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Metnaður og áhugi fyrir nýjungum
• Frumkvæði og skipulagshæfni
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Nökkvi Már Jónsson, sviðsstjóri félagsþjónustu- og fræðslusviðs í netfang nmj@grindavik.is og Ragnhildur Birna Hauksdóttir,
leikskólaráðgjaﬁ í netfang ragnhildur@grindavik.is
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá með yﬁrliti um
menntun og reynslu ásamt ítarlegri greinargerð um
fyrirhugaðar áherslur í skólastarﬁ.
Umsókn skal skilað á netfang sviðsstjóra félagsþjónustu- og, eigi síðar en 4. febrúar 2015.
Æskilegt er að umsækjandi geti haﬁð störf hið fyrsta.
Jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust

Yfirlæknir heilsugæslu
Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laust til umsóknar starf yfirlæknis heilsugæslu við starfsstöð í Vestmannaeyjum.
Yfirlæknir hefur umsjón með daglegum rekstri á þjónustu sinnar sérgreinar við starfsstöðina auk þátttöku í almennum
störfum heilsugæslulækna og vaktþjónustu. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lækninga við HSU.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð
• Stjórn starfsemi lækna í heilsugæslu
• Leiðandi hlutverk í faglegum málefnum og þróun
starfsemi
• Áætlanagerð og breytingastjórnun
• Ábyrgð á rekstri og faglegri þjónustu
heimilislækninga
• Innleiðing nýjunga
• Þátttaka í eflingu kennslu, fræðslu og
endurmenntunar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi í
heimilislækningum eru skilyrði
• Reynsla af stjórnun, áætlanagerð og rekstri er æskileg
• Stjórnunar- og skipulagningarhæfni
• Reynsla af umbótaverkefnum og teymisvinnu
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni í tjáningu í ræðu og riti
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf

Starf veitist frá 1. apríl nk. eða samkvæmt samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra
og Læknafélags Íslands. Hægt er að aðstoða við að útvega húsnæði.

Heilsugæslulæknir
Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laus til umsóknar störf heilsugæslulæknis við starfsstöð í Vestmannaeyjum.
Um er að ræða 100% starf eða samkvæmt samkomulagi. Næsti yfirmaður er yfirlæknir heilsugæslu við starfsstöðina.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð
• Almennar heilsugæslulækningar og heilsuvernd
• Fræðsla til skjólstæðinga og aðstandenda
• Þátttaka í vaktþjónustu
• Kennsla nema og starfsfólks
• Þátttaka í þróun sinnar faggreinar innan
starfsstöðvar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi í
heimilislækningum eru skilyrði
• Reynsla af umbótaverkefnum og teymisvinnu
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni í tjáningu í ræðu og riti
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf

Starf veitist frá 1. apríl nk. eða samkvæmt samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra
og Læknafélags Íslands. Hægt er að aðstoða við að útvega húsnæði.

Ríki Vatnajökuls óskar eftir að
ráða framkvæmdastjóra
Leitað er að kraftmiklum og metnaðarfullum
einstaklingi sem hefur vilja til að ná árangri í starfi.
Starfssvið:
• Dagleg stjórnun og rekstur félagsins, ásamt verkefnastjórnun.
• Gerð framkvæmda- og fjárhagsáætlana og eftirfylgni með þeim.
• Virk þátttaka í stefnumörkun um starfsemi félagsins og
framkvæmd hennar.
• Virk þáttaka í markaðs- og kynningarmálum og umsjón
með heimasíðu félagsins.
• Samskipti við fyrirtæki, hagsmunasamtök og stofnanir innan
félagsins (klasans) sem utan.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi og/eða víðtæk reynsla af
rekstrar- eða markaðsmálum.
• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Þekking og reynsla úr ferðaþónustu kostur.
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta sem og hæfni til að tjá
sig í ræðu og riti.
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og metnaður í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð tölvukunnátta og geta til að hagnýta sér upplýsingatækni
á fjölbreyttan máta.

Lyflæknir/sjúkrahúslæknir
Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laus til umsóknar störf lyflæknis/sjúkrahúslæknis við starfsstöð í
Vestmannaeyjum. Um er að ræða starf yfirlæknis í 100% starfshlutfalli eða samkvæmt nánara samkomulagi. Yfirlæknir
hefur umsjón með daglegum rekstri á þjónustu sinnar sérgreinar og sjúkrahúslækninga við starfsstöðina auk þess að
sinna hefðbundnum lækningum og vaktþjónustu. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lækninga við HSU.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð
• Stjórn starfsemi lækna á sjúkrahússviði
• Leiðandi hlutverk í faglegum málefnum og þróun
starfsemi
• Áætlanagerð og breytingastjórnun
• Ábyrgð á rekstri og faglegri þjónustu sjúkrahússviðs
• Innleiðing nýjunga
• Þátttaka í eflingu kennslu, fræðslu og
endurmenntunar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi eru skilyrði
• Reynsla af stjórnun, áætlanagerð og rekstri er æskileg
• Stjórnunar- og skipulagningarhæfni
• Reynsla af umbótaverkefnum og teymisvinnu
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni í tjáningu í ræðu og riti
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf

Starf veitist frá 1. apríl nk. eða samkvæmt samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra
og Læknafélags Íslands. Hægt er að aðstoða við að útvega húsnæði.

Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Kristjánsson framkvæmdastjóri lækninga, netfang hjortur.kristjansson@hsu.is,
sími 481-1955. Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar nk. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Umsókn óskast fyllt út á umsóknarblað á www.hsu.is og henni þarf að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun,
starfsleyfi, fyrri störf og reynslu. Umsóknum er skilað rafrænt á hsu@hsu.is.

Ríki Vatnajökuls er einkahlutafélag um klasa samstarfsfyrirtækja
og opinbera aðila sem tengjast ferðaþjónustu á Suð-austurlandi.
RV stuðlar að öflugri og arðbærri ferðaþjónustu allt árið sem
byggir á aðdráttarafli stórbrotinnar náttúru, matvælum og menningu svæðisins. Skrifstofan er á Höfn í Hornafirði.
Sjá nánar: visitvatnajokull.is

Heilbrigðisstofnun Suðurlands | Vestmannaeyjar

Umsjón með ráðningunni hafa
Ingibjörg tel. 899 7881 (job.rikivatnajokuls@gmail.is),
Vala tel. 863 9199 (vala@hornafjordur.is),
Ásmundur tel. 896 6412 (arnanes@arnanes.is)

milljarðar króna og hjá stofnuninni starfa ríflega 500 manns. Fjöldi íbúa í umdæminu eru um 26.000 manns.

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar nk.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á
job.rikivatnajokuls@gmail.com

Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta heilbrigðisumdæmi landsins, við sameiningu Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa), Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og Heilbrigðisstofnunar
Vestmannaeyja (HSVe). Formleg sameining tók gildi 1. janúar 2015. Heildarframlag til HSU á fjárlögum 2015 er um 3,6
Hlutverk HSU er að leggja grunn að skipulagi almennrar heilbrigðisþjónustu og tryggja íbúum í heilbrigðisumdæmi
Suðurlands og öðrum þjónustuþegum, s.s. ferðamönnum á svæðinu, jafnan aðgang að bestu heilbrigðisþjónustu sem á
hverjum tíma er tök á að veita. Við starfsstöðina í Vestmannaeyjum er sinnt heilsugæslu og sjúkrahúsþjónustu við íbúa
Vestmannaeyja, sem eru um 4.300 talsins, auk ferðamanna. Heilsugæslan veitir almenna lækninga- og hjúkrunarþjónustu,
forvarnir og heilsuvernd ásamt bráða- og slysaþjónustu.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og fram
kemur rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

Við sjúkrahússvið er starfsrækt legudeild, hjúkrunardeild, skurðstofa og fæðingarhjálp. Vestmannaeyjar eru heillandi og
fjölskylduvæn náttúruparadís með öflugt íþrótta- og menningarlíf.
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TIL SÖLU !!!
Til sölu er rekstur bílasölunnar bílaplan.is
Frábært tækifæri á besta stað
með yfir 200 bíla plani og stækkunarmöguleikar
Verð 12m.
Frekari uppl. veitir birnir@bilaplan.is

NORA styrkir samstarf
á Norður-Atlantssvæðinu
NORA óskar eftir verkefnahugmyndum
og styrkumsóknum með umsóknarfrest
þann 2. mars 2015.

Faxaflóahafnir sf. og Orkuveita Reykjavíkur óska eftir
tilboðum í verkið:
Norræna Atlantssamstarfið

Nánari upplýsingar á: www.nora.fo

THE SCANDINAVIA-JAPAN
SASAKAWA FOUNDATION
AUGLÝSING UM STYRKI
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__________ Útboð ___________

Íslandsdeild Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
veitir á árinu 2014 nokkra styrki til að efla tengsl Íslands og
Japans. Styrkirnir eru veittir til verkefna í samstarfi eða í
tengslum við japanska aðila. Veittir eru m.a. ferðastyrkir,
námsstyrkir og styrkir til skammtímadvalar í Japan.
Allar upplýsingar um umsóknarferlið er að finna á
heimasíðu Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation,

www.sjsf.se
Fyrir hönd fulltrúa Íslands í stjórn Scandinavia-Japan
Sasakawa Foundation, tekur ritari Íslandsdeildar,
Björg Jóhannesdóttir, við umsóknum og veitir allar frekari
upplýsingar, bjorgmin@gmail.com, sími: 820-5292.

Àǡ͚͚Ǥï͚͙͘͝
±ĄÚ

Sægarðar, lenging
Gatnagerð, veitur og umhverfisfrágangur
Verkið felst í nýbyggingu götu austan Klepps á nýlegri
landfyllingu ásamt tyrfingu/sáningu og öðrum
yfirborðsfrágangi. Verktaki skal einnig annast jarðvinnu
og röralagnir fyrir veitur, leggja holræsa-, vatns- og
hitaveitulagnir, leggja rafstrengi og reisa ljósastólpa..

Umfang verks:
x
x
x
x
x
x
x
x

3

Fyllingar 5.250 m
2
Púkkmulningur, 40 cm lag, 4.500 m
2
Malbikun, 6 cm lag, 4.250 m
Grassáning, 2.000 m2
Netgirðing, h=2 m, 370 m
Regnvatnslagnir 375 m
Hitaveitulagnir DN 80 st, 255 m
Lagnaskurðir (strengir og hitaveita), 450 m

Útboðsgögnin verða afhent hjá Hnit verkfræðistofu
h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 27. janúar n.k.
Tilboðum skal skila til Hnits verkfræðistofu h.f.,
Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík fyrir klukkan
11:00, þriðjudaginn 17. febrúar 2015. Tilboð verða
opnuð á sama stað og tíma.
Verklok eru 30. júní 2015.

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars 2015.

Styrkir úr Lýðheilsusjóði 2015
Lýðheilsusjóður óskar eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til
heilsueflingar og forvarna á sviði áfengis- og vímuvarna, tóbaksvarna, næringar, hreyfingar, tannverndar og geðræktar.
Óskað er eftir umsóknum með áherslu á eftirfarandi:
x
x

x
x
x

Auka þekkingu og færni fagfólks og foreldra í árangursríkum áfengis- og
vímuvörnum.
Aðgerðir í heilsueflingu og forvörnum sem miða að heilbrigðu mataræði með
áherslu á næringu leik- og grunnskólabarna og aukna færni ungs fólks í
matreiðslu.
Þjálfun fagfólks í meðferð við tóbaksfíkn og þróun þjónustueiningar fyrir aðstoð
til tóbaksleysis.
Aðgerðir sem miða að því að efla geðheilsu og vellíðan barna, unglinga og
fjölskyldna.
Verkefni sem beinast að minnihlutahópum til að stuðla að jöfnuði til heilsu.

Við úthlutun mun stjórn sjóðsins meta umsóknir út frá því hvernig þær falla að
hlutverki Lýðheilsusjóðs. Verkefni sem uppfylla eftirtalin skilyrði hafa forgang:
- Verkefni sem unnin eru í víðtæku samstarfi hagsmunaaðila í samfélaginu.
- Verkefni með eigin fjármögnun, farartæki og/eða aðra fjármögnun.
- Verkefni sem beinast að einhverjum eftirfarandi markhópum: Börnum og
ungmennum, félagslega illa stöddum hópum, minnihlutahópum og foreldrum.
Verkefnin eiga að hafa raunhæf og skýr markmið og gera þarf grein fyrir því hvernig
árangur verkefnis verður metinn.
Stjórn Lýðheilsusjóðs úthlutar úr sjóðnum.
Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2015 og skal sótt um á vefsvæði
Lýðheilsusjóðs, http://lydheilsusjodur.sidan.is/pages/.
Nánari upplýsingar í síma 510 1900 eða á vef Embættis landlæknis.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum í gegnum vefsvæði sjóðsins.
Embætti landlæknis – Barónsstíg 47 – 101 Reykjavík – Sími 5101900 – mottaka@landlaeknir.is – www.landlaeknir.is

Ný Auðbrekka
Samráðsfundur ﬁmmtudaginn 29.
janúar 2015 kl. 17:00 - 19:00 í
Lionssalnum Lundi, Auðbrekku 25-27
Dagskrá fun
ndarins:
- Ávarp, Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri
- Kynning á hugmyndum um ,,Nýja Auðbrekku”
Páll Gunnlaugsson, arkitekt frá ASK arkitektum
- Umræður, vinnufundur
- Stofnun Hagsmunasamtaka Auðbrekku,
Áshildur Bragadóttir, framkvæmdastjóri
Markaðsstofu Kópavogs
- Lokaorð, Sverrir Óskarsson formaður
skipulagsnefndar
Svæðið norðan Hamraborgar, við Auðbrekku
og Nýbýlaveg hefur tekið breytingum á síðustu
áratugum, frá því að vera nær eingöngu fyrir
iðnað yﬁr í verslun og þjónustu.
Til þess að mæta þessari breyttu notkun og
taka skref í átt að frekari þróun á svæðinu efnir
Kópavogsbær til samráðsfundar með íbúum og
hagsmunaaðilum á svæðinu.
Kynnt verður verðlaunatillaga ASK arkitekta
að skipulagi athafnasvæðiðs við Nýbýlaveg og
Auðbrekku. ASK arkitektar urðu hlutskarpastir
í hugmyndasamkeppni um skipulag
athafnasvæðisins við Nýbýlaveg og Auðbrekku
sem bæjaryﬁrvöld efndu til síðastliðið haust í
samvinnu við Lund fasteignafélag.
Nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu
verkefnisins www.kopavogur.is/audbrekka

Skipulags- og byggingardeild Umhverﬁssviðs

kopavogur.is

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali og
leigumiðlari

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta
á ﬁskveiðiárinu 2014/2015 sbr. reglugerð
um úthlutun byggðakvóta til ﬁskiskipa
nr. 652, 4. júlí 2014

Stórholt 19 – Reykjavík
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Stóriteigur 33- Opið hús
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Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta
til ﬁskiskipa fyrir:
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Djúpavog
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í
neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 37/2015 í
Stjórnartíðindum
Opið hús í dag kl. 13:00 – 13:30
Falleg og björt 3ja herb. íbúð – 80,4 fm., þar af er 16,4 fm. íbúðarherbergi á jarðhæð sem er í útleigu. Íbúðin er á 2. hæð í snyrtilegu
fjölbýlishúsi við Stórholt í Reykjavík. Verð: 27,5 milljónir

Ísafjarðarbær (Þingeyri, Flateyri,
Suðureyri og Hnífsdalur)
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að ﬁnna á heimasíðu stofnunarinnar
(ﬁskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.

Hraunhvammur 6 – Hafnarﬁrði

Opið hús sunnudaginn 25. jan kl. 14:00 - 14:30.
Gott 206,5fm einbýli við Stórateig 33 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, borðstofu, dagstofu, eldhús, þvottahús, geymslu
auk bílskúrs sem hefur verið innréttaður sem íbúð. Góð eign í grónu hverﬁ.
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Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar 2015.
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Nánari uppl: Brynjólfur GSM: 896-2953.

Fiskistofa, 23. janúar 2015.

Breiðahvarf 1- Opið hús.
S

Allsherjaratkvæðagreiðsla

Opið hús í dag kl. 14:30 – 15:00
Rúmgott einbýlishús á tveimur hæðum með stórum innangengnum
bílskúr samtals 225,8 fm.
Fimm svefnherbergi, fataherbergi inn af hjónaherbergi. Húsið er
staðsett á fallegri hraunlóð í Hafnarﬁrði. Verð: 45,5 milljónir

Tillögur uppstillingarnefndar og stjórnar Verkalýðsfélagsins Hlífar um stjórn, skoðunarmenn reikninga, stjórn
sjúkrasjóðs og stjórn orlofsheimilasjóða félagsins fyrir árið
2015, liggja frammi á skrifstofu Hlífar frá og með 23. janúar
2015.
Kosið er samkvæmt B-lið 22. gr. laga Hlífar í eftirtaldar
stöður:
1. Varaformann og tvo meðstjórnendur til tveggja ára
2. Þrjá varamenn í stjórn til tveggja ára
3. Tvo félagslega skoðunarmenn reikninga og einn til
vara til eins árs.
4. Stjórn sjúkrasjóðs, formann, varaformann og ritara til
eins árs og jafn marga til vara.
5. Stjórn orlofsheimilasjóðs, formann, varaformann og
ritara til eins árs og jafn marga til vara.
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Vogatunga 39

Opið hús sunnudaginn 25.jan frá kl. 14:30 - 15:00.
*læsileg ný neðri sérhæð ásamt bílskúr. Afhent fullbúin án gólfefna en búið
að ﬂísaleggja baðherbergin og þvottahús. Þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. Heildarstærð 185,6 fm. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, afhending
mjög ﬂjótlega.

Nánari uppl: Stefán Már 659-0500
Hús fyrir 60 ára og eldri.
Vel skipulagt 117,7 fm. Parhús á einni hæð þar af 25,2 fm. Bílskúr.
Mikil lofthæði í stofu og gangi og allt hið vandaðasta. Verð 41,9M

Öðrum tillögum ber að skila á skrifstofu Hlífar, Reykjavíkurvegi 64, Hafnarﬁrði, fyrir kl. 16:00 mánudaginn 2. febrúar
2015 og er þá framboðsfrestur útrunninn.
Til þess að bera fram lista eða tillögu þarf skriﬂeg
meðmæli eða stuðning 1/10 hluta fullgildra félagsmanna
þó ekki ﬂeiri en 100.

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

Furuás 1, Grb. - opið hús
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Kjörstjórn Vlf. Hlífar.

Ráðningarþjónusta

Opið hús sunnudaginn 25. jan frá kl. 16:30 - 17:15.

Leitar þú að starfsmanni?

Sérlega vel hannað um 250 fm einbýlishús. Húsið er vandað að allri gerð og í
því eru fjögur stór svefnherbergi. Björt stofa og borðstofa með mikilli lofthæð.
Stórt fjölskyldueldhús, sólpallar og heitur pottur. Tvöfaldur innbyggður 51 fm
bílskúr, í dag innréttaður sem íbúð.Verð 67,5 milljónir.

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Nánari uppl: Karen Sævarsdóttir 695-6890

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Trönuhjalli 11- Opið hús

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.
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Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

Opið hús sunnudaginn 25. jan frá kl.13:00-13:30.

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með sér sólpalli á frábærum stað við Trönu
hjalla 11 í Kópavogi. Eignin skiptist hol, stofu/borðsofu, eldhús með borðkrók,
hjónaherbgi, barnaherbergi og baðherbergi. Sérgeymsla í sameign.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari uppl: Stefán Már 659-0500
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Flesjakór 4 - Kóp
Glæsilegt og vandað 212,8 fm parhús
Opið hús sunnud. 25. janúar frá kl 14:00 til 14:30
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TÆKIFÆRI Á GRANDANUM
Fiskislóð 33, 35 og 37
- Lóðir fyrir atvinnuhúsnæði framtíðarinnar

Einstök staðsetning
og sjávarútsýni
miðsvæðis í Reykjavík
• Einstakt tækifæri til að byggja 6-12 þús. fm
atvinnuhúsnæði í 101 Reykjavík.

Glæsilegt 212,8 fm parhús á tveimur hæðum, þar af 30,6 fm bílskúr.
Efri hæð skiptist í eldhús, stofu, gestasnyrtingu og bílskúr. Á neðri
hæð eru 3 góð svefnherbergi, sjónvarpshol, stórt baðherbergi og
þvottahús. Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð gólfefni.
Fallega hannaður og viðhaldsléttur garður. Þetta er mjög vönduð eign
sem mikið hefur verið lagt í. Verð 66,9m.
Uppl. veitir Eiríkur í s:846-8487 eða á eirikur@valholl.is

Langabrekka 32 - Kóp

• Lóðir alls 12.000 fm undir atvinnuhúsnæði.
Skráð sem þrjár lóðir, möguleiki að selja
sem eina heild eða hverja fyrir sig.

Efri sérhæð + bílskúr
Opið hús sunnudag 25. janúar kl. 13:00 - 13:30

• Búið að greiða gatnagerðargjöld miðað við
6.200 fm fasteignir.
• Miklir möguleikar
á svæði sem er í
mikilli sókn.

PIÐ

S

HÚ

O

Nánari upplýsingar gefur
Guðlaugur 864 5464 og
Kjartan 824 9093

Guðlaugsson,
sölumaður

Falleg 86 fm 3-4ra herb. efri sérhæð á góðum rólegum stað skammt
frá miðbæ Kópavogs, ásamt 32 fm bílskúr sem möguleiki er að gera
að íbúð (klósett). 2 svefnherbergi, 2 stofur skiptanlegar. Gott eldhús
og bað. Falleg suður sérlóð með afgirtum sólpalli. Verð 29,9 millj.
Ingólfur Giss. lg.fs. sýnir S:896-5222

sími: 511 1144

Borg fasteignasala
Ármúla 7
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882
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HÚS

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

4
herb.

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður
897 5930

122
m2.
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Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539

E nEin
bý sh
býl
býli
sshús
hús
ús

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

Þórunn
Sigurðardóttir
Sölumaður
778 7707

Opið hús sunnudaginn 25. jan. kl. 15:30 - 16:00

Baugakór 12

Túngata 8 - Reykjavík

Verð: 39.900.000
Ein
nbýli
ýlishús
shús
ús

Þóra
Fasteignasali
777 2882

282
282,
2,5
2
m2.

Einstakt einbýlishús á afar eftirsóttum stað
við Túngötu í miðbæ Reykjavíkur. Húsið er á
þremur hæðum og er skráð hjá FMR 285,7
fm. Húsið er á þremur hæðum.

Verð: Tilboð
OPIÐ
HÚS

3-4
herb.

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

285,
85
57
m2.

Opið hús laugardaginn 24. jan. kl. 15.00-15.30

Björt og falleg íbúð á efri hæð með sérinngangi
og góðum suðursvölum á þessum vinsæla stað
í Kópavogi. Gott skipulag innan íbúðarinnar.

Vilborg
G. Hansen
Fasteignasali
853 7030

519 5500

Opið hús mánudaginn 26. jan. kl. 17.30 -18.00

Brekkuhvarf 17
Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

128,5
m2.2

Einbýlishús við Brekkuhvarf alls 150,5 fm
á endalóð í Kópavogi. Húsið skiptist í þrjú
svefnherbergi,samliggjandi stofu og borðstofu,
sjónvarpshol, eldhús og baðherbergi.

Verð: 41.900.000

Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

OPIÐ
HÚS

Opið hús þriðjudaginn 27. jan. kl. 17.30-18.00

Opið hús Opið hús miðvikudaginn 28. jan. kl. 17:30-18:00

Klyfjasel 13

17. Júnítorg 3

Hrólfsskálamelar

Stórt og rúmgott fjölskylduhús í grónu hverﬁ í
Reykjavík. Eign sem hentar stórum fjölskyldum,
þar sem stutt er í ﬂest alla þjónustu skóla,
leikskóla og ﬂ.

Einstaklega vönduð og fallega innréttuð íbúð
í lyftuhúsi fyrir 55 ára í Sjálandinu –stæði í
bílageymslu. Stórt og opið eldhús, rúmgóð
borðstofa, stofa og tvö baðherbergi.

Vandaðar og glæsilegar íbúðir að Hrólfs-skálamel 10-18 á Seltjarnarnesi. Glæsileg fulllbúin sýningaríbúð á annari hæð, þar sem
útsýnið er glæsilegt til austurs yﬁr borgina. Öllu íbúðum fylgir stæði
í bílagaeymslu, sem er sérstaklega rúmgóð með góðu aðgengi.

Verð: 60.900.000

Þórunn
Sölumaður
778 7707

Verð: 43.900.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Verð: 44.000.000

| FASTEIGNIR |
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STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Viltu verða hótelstjóri?
FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4
STAKFELL.IS

535 1000

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir I Berta Bernburg I Grétar Haraldsson

DYNGJUVEGUR 6, 104 R.

GEFÐU
HÆNU

Höfum fengið í einkasölu einstakt tækifæri til að verða þinn eigin húsbóndi og
reka glæsilegt hótel á einum fallegasta stað á Íslandi, alveg við Mývatn.
Hótel Reykjahlíð er byggt árið 1947 og stendur á bökkum Mývatns. Hótelið
er með 9 herbergjum sem eru öll með baði, sérlega rúmgóð með stórkostlegu útsýni yﬁr Mývatn og til nærliggjandi fjalla. Í húsinu er veitingasalur
fyrir 30 manns. Eignin er á deiliskipulagðri 5.900m2 eignarlóð með stækkunarmöguleikum, malbikað bílastæði,
Allar nánari uppl. á skrifstofu Fasteignasölu Akureyrar s. 460-5151

9O7 2OO3

Fasteignasala Akureyrar - Sími 460 5151 - Arnar Guðmundsson Lögg. Fast.

gjofsemgefur.is
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OPIÐ HÚS SUNNUD. 25. JAN. KL. 14:00-14:30.

*Einstakt hús - Vandað og mikið endurnýjað
- Vel staðsett og glæsilegt útsýni* *LAUST STRAX*
Einstakt, 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/
vinnuherbergi, 4-5 svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Rúmgóður
bílskúr. Stórar útsýnissvalir með góðu aðgengi niður í gróinn og fallegan garð,
vinsælt og rótgróið hverﬁ. Vönduð eign með sögu og sjarma. Verð 139 M.

Þorrasalir 17 - 201 Kópavogur - Séríbúðir með einstöku útsýni
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Upplýsingar gefur: Aðalheiður Karlsdóttir, löggiltur fasteignasali sýnir eignina.
GSM 893 2495. adalheidur@stakfell.is

ÞÓRUNNARTÚN 2

105 RVK

stakfell@stakfell.is

TRAUST FASTEIGNASALA
Sími: 464 9955

Til leigu

verslunarhúsnæði á
besta stað í miðbænum

Eignin verður sýnd sunnudaginn 25. janúar milli kl. 12:30 og kl. 13:30
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir.
• Veglegar innréttingar og stórir gluggar.
• Svalir með steyptum skilvegg.
• Örstutt í útivistarparadísina Heiðmörk.

• Í stuttu göngufæri er Salaskóli, verslun, heilsugæsla
og íþróttamiðstöð.
• Einstök staðsetning og náttúrurík landgæði
sem felast í frábæru útsýni.

• Golfvöllur GKG við túnfótinn.
• Verð frá 32,9 m.
3727

Hrólfsskálamelur 10-18 - Frábært útsýni
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Nú eru til leigu annars vegar húsnæði
á jarðhæð við Ráðhústorg 3 og 5.
Eignirnar eru til afhendingar nú þegar.
Stærð Ráðhústorgs 3 er 103,3 fm.
og Ráðhústorgs 5, 115,4 fm.

Eignin verður sýnd sunnudaginn 25. janúar milli kl. 13:00 og kl. 14:00

Hugsanlega er hægt að opna á milli húsnæðanna.
Frekari upplýsingar veitir Björn á skrifstofu.
SÍMI: 464 9955

Q

FAX: 464 9901

Q

SKIPAGATA 16

Q

OPIÐ MÁN. - FÖS. KL. 9-12 & 13-17

• 3ja metra lofthæð, og háar innihurðir
• Stæði í lokuðum bílakjallara

• Aðeins 2 íbúðir á hæð og 6 íbúðir um hverja lyftu
• Flestar íbúðir með fallegu sjávar-, fjalla- og borgarsýn

• 2ja til 5 herbergja íbúðir
• Í göngufæri frá, sundlaug, verslunum og heilsugæslu
• Verð frá 44 m.

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
899 1178

Sími:

Ásvallagata
Mjög falleg og vel skipulögð 100,6 fm
5 herbergja hæð í fallegu húsi á þessu
sívinsæla stað.
Sérinngangur. 3 svefnherbergi.
Eignin er laus til afhendingar strax.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

45,9 millj.

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Svan G. Guðlaugsson

Helgi Jónsson

Jórunn Skúladóttir

Páll Þórólfsson

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 697 9300

sölufulltrúi
Sími: 780 2700

sölufulltrúi
Sími: 845 8958

sölufulltrúi
Sími: 893 9929

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Bankastræti
Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar.
Glæsileg 93,9 fm 3 herbergja risíbúð á tveimur
hæðum ásamt 56,5 fm suð/vestur svalir með
vægast sagt frábæru útsýni yfir miðborgina.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

65,0 millj.

Þórðarsveigur
Falleg íbúð 123 fm að stærð
4ra herbergja á 3.hæð
Þvottahús innan íbúðar
Stæði í bílakjallara
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

899 5856

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasalit
Sími:

6955520

Haðarstígur
Glæslilegt mjög mikið endurnýjað 126,1fm
parhús á þessum einstaka stað í miðborginni.
Sérbílastæði.
Verönd út frá borðstofu.
Góðar svalir út frá efri hæð.

34,9 millj.

OPIÐ HÚS

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

55,9 millj.

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 25. jan. kl. 14:00-14:30

sunnudaginn 25. jan. kl. 14:00-14:30

Brautarás 3

Sandavað 5

213,2 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr

Rúmgóð 5 herbergja íbúð
í lyftuhúsi með stæði

Fjögur svefnherbergi en hægt að bæta við því fimmta
Pallur að framan og aftan, áhaldahús í bakgarði
Húsið í góðu standi, málað og
skipt um þakkant nýverið
Nánari upplýsingar veitir:
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Verð :

52,0 millj.

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
Davíð
Jónsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is
sími: 697 9300
david@miklaborg.is sími: 697 3080

OPIÐ HÚS

Verð :

36,9 millj.

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 25. jan. kl. 15:00-15:30

sunnudaginn 25. jan. kl. 16:00-16:30

Kögursel

Stekkjarhvammur 50
Hafnarﬁrði

Frábært fjölskylduhús Stærð 216,9 fm
Tvær hæðir plús bílskúr Stór sólpallur með
skjólgirðingum Innarlega í rólegri götu Stutt í
skóla

2ja herb. plús bílskúr
Stærð 98,2 fm.
Sérinngangur
Bílskúr 24,2 fm.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500
Verð :

Stofa, borðstofa og eldhús í einu rými
Fjögur svefnherbergi, stórar svalir
Baðherbergi, þvottahús innan íbúðar

56,9 millj.

Verð :

24,9 millj.

Álfhólsvegur 22

Afhending í júní 2015

Vel skipulagðar 2ja til 5 herbergja íbúðir
Lyfta og stæði í bílgeymslu
Traustir verktakar
Verð frá :

MIKLABORG

28,4 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

- með þér alla leið -

Víðihlíð
Falleg íbúð á tveimur hæðum
Samtals að stærð 194,1 fm
Möguleiki á aukaíbúð á jarðhæð

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

47,9 millj.

569 7000

569 7000

Mýrargata 26 - 0206
Glæsileg íbúð
Fallegt útsýni
Fullbúin
Til afhendingar strax
Stæði í bílageymslu
Nánar: Hilmar 695 9500

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Laugavegur 151-155
Íbúð á 3.hæð í risi 77,4.m² að stærð
Stæði í bílageymslu
Íbúðin með mikilli lofthæð og fallegum kvistum
Frábær staðsetning í miðbæ Reykjavíkur

Verð :

36,9 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

39,9 millj.

Verð :

Hrólfskálamelur 10 - 18
Kórsalir

Þorrasalir 17

Glæsileg 128,0 fm íbúð á 5.hæð
Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og stofa
Vandaðar innréttingar
Glæsilegt útsýni og suðvestur svalir
Stæði í bílageymslu
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

39,0 millj.

Nýjar, vandaðar íbúðir
Íbúðirnar eru 85-125 fm og 3-4 herbergja
Sérinngangur, bílastæðakjallari
Frábært útivistarsvæði í nágrenninu
Afhending strax
Nánar: Jason 775 1515

Verð frá :

Vandaðar og nútímalegar
íbúðir í glæsilegu húsi á
Seltjarnarnesi

Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun
íbúðanna á Hrólfsskálamel.
Fáar íbúðir í hverjum stigagangi og því fáir
um hverja lyftu
Stærð íbúða frá 86 til 223 fm auk geymslu og
stæða í bílgeymslu. 2ja til 6 herbergja íbúðir.

31,9 millj.
Verð frá :

44,0 milljónir

Allar innréttingar eru íslensk smíði frá Brúnás
og tæki og blöndunartæki af vandaðri gerð.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 26. jan. frá kl: 17:00 -17:30

Nánari upplýsingar veitir:

Páll Þórólfsson, sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Flétturimi 5

Einstakt útsýni. Reykjanesið úr suðurgluggum og Faxaflóinn með sínum
fjallagarði í norður.

Nánari upplýsingar veitir:

Mjög falleg 60,9 fm 2 herbergja íbúð
á jarðhæð með afgirtri verönd.

Mikil lofthæð í íbúðunum, gólfsíðir gluggar

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Þjónusta og verslun í göngufæri ásamt
gönguleiðum, sund, golf og líkamsrækt.

Eignin er mjög snyrtileg og vel skipulögð.
Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700
Verð :

22,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 26. jan. frá kl: 17:45-18:15

Grundarhús 8
Mjög vel skipulögð 119,0 fm 4ra herbergja
íbúð á jarðhæð með sérinngangi á þessum
vinsæla stað.

Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Útgengi út á verönd.
Eignin er laus strax.
Verð :

33,7 millj.

Vindakór 2-8
www.vindakor.is

OPIÐ HÚS

3-5 herbergja með stæði í bílageymslu.
Gott skipulag, rúmgóð alrými og

mánudaginn 26. jan. frá kl: 18:15-18:45

Lindargata 37

veglegar innréttingar frá Axis

Möguleiki á 90% láni

Skugginn

Sturta og baðkar í öllum íbúðum.
Húsin eru viðhaldslétt að utan.

Nýleg 3ja herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi
Bílastæði í bílakjallara.
Gólfhiti og góðar suðursvalir
Innréttingar og frágangur fyrsta flokks
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Möguleiki að kaupa til viðbótar bílskúr
og eða 30-40 fm viðbótargeymslu
Afar hagstætt fermetraverð.

Nánari upplýsingar veitir:

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300
Verð :

www.miklaborg.is

Íbúðir á bilinu 112-166 fm,

44,9 millj.

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

- með þér alla leið -

MIKLABORG

Sími 699 5008

Sími 512 4900
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!
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Ástún 6, 200 Kópavogur.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. JANÚAR KL. 13:00 – 13:30.
14 íbúða hús - Lúxus 3ja herbergja íbúðir stærðir frá 79,8 fm. - 97,8 fm.
Allar íbúðir með stæði í bílageymslu. Afar vandaðar innréttingar, granít í
borðplötum í eldhúsi og sólbekkjum. Dyrasími með myndavél.
Verð frá 29,9 millj. - 37,9 millj. Afhending febrúar 2015
AÐ
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Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 699 5008

Þórarinn Thorarensen

Íris Hall

Sölustjóri
Sími 770 0309

Löggiltur fasteignasali
Sími 770 0309
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661 7788

Heilindi - Dugnaður - Árangur

Magnús
Einarsson
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þjónusta = árangur*

Landmark leiðir þ
þig
g heim!

AUSTURKÓR 67
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. JAN
FRÁ KL. 16:00 TIL 16:30
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VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. JAN FRÁ 16:00 TIL 16:30
AÐ AUSTURKÓR 67 Í KÓPAVOGI
Benedikt sýnir eignirnar, sími 661 7788. Upplýsingar: bo@landmark.is, magnus@landmark.is
Glæsilegar fjórar 4ra herbergja íbúðir í nýju fjölbýli sem staðsett er á
einstaklega góðum útsýnisstað í Kópavogi með sér inngang. Íbúðirnar
skilast fullbúnar án gólfefna, nema baðherbergi og þvottahús er flísalagt.

• Vandaðar innréttingar – ekkert til sparað.
• Verulega hagstætt verð – góð kaup.
• Gott skipulag – geymsla á hæðinni með
glugga sem hægt er að nota sem herbergi.

Landmark leiðir þig
þ g heim!

• Stærð 119,3 fm.

Verð 36,9 milj.
Benetikt Ólafsson
Sölumaður fasteigna

Magnús Einarsson
Lgf. viðskiptafr. MBA

Sími 512 4900
landmark.is
Íris Hall, löggiltur fasteignasali

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

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Landmark leiðir þ
þig
g heim! – Þú hringir
g við seljum!
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FANNAHVARF 4 – 203 KÓP

AUSTURKÓR 17 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 25.JAN KL.15:30-16:00

AÐEINS 3 ÍBÚÐIR EFTIR

- Vel skipulögð 112 fm 4ra herb.endaíbúð
- Vandaðar innréttingar
- Sérinngangur er í íbúð
- Suð-austur svalir / fallegt útsýni
- Eigendur skoða skipti á sérbýli í hverﬁnu
V. 36,9 millj.

- Nýjar og vel skipulagðar 4ra herb.íbúðir
- Sérinngangur / suður-svalir
- Afhendast fullbúnar að öllu leiti
- Íbúðir eru lausar til afhendingar
V. 35,9 millj.
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Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

N
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Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

S

HÚ

VINDAKÓR 2 – 203 KÓP

MARARGATA 2 – 190 VOGAR

ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 5.HÆÐ

OPIÐ HÚS SUNNUD. 25. JANÚAR KL. 14:00 – 14:30

- Ný íbúð í viðhaldsfríu fjölbýli
- Um er að ræða 4ra herb 130fm íbúð
- Endaíbúð / gluggar á 3 vegu
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Afhent fullbúin án gólfefna
V. 41,9 millj.

- Skemmtilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð, innst í botnlanga.
- 3-4 svefnherbergi og stór, rúmgóð stofa og 33 fm ﬂísalagður bílskúr, alls 172 fm.
- Skipti á minni eign á höfuðborgarsvæðinu koma til greina !
V. 28,9 millj.
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Hafðu samband

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
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BLÁSALIR 2 – 201 KÓP

ÚTHLÍÐ 7 – 105 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUD. 25 JANÚAR. KL. 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS SUNNUD. 25. JAN KL. 13:00 – 13:30

- Fallegt parhús með 5 svefnherbergjum, alls um 230 fm
- Baðherbergi á báðum hæðum og rúmgóður bílskúr
- Glæsilegt útsýni.
Hafðu samband
- Frábært hverﬁ þar sem stutt er í alla þjónustu. SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
V. 61 millj.

- Falleg 4ra herbergja, 148 fm sérhæð með bílskúr í Hlíðunum.
- Tvær rúmgóðar stofur og tvö rúmgóð svefnherbergi.
Hafðu samband
- Endurnýjað eldhús og baðherbergi.
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
- Frábær staðsetning !
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
V. 47,9 millj.
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RÁNARGATA 12A – 101 RVK

GLÆSILEGT SUMARHÚS / MINNA MOSFELL, UNDIRHLÍÐ

BÓKIÐ SKOÐUN

Einstaklega glæsilegt 107 fm. sumarhús ca. 80 km. frá Reykjavík. Eignin stendur á 9.600 fm.
Eignarlóð. Afar vandaðar og sérsmíðar hnotu-innréttingar og innihurðir. Allir gluggar og
hurðir úr harðvið. Stór verönd með frábæru útsýni. Eignin stendur á 9.600 fm. Eignarlóð.
Hiti í gólfum með sér hitastýringu fyrir hvert rými. Hafðu samband
Eignin er staðsett við Minna Mosfell í Grímsnes ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309
og Grafningshreppi. Rafmagnshlið inn á svæðið.

Afar falleg hæð og ris, alls 85 fm, 3ja herbergja í 101 Reykjavík
Íbúðin er með sérinngangi og í göngufæri frá miðbænum
Húsið hefur verið mikið endurnýjað að innan
Hafðu samband
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
og utan síðastliðin ár
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
V. 38,9 millj.

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Landmark leiðir þ
þig
g heim! – Þú hringir
g við seljum!
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DOFRABERG 11 - 220 HAFNARFJ.
OPIÐ HÚS SUN. 25. JAN. FRÁ KL 14:00 TIL 14:30

KLEPPSVEGUR 2 – 105 RVK.

- Einstaklega falleg og vel skipulögð 70 fm. 2ja herb. íbúð.
- Mjög björt stofa / borðstofa, nýlegt baðherb. Húsið er mjög vel við haldið.
- Fallegur garður, sameign til fyrirmyndar.
- Eignin afhendist ﬂjótlega eftir kaupsam.
m. Hafðu samband
BENEDIKT ÓLAFSSON
- Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
Sölufulltrúi. Sími 661 7788
V. 23,6 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. JANÚAR KL. 14:00 - 14:30

OP

IÐ

Virkilega falleg 128,3 fm. 6 herb. íbúð á 2. hæð með tvennum svölum. í dag eru 3 svefnh.
3 stofur, auðvelt að bæta við einu svefnh. Hefur fengið afar gott við hald á siðustu árum.
Hafðu samband
Húsið nýlega allt sprunguviðgert og málað.
ÞÓRARINN THORARENSEN
V. 35,9 millj.
sölustjóri. Sími 770 0309
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ÞVERBREKKA 4 - 200 KÓPAVOGI.

TUNGUSEL 6 - 109 REYKJAVÍK.

OPIÐ HÚS MÁN. 26 JAN. FRÁ KL 18:00 TIL 18:30

OPIÐ HÚS SUN. 25 JAN. FRÁ KL 17:00 TIL 17:30

- Mjög vel skipulögð og björt 104,2 fm. 5 herb. íbúð. á 2 hæð, bjalla merkt: 204
- Mjög björt stofa / borðstofa, tvennar svalir með miklu útsýni. Húsið er mjög vel við haldið.
- Eignin er í dag 3ja herb. auðvelt að breyta í 5 herb. Sameign til fyrirmyndar.
- Göngufæri er í alla helstu þjónustu. Eign sem stoppar stutt við.
Hafðu samband
V. 28,5 millj.
BENEDIKT ÓLAFSSON

- Falleg og björt 88 fm. 3ja herb. íbúð á 4. hæð til vinstri, í snyrtilegu og góðu fjölbýlishúsi.
- Mjög björt stofa / borðstofa, góðar suðursvalir.
- Stórbrotið útsýni frá eldhúsi, sameign til fyrirmyndar.
- Göngufæri er í alla helstu þjónustu. Eign sem vert er að skoða.
Hafðu samband
V. 24,9 millj.
BENEDIKT ÓLAFSSON

Sölufulltrúi. Sími 661 7788

OP

IÐ

Sölufulltrúi. Sími 661 7788

S

HÚ

OP

IÐ

S

HÚ

ASPARHVARF 17C – 203 KÓP

BÓLSTAÐARHLÍÐ 68 – 105 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26. JAN FRÁ 17.30 – 18.00

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. JAN FRÁ 14.00 – 14.30

- Falleg 134,3 fm neðri hæð.
- Björt opin stofa og eldhús.
- Útgengt í lokaðan garð.
- Stutt í leik- og grunnskóla.
V. 41,9 millj.

-Snyrtileg 86 fm íbúð á annarri hæð.
-Eignin hefur verið endurnýjuð að utan.
-Vinsæll staður í hlíðunum.
-Stutt í þjónustu.
V. 26,7 millj.

Hafðu samband

EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

UN

IÐ

K
BÓ

OÐ
SK

KLAPPARHLÍÐ – 270 MOS
BÓKIÐ SKOÐUN
- Falleg 113,5 fm 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð ásamt 26,3 fm. bílskúr, samtals 139,8 fm.
- Eignin er upprunalega með 4 svefnherbergjum en er í dag með 3 herbergjum,
mjög auðvelt að bæta herbergi við aftur.
Hafðu samband
- Húsið er byggt árið 2002,
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309
V. 38.9 millj.

OP

IÐ

Hafðu samband

EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

S

HÚ

ÞINGHÓLSBRAUT 74 - 200 KÓP.
OPIÐ HÚS SUN. 25 JAN. FRÁ KL 15:00 TIL 15:30
- Einstaklega fallegt 242.2 fm. einbýlish. í Kópavogi, þar af ca. 35 fm bílsk.
- Mjög björt stofa með einstöku útsýni. Húsið er mjög vel við haldið.
- Stílhreint hús eftir arkitektinn Hákon Hertervig (til eigin nota)
Hafðu samband
- Sjón er sögu ríkari.
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788
V. 69,9 millj.
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sími: 527-4900
www.ﬁduc.is

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4
STAKFELL.IS

535 1000

Laugavegur – Íbúðir

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir I Berta Bernburg I Grétar Haraldsson

Viðarás 33A, Reykjavík

Atvinnutækifæri – Blómastofa Friðﬁnns
Rótgróin blómabúð í fullum rekstri til sölu.
Frábært tækifæri til að skapa sér atvinnu.
Stórir dagar framundan.

Höfum fengið í einkasölu 5 íbúðir í eigu einkahlutafélags.
Stærð íbúðanna er frá 75 til 125 fermtrar. Íbúðrinar eru
nýlegar og seljast allar saman og eru í traustri leigu.
Hægt er að kaupa einkahlutafélagið.

Upplýsingar í síma 776 4900

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson
viðskipfr./lögg. fasteignasali
í síma 898-4125.
OPIÐ HÚS, laugard. 24. jan. frá kl. 15:30 til 16:00

Steinunn Ásgerður Frímannsdóttir Lögg. Fasteignasali

Vel skipulagt parhús á tveimur hæðum með stórglæsilegu
útsýni. Innbyggður bílskúr. Verð 49,7 millj.
Nánari upplýsingar veitir Einar S. Valdimarsson, lögg.
fasteignasali, í síma 840-0314 eða einar@stakfell.is

Álfkonuhvarf 33, Kópavogi
Móberg 8 – Parhús – Hafnarfjörður
ÚS

H
PIÐ

O
OPIÐ HÚS, laugard. 24. jan. frá kl. 15:00 til 15:30
4ra herbergja 131,2 fm íbúð á annarri hæð auk stæði í
bílgeymslu í lyftuhúsi við Álfkonuhvarf 33 í Kópavogi.
Verð 37,5 millj.
Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Guðmundur
Valtýsson í síma 865 3022 eða gudmundur@stakfell.is

ÞÓRUNNARTÚN 2

105 RVK

Opið hús sunnud. 25. janúar milli kl. 14:00 -14:30
Hraunhamar kynnir sérlega fallegt parhús með innbyggðum
bílskúr samtals ca. 270 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga.
Jaðarlóð. Glæsilegur garður með pöllum og trjám. Heitur pottur
í garði. Hellulagt bílaplan með hita. Einstök staðsetning í Setberginu. Útsýni. Verð: 56,5 millj.
Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233 verður á staðnum.

stakfell@stakfell.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Hótel Höfn

Tækifæri til framtíðar í rótgróinni ferðaþjónustu
Miklaborg fasteignasala hefur fengið til sölumeðferðar
Hótel Höfn, húsnæði og rekstur.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000

Hótel Höfn var byggt árið 1966 á Höfn í Hornarfirði og er eitt af
rótgrónustu hótelum landsins. Um er að ræða þriggja stjörnu hótel
með 68 vel búnum herbergjum staðsett í miðjum bænum.
Hótelið er í þremur byggingum, Víkurbraut 11 og 13 eru með
16 tveggja manna herbergi hvort hús, Víkurbraut 20 er með
32 tveggja manna herbergi og fjögur eins manns herbergi.
Árið 2007 var farið í gagngerðar breytingar á hótelinu að utan
sem innan. Skipt var um utanhússklæðningu, glugga, þak og
útihurðir. Að innan voru öll rúm endurnýjuð ásamt fleiru og í
öllum herbergjum eru ný sjónvörp.

Óskað er eftir tilboði í fasteignir og rekstur ásamt öllu lausafé.

- með þér alla leið -

www.miklaborg.is

ÚTSALA! ÚTSALA!

20 60

afsláttur
af öllum vörum

afsl.

20-40

af öllu frá
HOUSEDOCTOR

30

50

WILBO frá Habitat
2ja sæta sófi 122.500 kr.
Áður 175.000 kr.
4 litir

afsl.

20-40

af ö
öllu frá
ETHN
ETHNICRAFT

40
20-60

30

PARNASSE
afmælisstellið
Hannað af
Terence Conran

BALTHASAR frá Habitat
3ja sæta sófi 117.000 kr.
Áður 195.000 kr.
Litir: blár,
gulur,
rauður

af öllum vörum
um frá

40

ERMITAGE frá Habitat
3ja
j sæta svefnsófi 135.000 kr.
Áður
Áð
ur 270.000 kr.
3 llitir
tir

30

OAK SLICE
Borðstofuborð
(gegnheil eik)
frá Ethnicraft
Útsöluverð frá
118.300 kr.
Nokkrar stærðir

KNOT frá Habita
Habitat
att
kollur 19.500 kr.
Áður 13.650 kr.
4 litir
bæði til rúnaður og k

60
ENOCH kertastjaki
frá Habitat
Verð 2.360 kr.
Áður 5.900 kr.
TRIPOD frá Habitat
Bo
Borðlampi
8.750 kr.
Stan
Standlampi
25.900 kr.
Útsöluverð

30

HABITAT
AT

Skermur ekki
innifalinn
í verði

SÍÐAN
1964

TEKK COMPANY OG HABITAT | Kauptúni | Sími 564 4400 | Opið mánudaga til laugardaga kl. 11-18 og sunnudaga kl. 13 -18 | Vefverslun á www.tekk.is

SUNNUDAG

19:45

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

2015 NÝIR FORD F350
Nýr og öflugri en áður, Dísel 440hö,
Komdu og kynntu þér málið, erum að
taka niður pantanir, Verð frá 8.650þkr
m/VSK, Kíktu á síðuna okkar www.
isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau
11-15
http://www.isband.is
MERCEDES-BENZ E 220
AVANTGARDE Dísel. Árgerð 2014,
ekinn aðeins 741 Km Sem nýr !,
Sjálfsk, leður, ofl. Verð 8.450þ Er í
innisal. 663-2430 eftir lokun.

MERCEDES-BENZ B 220 CDI. Árgerð
2014, ekinn 29 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.590.000. Rnr.161331.

NISSAN Navara 4wd double cab at
le. Árgerð 2007, ekinn 178 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.380.000.
Rnr.230053. Bílabankinn 588-0700

Nýr 2015 Nissan Leaf Acenta,
Verksmiðjuábyrgð - Evrópubíll- 7”
opnanlegur snertiskjár - 6,6 kw hleðsla
- Vel búnir - Verð 3.990þkr og 4090þkr
með sólarsellu, Eru í salnum, Raðnr
151734

MMC L200 d-cab cr gls. Árgerð 2007,
ekinn 129 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
2.180.000. Rnr.192212. Bílabankinn
588-0700

VW Caddy 2012 ek 71 þkm - Krókur Loftkæling - Verð 1.990.000 plús vsk.
Raðnr 151744

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

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %
www.bílagallerí.is

TOYOTA Avensis wagon sol sjálfsk..
Árgerð 2007, ekinn 125 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.790.000.
Rnr.161329.

Citroen Berlingo kemur á götuna
Des‘05. Ný tímareim, ek. 89.000 verð:
790þús. uppl. 659 1360

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

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

SKODA SUPERB 4x4 Dísel 170hö.
5.2014, ek: 30Þ.km, Sjálfsk. V: 5.630þ.
raðnr 100179 Einnig 2013 4x4 á
staðnum. V: 4980þ.

Toyota Yaris Terra Árgerð 2006 Ekinn
113 þus Beinskipting 15 skoðun Ný
nagla og sumardekk Topp eintak Verð
1.050.000 kr. Upplýsingar í síma 8448015 Kjartan

MMC L200. Árgerð8/ 2008, ekinn
154 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
1.980.000.-með vask, íslenskur Pallur
Rnr.155553. Bílabankinn 588-0700 Bíll
á staðnum

Ford F350- 6/2005 - ek 185 þkm Ný Toyo dekk - Einn eigandi - 35”
breyttur - Mjög vel með farinn - Nýtt
í bremsum - Nýjar afturfjaðrir
- Klæddur pallur - ARE plasthúsSmurbók frá upphafi- Er á staðnum Verð er 2.490.000. Raðnr 151747

Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.

7 MANNA DISEL 670.Þ
VOLVO V40 2,0 16 ventla station.
Árgerð 2003, ekinn 142 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 990.000. Rnr.141407.

TOYOTA Previa 7 manna. Árgerð 2003,
ekinn 212 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 960.000. Rnr.191749.Bílabankinn
588-0700

BÍLAR DAGSINS !!!
VW TIGUAN TDI 2,0 SPORT & STYLE
árg. 2013 ek. 35 Þkm Sjálfsk, krókur,
bakkmyndavél ofl. ofl. eins og nýr, verð
áður 5790 Þús tilboðsverð nú 4980
þús, #106759 gsm 893-9500

FIAT 500. Árgerð 2013, ekinn 14
Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 2.190.000.
Rnr.991083.

BÍLAR DAGSINS !!!

Subaru Impreza 2000 Árgerð 2006,
sjálfskiptur bensín. Ekinn 150 þús
Verð 1.250.000,- Sími: 660 4080

MMC Pajero. Árgerð 2013, ekinn
71 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
6.990.000.- Rnr.108227.Bílabankinn
588-0700

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 57 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
4.690.000. Rnr.240524. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

Ford Focus station 3/2001 ek 179 þkm
- sjsk - er á staðnum Verð 390.000.
Raðnr 161772

CHRYSLER Pacifica 4x4 6 manna.
Árgerð 2004, ekinn 150 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.190.000. Gott verð
Rnr.230165 Bílabankinn 588-0700

VOLVO V50 árg. 2004 ek. 94 Þkm
Sjálfsk, álfelgur,leður ofl. mjög gott
eintak verð áður 1690 Þús tilboðsverð
nú 1190 þús, möguleiki á 100% láni
#147998 gsm 893-9500

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

Mjög góður land cruiser 90 árg ‚00
bsk Disel 7 manna, ný skoðaður og
ný tímareim og mikið yfir farinn verð
990þ fæst á 670.þ stgr. 100% vísa lán
S. 896-5290

FORD Transit. Árgerð 2011, ekinn 63
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 5.390.000.
Rnr.108050.Bílabankinn 588-0700

ISUZU D-max at. Árgerð 2009, ekinn
185 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.680.000. Rnr.192747. Bílabankinn
588-0700

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16
www.bilabankinn.is

BMW 325 XI - 7/2007 - ek 104 þkm
- Sportsæti - Professional græjur Ljósapakki - Loftpúðar í sætum með
þrengingu - Flottur bíll - Er á staðnum
- Góð heilsársdekk - 4x4 - Verð
3.490.000. Raðnr 151729

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

Volvo V50, 2.0D. Árgerð 2007. Ekinn
109 þ.km. Dísel, beinskiptur, leður.
Nýleg Bridgestone loftbóludekk.
Skíðabogar. Verð 1.990.000. Uppl. í
síma 695 2789.

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-15 • Lokað sunnudaga.

Yfir 25 ára reynsla í sölu á notuðum bílum
1988-2015

JEEP G
Grand
d cherokee
h k li
limited
i d 44x4.
4
Árgerð 2005, ekinn 141 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. TILBOÐ 1.590. þ. Ásett verð
1.850. þ. Mjög gott eintak. Rnr.210249.

VW P
Passat hi
highline
hli ecofuel.
f l Árgerð
Á
ð
2012, ekinn 57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.750. þ. 1 eigandi og mjög vel
útbúinn. Rnr.210310.

Yfir 100 bílar á staðnum

TOYOTA LLand
d cruiser
i 200 vx “35”.
“35”
Árgerð 2008, ekinn 106 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 8.990.þ.
1 Með öllu Rnr.114304.

LAND ROVER R
Range rover sport supercharged . Árgerð 2008, ekinn aðeins 65
Þ.KM, bensín, sjálfsk. TILBOÐ 6.490. þ.
Ásett verð 7.490 þ. Rnr.219118.

Bíll með myndum selst betur

MERCEDES BENZ Ml 350 bl
MERCEDES-BENZ
bluetec
4matic. Árgerð 2012, ekinn 42 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 12.490. þ. Mjög
vel útbúinn bíll 1 eigandi. Rnr.210212.

Innisalur
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500-999 þús.

Sendibílar

Vinnuvélar

Vélsleðar

11

Hjólbarðar

SPARIBAUKUR - TILBOÐ 790
ÞÚS!
Opel Corsa C til sölu. Árg. ‚03, ek.
152þ. Nýsk. Tilboðsv. 450þ. S. 864
0101 & 586 2441.
Til sölu Isuzu Trooper 99‘ beinskiptur,
7 manna í góðu ásigkomulagi. Næsta
skoðun 09/15. S. 778-0060.

VW POLO 1,4 COMFORTLINE árg
2006 ek.93 þús, 5 dyra, beinskiptur,
ný tímareim, eyðir litlu, kastarar ofl.
aðeins einn eigandi, topp bíll sem
lýtur mjög vel út, ásett verð 930 þús
TILBOÐ 790 ÞÚS möguleiki á 100%
láni s.841 8955

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Húsbílar

Land Cruiser 90 Disel, árg. ‚99,
ek. 190þ. Einn eigandi. Ný dekk,
rafgeymar og tímareim. Biluð
sjálfskipting. Tilboð. S. 898 5353.

0-250 þús.

TRAKTORSGRÖFUR
TIL SÖLU

Lyftarar

Cat 442 ‚05 notuð 5þ.vst. Einnig CASE
695 SLE ‚06 notuð 4þ.vst. Uppl. í s.
894-8620

TILBOÐ 590 ÞÚS KORTALÁN Í BOÐI
Opel Astra árgerð 99, ek. 157 þ. Beins.
Mjög góður bíll! Verð 250 þ. Uppl í
síma 778-3911

250-499 þús.

NISSAN ALMERA VISIA 2005 ek.140
þús, beinsk,5 dyra,,ný vetrardekk,
góður bíll sem lýtur vel út, ásett verð
á bílasölu er 790-890 þús FÆST Á
TILBOÐSVERÐI 590 ÞÚS möguleik á
kortaláni í 36 mán s.841 8955

Vélsleðar

HÚSBÍLL Á VETRARVERÐI
6 manna húsbíll einn með öllu Fiat
Hymer diesel árg 06 ek 29þ km rétt
verð 10.5 mil. fæst á 8 mil. í dag Sími
7742501

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Til sölu BT LSV 1.200. Lyftigeta
1.200 kg. Lyftihæð 3.350 mm. Verð
190.000kr án vsk. Kraftvélar ehf / S.
535-3500 / www.kraftvelar.is

Toyota Yaris árg.‘06 ek. 159þús bsk.
5 dyra. Gott viðhald, silfurgrár Verð
830þús s. 856 7741

Varahlutir
Bátar

Bílar óskast

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

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

4X4 SSK DISEL - TILBOÐ 399
ÞÚS
MMC PAJERO 4X4 2800 TURBO
DIESEL 7MANNA SSK. ek.250 þús,
skoðaður, dráttarkrókur, hiti í sætum
ofl. verð 399 þús möguleiki á 100%
visaláni s.841 8955

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

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

Ford Transit árg 07 bílinn er eins og
nýr ek 29 þ km rétt verð 7,6 mil. fæst
á 6,5 í dag Sími 7742501

Mótorhjól

Til sölu Yamaha Apex Turbo 290 hö,
árg. 2006, 162”. Hnakk- og tanktaska
o.fl. Einnig lokuð 2 sleða kerra. Uppl.
894-4896. Selst saman á 1.750 þús.

Yamaha YZ 85 2008 2 hjól ónotuð til
sölu. Uppl. í s. 840 -6100

GEFÐU
HÆNU

Save the Children á ÍÍslandi

Til sölu Opel Zafira árg 2002, ek. 190
þús. Skoðaður og í góðu ásigkomulagi.
Verð 300 þús. S. 869 0120

gjofsemgefur.is

Nissan Terano 2, árg. ‚00 Sk. ‚15
Ek. 138 þ. Margt nýtt en þarfnast
viðgerða. Verð 250 þ. Uppl. í s. 663
5154

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

Þjónustuauglýsingar
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Sími 512 5407
BÓKHALDSÞJÓNUSTA
fyrir fyrirtæki, einstaklinga
og félagasamtök
Fagleg og vönduð þjónusta á sanngjörnu verði.
Sími 892 5784
Síðumúli 31•105 Reykjavík
gaiusehf@gmail.com

6!2!(,54)2
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0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W
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ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

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

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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ÞJÓNUSTA

Rafvirkjun

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

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

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

Hreingerningar

Til bygginga

ER HREINT
Tökum að okkur að þrífa f. húsfélög
og heimili. Tilboð/tímavinna. Góð
þjónusta. Sanngj. verð. s. 788 5888

VY-ÞRIF EHF.

Trésmíði
INNRETTINGAR.IS

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

Málarar
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

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

SENDIBILL.IS

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

STÓLALEIGA

Stærð 61 cm verð 6.990,Stærð 76 cm verð 8.990,Stærð 91 cm verð 10.990,Stærð 107 cm verð 12.990,Stærð 122 cm verð 14.990,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744
Kettlingar fást gefins, vanir hundum
og kassavanir. Esther s. 695-0208.

HEILSA

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

FATABREYTINGAR

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

ÁRNI GÆRDBO
KLÆÐSKERI

Húsnæði í boði

Geymið auglýsinguna.
Skraddarinn á Horninu,
Skúlagata 26

Húsaviðhald

AUKAVINNA
Starfsfólk óskast á kvöld og
helgarvaktir í sjoppu í 101 RVK. Uppl.
sendist á: atvinna234@gmail.com
Starfsfólk óskast í þrif hjá
ferðaþjónustu á Suðurlandi. Einnig
vantar mann í griðingarvinnu og ýmiss
önnur störf. www.horgsland.is Uppl. í
s. 894 9249

TRÉSMÍÐAVERKSTÆÐI
ÓSKAR EFTIR TRÉSMIÐ.

Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Óskum eftir að ráða hressan og
sjálfstæðan einstakling í fullt starf.
Viðkomandi þarf að vera vanur
verkstæðisvinnu og alm. trésmíði. Þarf
að geta hafið störf fljótlega. Ferilskrá
sendist á heidaro@hotmail.com

Við leitum eftir :

-Jákvæðni
-Góðri þjónustulund

TILKYNNINGAR

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU,
NÝBÝLAVEGI OG
AUÐBREKKU (GÖMLU
TOYOTAHÚSUNUM)
150 - 300 fm m /
innkeyrsludyrum, 150 -300 fm fm
undir verslun eða léttan iðnað,
200 - 400 fm fyrir heildverslun
eða léttan iðnað. Greið aðkoma
að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

Fundir
Vinnutími 09-20 2-2-3 vaktir
Uppl. sendist á thjonusta@365.is
merkt „mötuneyti”

Aðalfundur Skotfélags Kópavogs
verður haldinn laugardaginn 28.
febrúar 2015, kl. 10:00. Venjuleg
aðalfundarstörf.

Einkamál

MELABÚÐIN

Ökukennsla

Skiptum um rennilása.

Opið alla virka daga frá kl. 10-12
& 13-16.

Álheimar ehf óskar eftir að
ráða vélvirkja eða vanan mann í
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreytt
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða.
Uppl. í s. 869 1122 Örn efnir@efnir.is
www.alheimar.is

MÖTUNEYTI 365 ÓSKAR
EFTIR STARFSKRAFTI

-Brosmildi

HÚSNÆÐI

Allar fatabreytingar og viðgerðir.

Fljót og góð þjónusta.

Vantar fólk í stólaleigu
á Hársnyrtistofunni Hár,
Hjallahrauni 13, Hafnarfirði.
Vinsamlegast hafið samband
í síma 555 3955 / 662 6653 /
421 2012

VÉLVIRKI EÐA VANUR
MAÐUR ÓSKAST

-Reynsla af veitingastörfum er
kostur.

Heilsuvörur

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

Til sölu flekamót fyir krana. Mótin
eru 3,00m á hæð. Mótin eru auðveld
í notkun og skila góðum árangri.
Auðvelt að hækka upp þegar steypt er
2 eða 3 hæða hús. Áfastir vinnupallar.
Hægt er að fá „mótapakka” sem
passar í ákveðna framkvæmd.
Hagstætt verð. 40þ á lengdarmetra í
tvöföldu með öllum fylgihlutum. Uppl.
í s. 840-6100.

Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta
prentara, Hagkaup Smáralind,
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

Atvinna í boði

GRINDARBÚR
Á GÓÐU VERÐI

Sjónvarp

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is

ATVINNA

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.

Herbergi til leigu fyrir reglusaman og
reyklausan einstakling í Leirubakka
10, 109. Aðgangur að snyrtingu. Verð
30þús með hita og rafmagni. Ískápur
fylgir. S. 844 6851

Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

109 Rvk - Seljahverfi, gott herb.
Aðgangur að baðherb., ísskáp, o.fl.
Snyrtileg aðstaða. Reglusemi áskilin.
Uppl. í s. 891 7630.

Sími 861 4380.

HEIMILIÐ

Hreinsa þakrennur og tek að mér ýmis
verkefni. S. 847 8704 & manninn@
hotmail.com

Dýrahald

Atvinnuhúsnæði

Óskum eftir þjónustulunduðum
og samviskusömum starfsmanni
til starfa við innkaup, áfyllingu
og afgreiðslu. Um er að ræða
heilsdagsstarf eða hlutastarf
hálfan daginn. Íslenska
nauðsynleg. Upplýsingar gefur
verslunarstjóri á staðnum eða
í síma.
Melabúðin, Hagamel 39 s: 5510224 melabudin@thinverslun.is

til sölu

KEYPT
& SELT
Óskast keypt

Til leigu 175 fm.á Smiðjuvegi .70 fm.
Kæli/frystiklefi. Góð innkeyrsludyr.
Uppl. 660 5606

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin)
Upplýsingar í síma 661 7000

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
VOFF.IS - NÝ HVOLPASÍÐA
www.voff.is er hvolpasíða
Hundaræktarfélags Íslands, þar
geturðu fengið upplýsingar um got,
ræktendur, tegundir ásamt greinum
um hvolpauppeldi, allt á einum stað.
Hundaræktarfélag Íslands stuðlar að
góðri meðferð, aðbúnaði, uppeldi og
heilsufari hvolpa. Leitaðu þér nánari
upplýsingar á www.hrfi.is og www.
voff.is

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

GEYMSLULAUSNIR.IS

GRÖFUVINNA OG FLEIRA







 

fasteignir

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

skemmtanir

Tökum að okkur drenlagnir, hellulagnir
og aðra jarðvinnu. Einnig snjómokstur
Grjótavík ehf. Uppl. í s. 893 0173
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

Geymsluhúsnæði



&YRIRT¾KI Å GATNAVIÈGERÈUM
4IL SÎLU ÖEKKT FYRIRT¾KI Å GATNAVIÈGERÈUM
OG TENGDRI VINNIU &YRIRT¾KIÈ HEFUR STARFAÈ
¥  ¹R FYRIR SVEITARFÁLÎG VÅTT UM LANDIÈ
.Ò ER TÅMINN TIL AÈ UNDIRBÒA SUMARIÈ
5PPL Å SÅMUM   OG  
&YRIRT¾KJASALA ¥SLANDS 3 





þjónusta

Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav.

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS

S. 899-4254

m"EST GEYMDA LEYNDARM¹L +ËPAVOGSn

Tölvur
Allar almennar tölvuviðgerðir og
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699
6735 Baldvin.

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

,EIKIR HELGARINNAR
,AUGARDAGUR  JAN
 -AN #ITY -IDDLESBROUGH
 ,IVERPOOL "OLTON

3UNNUDAGUR  JAN
 !STON 6ILLA "OURNEMOUTH
 "RIGHTON !RSENAL

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

(- ¥ "EINNI

(LJËMSVEITIN +LETTAR
GESTASÎNGVARI 3VENNI 'UÈJËNS ÒR
2OOF 4OPS OG (AUKUM

2ÒNAR ¶ËR
2ÒNAR 6ILBERGS
3IGGI RNA OG
4RYGGVI (UBNER
SPILA Å KVÎLD

IR
LKOMN
!LLIVR E
Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin
HTTPWWWFACEBOOKCOMCAFECATALINA

0RËFARKALESTUR OG TEXTASMÅÈ
!( 0RËFÎRK SÁRH¾ÙR SIG Å TEXTASMÅÈ OG
PRËFARKALESTRI RITGERÈA HANDRITA OG ANNARRA
TEXTA FYRIR EINSTAKLINGA OG FYRIRT¾KI 4EXTINN ER F¾RÈUR
TIL BETRI VEGAR HVAÈ VIÈKEMUR RITVILLUM M¹LFARI
ORÈALAGI OG SAMR¾MI Å TEXTA EÈA HANNAÈUR FR¹ GRUNNI
6IÈKOMANDI ER SÁRH¾FÈUR ¹ SÅNU SVIÈI ER MEÈ
"! OG -! PRËF Å ÅSLENSKU OG REYNSLU AF PRËFARKALESTRI
OG TEXTAVINNU6ERÈIÈ ER SANNGJARNT OG FER EFTIR
UMFANGI OG ST¾RÈ VERKEFNIS %INA SEM ÖÒ ÖARFT AÈ
GERA ER AÈ HAFA SAMBAND OG TILGREINA EFNISINNIHALD
ORÈAFJÎLDA OG ¹KVEÈA TÅMAMÎRK
%F ÖÒ HEFUR ¹HUGA HAFÈU Ö¹ SAMBAND VIÈ
ANNAHEL SIMNETIS EÈA Å GEGNUM FACEBOOK SÅÈU
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Lofar grískri endurreisn
Vinstriflokkurinn SYRIZA virðist nokkuð öruggur um stórsigur í þingkosningunum í Grikklandi á morgun. Alexis Tsipras,
leiðtogi flokksins, boðar róttækar breytingar og heitir því að niðurlægingartímabil Grikklands sé brátt á enda.
Guðsteinn
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

L

eiðtogar Evrópusambandsins hafa margir hverjir
verið uggandi vegna þingkosninganna í Grikklandi
á morgun. Sigurstranglegasti flokkurinn hefur statt
og stöðugt heitið grísku þjóðinni því
að sætta sig ekki lengur við þrýsting frá Evrópusambandinu, heldur knýja fram niðurfellingu ríkisskulda og hverfa af braut hinna
ströngu aðhaldsaðgerða.
„Aðhaldsaðgerðirnar í Grikklandi hafa mistekist,“ sagði Alexis
Tsipras, leiðtogi SYRIZA, í blaðagrein nú í vikunni. „Þær hafa lamað
efnahagslífið og skilið stóran hluta
vinnuaflsins eftir án atvinnu. Þetta
er mannúðarvandi.“
Hann segir óhjákvæmilegt að
breyta þessu, semja upp á nýtt um
hinar íþyngjandi skuldir gríska
ríkissjóðsins og fá að minnsta kosti
þriðjung þeirra felldan niður.
Dræm viðbrögð
Viðbrögðin frá Evrópusambandinu hafa verið dræm. Skilaboðin
þaðan hafa öll verið á eina lund:
skuldir séu skuldir og því verði
ekki breytt.
„Það verður erfitt fyrir okkur að
gefa eftir skuldir eða bjóða skuldbreytingar á þessu stigi,“ sagði til
dæmis Alexander Stubb, forsætisráðherra Finnlands, fyrir fáum
dögum.
Angela Merkel Þýskalandskanslari hefur meira að segja léð máls á
því, sem hún áður hefur sagt óhugsandi, að Grikklandi verði vísað úr
evrusamstarfinu komist SYRIZA til
valda og reyni að standa við kosningaloforðin. Aðstoðarmaður hennar ítrekaði þó strax eftir að þessi
ummæli féllu að þýska stjórnin
hefði alls ekki skipt um stefnu: Enn
væri stefnt að því að Grikkland yrði
áfram meðal evruríkja.
Þá hefur núverandi stjórn Nýs
lýðræðis og PASOK sagt loforð
SYRIZA-flokksins fráleit og innistæðulaus með öllu. Grikkir geti
ekki komist hjá því að greiða skuldir sínar og það verði bara til þess að
auka á tjónið að fara að róta í því,
sem þegar er búið að semja um.
Evangelos Venizelos aðstoðarforsætisráðherra hefur sagt Tsipras lofa fólki töfrabrögðum: „Tsipras lofar paradís á jörðu án fórna,
afturhvarfi til velmegunar með
einhverjum töfrabrögðum, eins og
hann væri Harry Potter.“
Vill halda í evruna
Þess ber þó að geta að Tsipras
hefur þrátt fyrir allt viljað halda
í evruna, rétt eins og langflestir
Grikkir. Samkvæmt skoðanakönnunum segjast nærri 75 prósent
Grikkja vilja hafa evruna áfram.
Hann vill hins vegar fá leiðtoga
Evrópusambandsins í lið með sér
við að gera breytingar. „Þar sem
aðhaldsaðgerðirnar hafa valdið
ofurskuldum í Evrópuríkjum, þá
viljum við nú efna til evrópskrar skuldaráðstefnu, sem mun efla
hagvöxt í Evrópu til muna,“ sagði
Tsipras til dæmis í blaðagrein sinni
í vikunni.
Eitt af því sem Tsipras hefur
kallað eftir er að Seðlabanki Evrópusambandsins hefji stórfellda
innspýtingu fjármagns til aðildarríkjanna. Þessi ósk hans rættist nú á
fimmtudaginn, þegar Mario Draghi,
seðlabankastjóri ESB, skýrði frá því
að milljarðatugum evra yrði varið
til þess mánaðarlega að kaupa ríkisskuldabréf og önnur áhættusamari
verðbréf í aðildarríkjunum.
Fær fimmtíu þingsæti aukreitis
Samkvæmt skoðanakönnunum
getur SYRIZA reiknað með því að

Aðhaldsaðgerðirnar í Grikklandi hafa mistekist.
Þær hafa lamað efnahagslífið og skilið stóran hluta
vinnuaflsins eftir án atvinnu. Þetta er mannúðarvandi.
Alexis Tsipras

ALEXIS TSIPRAS Á FJÖLMENNUM KOSNINGAFUNDI Leiðtogi SYRIZA þykir eiga góða möguleika á því að verða næsti forsætisráðherra Grikklands.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ANDSTÆÐIR PÓLAR LE PEN SEGIST FAGNA SIGRI TSIPRAS, ÞÓTT HANN SÉ VINSTRA MEGIN
Í evrópskum fjölmiðlum hefur SYRIZA
einatt verið kallaður popúlistaflokkur,
flokkur sem stundar lýðskrum eða
lýðdekur, og þar settur í hóp með mismunandi öfgakenndum þjóðernisflokkum sem flestir eru á hægri vængnum
frekar en þeim vinstri.
Þetta eru flokkar á borð við Þjóðernisfylkingu Le Pen í Frakklandi,
Svíþjóðardemókrata í Svíþjóð, Flokk
sannra Finna í Finnlandi, Frelsisflokkinn
í Hollandi, Norðurbandalagið á Ítalíu og
Danska þjóðarflokkinn í Danmörku, svo
nokkrir séu nefndir.

Í Frakklandi hefur Marine Le Pen lýst
yfir eindregnum stuðningi við SYRIZA,
jafnvel þótt sjálf sé hún langt til hægri
á hinu pólitíska litrófi: „Þetta gerir mig
ekkert að herskáum öfgavinstrimanni,“
sagði hún í viðtali við franska dagblaðið
Le Monde nú í vikunni. „Við erum ekki
sammála allri stefnuskrá þeirra, sérstaklega ekki því sem lýtur að innflytjendamálum, en við yrðum himinlifandi
ef þeir sigra.“
Það sem hún segist eiga sameiginlegt
með SYRIZA er andstaðan við Evrópusambandið, eða það sem hún kallar

„alræðishyggju Evrópusambandsins og
bandamanna þess á fjármálamörkuðunum“.
SYRIZA horfir samt öðruvísi á málið.
Leiðtogi flokksins, Alexis Tsipras, hefur
tekið skýrt fram að hann vilji alls ekki
að Grikkland hætti að nota evruna.
Hann segir hins vegar að aðhaldsaðgerðirnar séu að ganga af lýðræðinu í
Evrópu dauðu: „Ef öflum framfara og
lýðræðis tekst ekki að breyta Evrópu, þá
verða það Marine Le Pen og bandamenn hennar yst á hægri vængnum
sem breyta henni fyrir okkur.“

MARINE LE PEN Lítur á
SYRIZA sem bandamann
sinn í andstöðu við Evrópusambandið. NORDICPHOTOS/AFP

SKULDAKLAFI GRÍSKA RÍKISINS
Gríska ríkið skuldar nú 317 milljarða evra. Sú fjárhæð nemur um það
bil 175 prósentum af vergri landsframleiðslu Grikklands. SYRIZA vill að
þriðjungur skuldanna hið minnsta verði afskrifaður.
Skuldir gríska ríkisins (í milljörðum evra)
Október 2009: Skuldakreppan hefst
2010-14: Grikkland
400
fær 206,9
206 9 milljarða
evra* í björgunarlán

Skuld: 317 milljarðar evra

Evrópski fjármálastöðugleikasjóðurinn (EFSF)
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FORYSTULAUSIR Kosningafundir Gullinnar dögunar hafa verið harla fjölmennir,

þrátt fyrir að forystusveit flokksins sitji að stórum hluta í fangelsi.
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fá 35 prósent atkvæða, eða jafnvel
meira. Hægriflokkurinn Nýtt lýðræði, sem síðan 2012 hefur verið
í forystu samsteypustjórnar með
gamla sósíalistaflokknum PASOK,
nær ekki 30 prósentum atkvæða,
ef talning upp úr kjörkössunum

verður á sömu nótum og skoðanakannanir benda til.
Kosningalög í Grikklandi eru
þannig að sá flokkur, sem flest
atkvæði fær, nýtur þess sérstaklega
við úthlutun þingsæta. Eftir að búið
er að úthluta 250 af 300 sætum á
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Í síðustu þingkosningum í Grikklandi vann Gullin dögun, flokkur þjóðernissinna yst til hægri, mikinn sigur og kom í fyrsta sinn mönnum inn á þing.
Sextán mönnum, og varð þar með fjórði stærsti flokkurinn á þinginu.
Heldur daufara hefur verið yfir flokknum nú í kosningabaráttunni, en
það stafar ekki síst af því að meginhluti forystuliðs og þingflokks Gullinnar
dögunar situr í fangelsi.
Flokknum er engu að síður spáð 5 til 7 prósentum atkvæða, og þar með
allt upp í 20 þingmenn eða jafnvel rúmlega það. Fylgið hefur sem sagt
aukist þrátt fyrir að forsprakkarnir séu forfallaðir í kosningabaráttunni.
Leiðtogar flokksins neita því jafnan að Gullin dögun sé flokkur nýnasista, en það breytir því ekki að fjölmiðlar og stjórnmálaskýrendur kenna
hann við nýnasisma, og hafa þar til marks bæði merki og fána flokksins,
yfirlýsingar flokksmanna og ekki síst framferði þeirra, sem kom þeim
beina leið í steininn.

Tvíhliða lán
á evrusvæðinu
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Lækkun ríkisskulda** (hlutfall af vergri landsframleiðslu)
2014
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* Þríeykið svonefnda (evruríkin, Evrópski seðlabankinn og AGS) hefur heitið Grikkjum alls
282,6 milljörðum evra, fyrst 110 milljörðum árið 2010 og svo aftur 172,6 milljörðum árið 2012.
Til þessa hafa Grikkir fengið 206,9 milljarða greidda út í 23 hlutagreiðslum.
** AGS reiknar með hagvexti upp á 4,9 prósent að meðaltali á ári. Gríska fjármálaráðuneytið
spáir 2,9 prósenta hagvexti á þessu ári.
Heimildir: AGS, Societé Generale, Financial Times

þinginu fær atkvæðaflesti flokkurinn þau 50 sem eftir standa til þess
að tryggja að hann eigi auðveldara
með að mynda meirihlutastjórn.
Þannig að jafnvel þótt ekki muni
nema prósentubroti á SYRIZA og
Nýju lýðræði þegar úrslitin liggja

© GRAPHIC NEWS

fyrir, þá fær sá flokkur sem stendur betur ótvírætt forskot til stjórnarmyndunar. Þessi regla gerir það
að verkum að 35 prósent atkvæða
myndu skila SYRIZA 144 þingsætum á 300 manna þjóðþingi Grikklands.
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“Er oft kallað ‘Sólarvítamínið’ hefur áhrif á geðheilsu okkar, ónæmiskerﬁ og bólgur, húð,
styrk beina o.ﬂ. og tekur þátt í mörgum efnaferlum
í líkamanum. Allt of algengt er að fólk sé með lágt
D-vítamín gildi í líkamanum og því mikilvægt að
huga að inntöku á D vítamíni og þá mæli ég alltaf
með D-vítamín í vökvaformi eða í belgjum í olíu
upplausn svo að nýtingin sé eins og best verður á
kosið. NOW er með þrjár tegundir af D3 vítamíni,
vökvaform, 1000IU og 2000IU skammta.”
-Ásdís grasalæknir, www.grasalaeknir.is
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FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson setti sig
í spor ungrar stúlku sem
síðust norrænna manna
yfirgaf byggð Grænlendinga
og Íslendinga
á Vínlandi, og
reyndi svo að
ímynda sér
hvað hefði
gerst ef hún
hefði fengið
að ráða–og
norrænir
menn
hvergi farið.

H

ún var síðust frá landi. Karlarnir voru allir komnir um
borð í bátinn sem ruggaði
háskalega í fjöruborðinu og þá
loksins arkaði hún út í sjóinn
og var komin upp í mitti þegar
stafnbúi kippti henni um borð. Svo tóku karlarnir til áranna og reru sem hraðast út að
knerrinum þar sem menn voru þegar farnir
að búa sig undir að hífa upp segl og leggja
af stað til Grænlands. Stúlkan leit af knerrinum og aftur til lands. Ósköp virtust búðirnar lítilfjörlegar svona utan frá sjó. En
hún hafði hafst þarna við þrjú ár og unað
sér vel. Landkostir voru svo allt öðruvísi en
heima á Grænlandi, þarna var gróðursælt,
óteljandi framandlegar jurtir og forvitnileg
dýr á kreiki og tré, það sem hún var farin
að unna trjánum. En trén voru líka varasöm, Skrælingjarnir földu sig milli þeirra og
runnu næstum saman við þau, og þegar vont
var á milli þeirra og Grænlendinga gátu þeir
þegar minnst varði ráðist út á milli trjánna
og á búðirnar þar sem stúlkan og hennar
fólk bjó. Síðasti vetur hafði verið erfiður,
stöðugar skærur og árásir. Því hafði foringi
búðanna ákveðið að nú tækju þau sig upp í
sumarlok og héldu heim til Grænlands aftur.
Til frambúðar.

Stúlkan hafði orðið öskureið þegar hún
frétti þetta. Henni fannst karlarnir ræflar
að reyna ekki að semja um frið við Skrælingjana, nú, eða sigra þá í bardaga, ef ekki
vildi betur til. Það var lítilmótlegt að yfirgefa Vínland í eitt skipti fyrir öll, þetta víðáttumikla landkostaland, og ætla heim til
Grænlands á ný þar sem öllum bar saman
um að væri farið að kólna og jöklarnir að
skríða fram og fólkið yrði innilokað í nöturlegum húsum sínum stóran hluta ársins.
Karlarnir tuldruðu að vísu að eflaust kæmu
þau aftur næsta sumar en stúlkan trúði því
varlega. Þeir höfðu látið hirða allt steini léttara úr búðunum og brjóta dyr á hverju húsi
svo það var augljóst að þangað gæti enginn
leitað á næstunni.
Hún gnísti tönnum. Allur dugur virtist
úr þessum körlum. Fyrsta sumarið hennar
í búðunum hafði hún fengið að fljóta með
í siglingu með knerrinum suður á bóginn
þangað sem átti að leita loðdýra og hún hafði
gapað yfir þeim lokkandi fögru ströndum
sem þau sigldu meðfram og skógunum sem
sífellt urðu hærri og þéttari og að lokum
höfðu þau siglt upp fremur þröngan árós þar
sem síðan opnaðist breiður flói og vítt langt
og fagurt allt umhverfis og mjó eyja sem
virtist beinlínis kalla á að þar yrðu settar
upp búðir. En karlarnir þorðu varla í land,
þeir bentu óttaslegnir á reyk sem steig upp
frá byggðum Skrælingja kringum flóann,
og eftir að hafa náð í örfá veiðidýr flýttu
þeir sér aftur til skips og réru sem hraðast
út flóann og sigldu norður til búða sinna. Og
fóru ekki aftur slíka ferð þótt stúlkan væri
sífellt að suða um að fá á ný að sjá eyjuna
og tala nú ekki um slóðirnar ennþá sunnar,
hún botnaði ekki í af hverju karlarnir þverskölluðust við að rannsaka þessar blómlegu
slóðir, af hverju þeir vildu heldur lúpast með
skottið milli lappanna heim til Grænlands?
Þung í hjarta horfði stúlkan á strendur Vínlands fjarlægjast og sá að tveir Skrælingjar voru komnir út úr skóginum og stefndu
hikandi til búðanna að vita hvort allir væru
virkilega að yfirgefa staðinn.
Lúpast frá allsnægtunum
Þessi uppdiktaða mynd af því þegar norrænir menn frá Grænlandi og Íslandi fóru
í síðasta sinn frá búðum sínum á Vínlandi
einhvern tíma snemma á elleftu öld, gæti
hún staðist? Skriflegar frásagnir gefa til
kynna að landvist norrænna manna hafi
verið stutt og engar fornleifar hafa fundist í jörðu sem mæla því mót. Búðirnar við
L’Anse aux Meadows á Nýfundnalandi voru
til dæmis augljóslega ekki lengi í notkun.
Sjálfum hefur mér alltaf þótt þetta í meira

Ó, þær
styrjaldir sem
háðar hefðu
verið á sléttunum næstu
aldirnar!
Ó, allt það
riddaralið!
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lagi skrýtið, og ansi mikil niðurlæging í raun
og veru fyrir minningu víkinga. Okkur er
kennt að þeir hafi verið djarfir og ódeigir og
aldrei óttast sjóndeildarhringinn. Svo finna
þeir heilt meginland, alveg óþekkt í þeirra
heimshluta, augsýnilega gríðarstórt og landkostir frábærir, hlíðin fríð og vínber og einhvers staðar í öllu flæmi hljóta að leynast
gull og gimsteinar – en nei, þá snúa þessir
afkomendur víkinganna frá, lúpast til baka
frá allsnægtunum og kjósa heldur að hokra
… á Grænlandi! Þar sem þó kom svo átakanlega vel í ljós aðeins fjórum öldum síðar að
þeir kunnu ekkert að búa, því þeir gufuðu
upp eins og jörðin hefði gleypt þá en önnur
þjóð kom í staðinn sem kunni á staðháttu í
landinu kalda.
Reyndar er vitað að Grænlendingar héldu
áfram að sækja timbur til Marklands næstu
aldir, en af hverju hættu þeir og Íslendingar
við alvöru landnám í Ameríku, sem svo var
seinna kölluð? Hræðsla við fáeina Skrælingja, var það allt og sumt? Norðausturhluti Kanada voru ekki þéttbyggðar slóðir
um það leyti sem Grænlendingar stöldruðu
við á Hellulandi, Marklandi og Vínlandi,
sem þeir kölluðu. Eða höfðu þeir enga þörf
á þeim landkostum sem Ameríka bauð upp
á? Var svona blómlegt á Grænlandi þá? Já,
vissulega var hlýrra þá en löngum seinna, en
samt! Að snúa baki við Ameríku er skrýtin
ákvörðun hjá fólki sem um aldir höfðu verið
mestu siglingamenn og landkönnuðir heimsins, og djörfustu kaupahéðnar.
Járn og sóttkveikjur
En setjum nú svo að norrænir hefðu hvergi
farið, heldur hefðu hafið alvöru landnám
á nýju ströndinni, fyrst á Vínlandi og svo
víðar? Hvernig hefði það getað endað? Það
má setja fram nokkrar hugmyndir, sem allar
eru auðvitað út í loftið – en hefðu þó kannski
getað orðið að veruleika, ef fleiri norrænir
menn hefðu verið jafn spældir yfir því að
þurfa að yfirgefa Ameríku og stúlkan sem
ég bjó til í upphafi greinarinnar.
Í fyrsta lagi. Jafnvel þó norrænir menn
hefðu náð góðri fótfestu á nokkrum stöðum á
ströndinni er ekki ástæða til að ætla að verulegt landnám frá öðrum hlutum Evrópu hefði
hafist næstu aldirnar. Það var engin sérstök
hvöt til brottflutninga hjá alþýðu og ríkin
sjálf voru ekki öflug, miðað við það sem síðar
varð. Því hefðu byggðir norrænna sjálfsagt
vaxið hægt og rólega fyrstu aldirnar.
En ef þær hefðu náð að dafna að ráði, þá
er líklegt að landnemarnir í Vínlandíu (sem
ég leyfi mér að kalla svo) hefðu fyrr en síðar
náð undirtökunum á sínu svæði og undirokað „Skrælingja“. Vínlandíumenn voru
engin tæknitröll en höfðu þó vopn úr járni
og ýmislegt annað en heimamenn þekktu lítt
til, og það sem afdrifaríkast var: Í farangri
þeirra biðu sömu sóttkveikjurnar og áttu í
alvörunni eftir að útrýma meira en helmingi allra Indíána eftir að Kólumbus lenti í
Karíbahafi 1492. Mannfallið eftir landnámið í Vínlandíu hefði kannski ekki orðið jafn
hratt og það sem gerðist í rauninni fjórum
öldum seinna, en frumbyggjar í NorðausturAmeríku og síðan suður með austurströndinni hefðu áreiðanlega ekki haft þrek til að
standa gegn vaxandi útrás Vínlandíumanna
vestur og suður. Og það má alveg reikna með
að Vínlandíumenn hefðu líka byggt borg í

árósunum sem stúlkan mín sá svo eftir (sú
er heitir nú í rauninni New York) og stýrt
þaðan frekari landvinningum.
Og svo má fastlega reikna með að þó
norskur kóngur kynni að hafa viljað hafa
stjórn á hinum vaxandi byggðum í vestri
hefðu Vínlandíumenn fljótlega skorið á þau
tengsl, sameinað sínar byggðir og brátt
stofnað traustlegt ríki. Og Grænland og
Ísland fengið að fljóta með upp á gamlan
kunningsskap.
Indíánaborgin Kahokía
En Vínlandíumenn voru samt fámennir til að
byrja með og nú vill svo til að inni á sléttum
þessa nýja meginlands var einmitt furðu
háþróuð menning sem hverfðist um borgina Kahokíu þar sem bjuggu allt að 40.000
manns um árið 1200. Sú borg var til í raun og
veru, og sú menning, þó hún stæði ekki lengi.
Ef vel skipulagðir járnbítandi Vínlandíumenn hefðu verið komnir alla leið í útjaðar
sléttunnar um þær mundir, er þá svo fráleitt
að láta sér detta í hug að Indíánaættbálkarnir hefðu streist hressilega á móti, lært járnvinnslu og hestamennsku af Vínlandíumönnum og stofnað eigin ríki sem hefði vel staðist
þeim norrænu snúning? Og alltaf fleiri Indíánaættbálkar gengið til liðs við Kahokíumenn og þá hefði ekki þurft að vera neinn
sérstakur munur á tæknikunnáttu ríkjanna
tveggja til frambúðar? Og ríkin tvö sífellt að
reyna að stinga augun hvort úr öðru?
Ó, þær styrjaldir sem háðar hefðu verið á
sléttunum næstu aldirnar! Ó, allt það riddaralið!
Og enn sunnar: Forvitnir landkönnuðir frá
Vínlandíu sigldu fram á furðulega menningu
við risastóran flóa í suðrinu og stallapíramídar Maya vöktu mikla lukku þegar landkönnuðirnir settust gráskeggjaðir í helgan
stein og sögðu börnum ævintýri sín í hinu
gamla ættlandi Íslandi, sem nú var ekki
annað en útkjálki hinnar öflugu Vínlandíu,
byggð orðin strjál þar, enda kostur á öðru
betra í vestri fyrir íbúana. Mayar hrundu
náttúrlega líka niður í sóttum og misstu ríki
sitt í hendur grimmra aðkomumanna úr
norðri, Azteka, en Aztekar voru svo fjarri
Vínlandíu og herrum þar – sem gerðust brátt
helstil herskáir – að þeir höfðu tóm til að
byggja ríki sitt í friði, en senda þó fólk til
Evrópu að læra þar nauðsynlega stríðstækni
svo enginn Cortéz mundi koma þeim á óvart
og fella stórveldið á nokkrum misserum.
Nei, ef konkvistadorar reyndu að lenda
myndi hið fræga fallbyssulið Azteka senda
þá öfuga útí sjó.
Oxidanía og Inkasía
Enda var það náttúrlega svo að þegar Vestur-Evrópumenn hófu siglingar yfir hafið
voru öflug ríki alls staðar fyrir, frá Vínlandíu í norðri til Aztekaríkis í suðri og
Nýi Spánn varð aldrei annað en smáríki á
mótum heimsálfanna tveggja, Oxidaníu (eða
Vesturálfu) og Inkasíu í suðri …
Já, ég veit að þetta er fantasía. En hún er
þó ekki eins vitlaus og hún lítur út fyrir að
vera. Ef norrænir hefðu ekki lúpast burt,
heldur komið sér til frambúðar fyrir á Vínlandi og úr hefði orðið alvöru byggð og síðar
ríki, þá hefði svo ótal margt breyst. Og það
sem ég hef lýst hefði til dæmis alveg getað
orðið veruleikinn.
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Myndavélar frá 4.995 – allt að 71% afsláttur
Lítil heimilistæki á ótrúlegum verðum frá 995 kr.
Gríðarlegt úrval af heyrnartólum með allt að 60% afslætti
Heimabíókerfi með allt að 50% afslætti
Sjónvörp með allt að 500.000 kr. afslætti
Tvöfalldir kæliskápar með allt að 200.000 kr. afslætti
Spansuðu helluborð með allt að 130.000 kr. afslætti
42“ Philips snjallsjónvörp frá 99.995 kr.
50“ Philips sjónvörp frá 109.995 kr.
Blu-ray spilarar frá 12.995 kr.
Whirlpool uppþvottavélar með allt að 50.000kr afslætti.
Whirlpool 1400sn þvottavélar frá 59.995 kr.
Yfir 100 gerðir af ísskápum á lækkuðu verði

KVÉ

LAR

Sjá allt
úrvalið
á ht.is

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

7 VERSLANIR UM LAND ALLT: AKRANES • AKUREYRI • HÚSAVÍK • EGILSSTAÐIR • SELFOSS • REYKJANESBÆR • REYKJAVÍK
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131
Bragi Halldórsson

Agla Elín
Davíðsdóttir
níu ára

„Jæja þá, sudoku gáta,“ sagði Kata glottandi. „Nú er ég orðin svo góð í að
leysa sudoku að við skulum koma í kapp um hver verður fyrstur til að leysa
hana,“ bætti hún við. Konráð horfði á gátuna. „Allt í lagi,“ sagði hann.
„Til er ég.“ Lísaloppa var líka góð í að leysa sudoku gátur svo hún var alveg
til í keppni. „Við glímum öll við hana og þá kemur í ljós hversu klár þú ert
orðin,“ sagði hún. „Allt í lagi,“ sagði Kata. „En ég vara ykkur við, ég er orðin
mjög klár,“ sagði hún montin.

teiknaði þessa
flottu mynd af
stórborg og sendi
okkur.

Heldur þú að þú getir leyst þessa sudoku gátu hraðar en Kata?

BRÁ
ROSALEGA
ÞEGAR
APINN
STÖKK
Á MIG
Brandarar
Þjónninn: Jæja, í dag er ég með
reykta tungu, steikta lifur, nýru í
kássu og grísalappir.
Gestur: Ég var ekki að spyrja
um heilsufar þitt.
Af hverju fer Lúlli laukur
alltaf í ljós?
Svo hann verði ekki hvítlaukur.
Hvað er líkt með fíl og
gíraffa?
Þeir eru báðir gulir, nema
fíllinn.

Hvað sagði mjói fiskurinn
við feita fiskinn?
Fiskibolla.
Allir sem halda að þeir séu
vitleysingar standi á fætur,
sagði kennarinn við bekkinn.
Eftir nokkra stund stóð einn
nemandi hægt og rólega upp.
Heldurðu að þú sért vitleysingur? spurði kennarinn.
Nei, alls ekki. Mér fannst bara
leiðinlegt að þú skyldir þurfa að
standa þarna einn.

TEIKNAR ÞÚ
FLOTTAR
MYNDIR?

Hekla Gauksdóttir sem verður átta
ára eftir nokkra daga fór í draugahús
í tívolíi í fyrrasumar en þegar hún sá
fyrsta skrímslið þorði hún ekki lengra.
Hvað heitir þú fullu nafni og hvað ertu gömul?
Ég heiti Stuðfríður Krúttmundína Hekla Gauksdóttir en er samt alltaf kölluð Hekla. Ég á afmæli
eftir nokkra daga og þá verð ég 8 ára.
Í hvaða skóla ertu og hver er eftirlætisnámsgreinin þín? Ég er í Háteigsskóla í öðrum bekk
og finnst skemmtilegast að læra stærðfræði
og lestur.
Varst þú ekki í auglýsingu fyrir Icelandair?
„Jú, mamma mín var að vinna í auglýsingunni og
spurði mig hvort ég vildi vera með í myndatöku.
Það var skemmtilegt að taka þátt í auglýsingu og
það sem var dálítið skrítið var að ég þurfti að
eiga þykjustuforeldra í myndatökunni.“
Hefur þú farið í flugvél? „Já ég hef farið til
Svíþjóðar og Englands nokkrum sinnum.“
Hvenær fórstu síðast og hvað upplifðir þú þá? „Ég fór síðast til Englands um
áramótin með mömmu minni að heimsækja vinkonu hennar. Það var skemmtileg ferð og gistum við í fallegu húsi í sveitinni sem líktist helst kastala. Við fórum líka í lest
til London og í bíó að sjá Paddington.“
Hver eru helstu áhugamálin þín? „Myndlist, fótbolti,
skautar, dans, æfa á fiðlu og að fara í ferðalög.“

Sendu okkur myndina þína í pósti til
Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
eða með tölvupósti á krakkar@frettabladid.is

Hefur þú lent í einhverjum ævintýrum? „Síðasta sumar fór ég með pabba mínum til Svíþjóðar
í alvöru dýragarð. Þá var api sem stökk á hausinn
á mér og mér brá rosalega mikið. Svo fórum við í
alvöru draugahús í tívolíinu en þegar ég sá fyrsta
skrímslið þorði ég ekki lengra og fór út aftur.“
Hvernig finnst þér skemmtilegast að leika þér?
„Mér finnst gaman að leika mér í leik sem heitir

ORKUBOLTI

„Ég heiti Stuðfríður
Krúttmundína Hekla
Gauksdóttir en er samt alltaf
kölluð Hekla,“ segir Hekla.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Það var skemmtilegt að
taka þátt í auglýsingu og það
sem var dálítið skrítið var að ég
þurfti að eiga þykjustunni
foreldra í myndatökunni.
10, 20 við krakkana í skólanum mínum og svo á ég
líka bestu vinkonur sem heita Embla og Bríet og
þegar ég hitti þær þá finnst okkur gaman að leika
í mömmó, monster high, í iPad, lita og teikna og
margt margt fleira.“
Hvað langar þig helst að verða þegar þú verður
stór? „Myndlistarkona, vísindamaður, læknir, leikkona, söngkona og bakari.“

 

 

EINSTÖK STUND Í ROKKSÖGUNNI ÞAR SEM FLUTT VERÐA LÖGIN AF PLÖTUNUM GEISLAVIRKIR / UTANGARÐSMENN OG LILY MARLENE / DAS KAPITAL

EITTLAGENN

MIÐASALA Á WWW.HARPA.IS OG WWW.MIDI.IS
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Birtist fljót mubla (7)
7. Ruslaralýður sneiddi Berlínarbollur (6)
10. Ásar fara um allan heim, alstaðar er þeirra
veröld (8)
11. Skrúð skelfingar vísar á flúraða (7)
13. Eilíflega hef ég augu á þeim sem heitari eru
(6)
14. Gamalmennasalat finn ég í fjöru (9)
15. Útbíað óðagot einkennir skítugan (7)
16. Óðagot er öllu betra í transa og trefjapípur (14)
18. Svelti hræ í minni sveit (8)
19. Furðuveröld í Fossvoginum (9)
23. Mjólkurafurðir í fári (4)
26. Ráða við að vera fús þegar mest gengur
á (8)
30. Sé aðalsmann æða í ákveðna limi (7)
32. Óværa fláði eyðimörk (7)
33. Svona hjallahrygg kölluðum við nú bara
fólksbíl í denn (8)
34. Væri þetta enskt orð mætti þýða það sem
fenjalist að hluta (7)
35. Dælir sóló fyrir Steina (7)
36. Pappírspungur geymir gott og hylur haus (8)
37. Af kvíðaþrungnum á felgunni (10)
40. Ræmdar mjög og raddsterkar (9)
42. Löng er meðal annars tuddi, ætli hún eigi
treyjur? (11)
45. Róar hernaðarandstæðinga (10)
47. Kvöldkjóll í kvöldsólardýrð (11)
48. Gamlingjar! segir Erlingur og þenur
kassann (10)
49. Samstaða um ritað mál: Þetta er
setning (11)

LÓÐRÉTT
1. Bytta gáskafullra bjóra (9)
2. Nagdýr, óþægindi og æðibunugangur tryggja
að löggin er lítil (9)
3. Kverk bundin við ótryggt (9)
4. Með góðgæti og greiðu við jökulhrygg (6)
5. Húkka píu og hafmeyjar (8)
6. Hóa lágt í litla menn (8)
7. Fjötra fant svo ei fær losnað (9)
8. Ánægð með ílát og sund drekka friðarfull (9)
9. Uppskriftin segir að ég unni tarfi, sem er auðvitað rugl (9)
12. Ég mun nasa af fíflinu (7)
17. Gömul tugga milli Hvítár og Þjórsár í ofvexti
veldur kvilla sem hindrar skriftir (15)
20. Skannar forna rannsókn í rugli (7)
21. Nota hól er ég hægi á afkomanda, og gasið
hjálpar (9)
22. Hef vitneskju um pílu í leynilegum
leiðangri (9)
24. Klæðaklæði er gott klæði í klæði (7)
25. Fornar mílur og freyðandi höf (6)
27. Rót rænu felst í góðum svefni (7)
28. Setjum kraft í klúður og kálum því svo (7)
29. Svakajakar byggja kuldaleg fjölbýlishús (9)
31. Þroska suðrænan sjúss fyrir þýskan ref (6)
38. Hvíldi slegin eftir höggin frá Öldu og Ægi (7)
39. Hin talandi harpa hitti litaðan mann (7)
40. Þríf rúm stæði (6)
41. Hegg tól í stein (6)
42. Rakst í óheilt djásn (5)
43. Snæða dýrling sem mundi klárast hvort eð
er (5)
44. Það er í lagi að þetta gerist–held ég (5)
46. Mamma mia! söng pabbi Jesúsar (4)
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Lausnarorð síðustu viku var
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VEGLEG VERÐLAUN
N
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
ær
vinningshafi eintak af bókinni
ni
Treflaprjón eftir Guðrúnu S.
Magnúsdóttur frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku
var Guðný Ragnarsdóttir,
Reykjavík.

L
LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist barnagull.
Sendið
Se
lausnarorðið í síðasta lagi 28. janúar næstkomandi á krossgata@
frettabladid.is
fr
merkt „24. janúar“.
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SKÖPUN Á R

Í FRÉTTABLAÐINU
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.*
Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.
Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða
þjónustu beint inn á heimilin.
Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

Á Facebooksíðunni
Krossgátan er að
finna ábendingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

LAUSN MYNDAGÁTU FRÉTTABLAÐSINS 2014

*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára
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Auðlegð okkar er unga kynslóðin greiða verður götu hennar
svo orka og sköpunarmáttur haldist í þessu landi ísa

Vinningshafi
myndagátunnar er
Stefanía Björnsdóttir
úr Kópavogi.
Vinningurinn er
gjafakort fyrir tvo á
sýninguna Dúkkuheimili í Borgarleikhúsinu

BÆTUM
VIÐ VÖRUM
DAGLEGA!

STÓRA
ÚTSALAN

Nú má skoða
r líka
útsöluvörurna
.is
á byggtogbuid

VARÐ ENN STÆRRI
YFIR 1500 VÖRUR
Á MÖGNUÐU TILBOÐI!

20-70%
afsláttur!
KAFFIVÉLAR,
ELDHÚSÁHÖLD,
POTTAR OG PÖNNUR,
VÖFFLUJÁRN, BLANDARAR,
DISKAR OG GLÖS, HEILSUGRILL,
BORÐBÚNAÐUR, SAFAPRESSUR,
BÖKUNARVÖRUR, RYKSUGUR, SUMAROG GRILLVÖRUR, BRAUÐRISTAR,
HRAÐSUÐUKÖNNUR, ELDFÖST MÓT,
HITAKÖNNUR OG BRÚSAR,
BAÐVOGIR OG MARGT
FLEIRA!

KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP!
Höfum bætt við hundruðum af vörum á útsöluna!

Dæmi: Allar Rosenthal vörur á 20-50% – Villeroy & Boch matarstell á 25% - Waltherglas glervara 25%
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Jón Páll sterkasti maður heims

KRISTINN PÁLMASON
mjólkurfræðingur

lést á krabbameinsdeild Landspítalans
miðvikudaginn 21. janúar sl. Útför Kristins
verður gerð frá Selfosskirkju föstudaginn
30. janúar kl. 15.00.
Salóme Þorbjörg Guðmundsdóttir
Gabríel Kristinsson
Rebekka Kristinsdóttir
Björgvin R. Valentínusson
Alexander Örn Björgvinsson
Sigþóra Magnúsdóttir
Helgi Páll Pálmason
Sólveig Á. Ísafoldardóttir
Guðný F. Pálmadóttir
Guðbrandur Bjarnason
Skjöldur Pálmason
María Ragnarsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Jón Páll Sigmarsson vann keppnina um
sterkasta mann heims þennan mánaðardag
árið 1985. Keppnin fór fram í Mora í Svíþjóð
og Jón hlaut 57 stig af 60 möguleikum. Mótið
stóð yfir í tvo daga. Keppt var í átta greinum
og af þeim sigraði Jón Páll í þremur þrátt fyrir
meiðsl.
Meðal keppnisgreina var sleðadráttur þar
sem keppendur ýttu eða drógu 400 kílóa sleða

um 80 metra vegalengd en í þeirri grein varð
Jón Páll fyrir því óhappi að togna í baki.
Einnig áttu keppendur að lyfta stórum
trjástofnum og hlaða 80 kílóa þungum ísmolum á vörubíl.
Jón Páll sagði í viðtali á eftir að hann drykki
mikið lýsi, vaknaði á nóttunni og drykki það af
stút með tóman belginn. Það smyrði vel alla
liði og gæfi honum mikinn kraft.

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

ARNFRÍÐUR KRISTÍN ARNÓRSDÓTTIR
(FRÍÐA)
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði sunnudaginn
18. desember. Útför hennar fer fram frá
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 27. janúar
kl. 13.00.
Valgerður M. Guðmundsdóttir
Ásgeir Sumarliðason
Ólafur G. Guðmundsson
Ingibjörg Halldórsdóttir
Arnór Kr. Guðmundsson
Helga Jónsdóttir
Magnús Guðmundsson
Hrefna Halldórsdóttir
Guðmundur Guðmundsson
Bergrún Bjarnadóttir
Sigurborg M. Guðmundsdóttir
Jón Kristinn Jensson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Útför ástkærs sonar míns,
bróður okkar og mágs,

STEFÁNS ÞÓRS JÓNSSONAR

Á REYNIVÖLLUM „Mér finnst það bara góð tilfinning að vera að láta af störfum,“ segir séra Gunnar.

Hamraborg 34,
Kópavogi,

fer fram frá Seltjarnarneskirkju mánudaginn
26. janúar kl. 13.00. Blóm og kransar eru
vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vildu minnast hans er bent
á Von, styrktarfélag gjörgæsludeildar LSH í Fossvogi.
Kt.: 490807-1010. Banki: 0513-26-3147.
Inge Löwner Valentínusson
Guðlaug Jónsdóttir
Arnór Valdimarsson
Elísabet Jónsdóttir
Grétar Árnason
Auðunn Jónsson
María Níelsdóttir
Einar Árnason
Karen Hilmarsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

SIGMUNDUR MAGNÚS JÓNSSON
læknir,

fæddur 29. desember 1917 á Ingjaldshóli,
Snæfellsnesi, lést á sjúkrahúsi í Springfield,
Massachusetts, laugardaginn 10. janúar 2015.
Útförin fer fram í Holyoke, Massachusetts,
laugardaginn 24. janúar. Jarðsett verður að Ingjaldshóli
á komandi sumri.
Ingveldur Jónsson Potter
Arndís Edda Jónsson
Gunnar B. Jónsson
Ásthildur H. Jónsson
Ómar G. Jónsson
Tryggvi S. Jónsson
og barnabörn.

Clifford Mark Potter
Bergþór N. Bergþórsson
Bjarni Jónsson
Rannveig H. Hermannsdóttir
Jennifer H. Jónsson

Útfararþjónusta
í 20 ár

Hinrik Valsson

Svanhildur Eiríksdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Okkur mun ekki skorta
áhugaverð viðfangsefni
Séra Gunnar Kristjánsson prófastur ætlaði upphaﬂega að vera skamman tíma á Reynivöllum í Kjós en árin þar eru að verða 37. Nú eru starfslok og ﬂutningar í vændum.
„Mér finnst það bara ágæt tilfinning að vera að láta af embætti. Ég er
búinn að þjóna lengi sem prestur og
hef verið prófastur í 17 ár. Svo hef
ég næg verkefni fram undan,“ segir
séra Gunnar Kristjánsson, prófastur á Reynivöllum í Kjós. Hann átti
sjötugsafmæli síðastliðinn sunnudag og þeim tímamótum fylgja óhjákvæmilega breytingar fyrir mann í
hans stöðu. Hann verður þó prestur
áfram til vors en lætur af embætti
prófasts nú 1. febrúar. Biskup skipar
í það embætti að fengnum uppástungum prestanna í prófastsdæminu. Það
fyrirkomulag hefur verið við lýði frá
upphafi siðbótartímans árið 1541, að
sögn séra Gunnars.
Séra Þórhildur Ólafs hefur verið
skipuð prófastur í Kjalarnessprófastsdæmi frá og með 1. febrúar.
Hún er prestur í Hafnarfirði og telur
Gunnar embættinu vel komið í hennar höndum.
Gunnar og kona hans, Anna Margrét Höskuldsdóttir kennari, hafa

búið á prestssetrinu að Reynivöllum í Kjós frá árinu 1978 en færa sig
um set með vorinu. „Reynivellir var
eina prestakallið sem var laust þegar
við komum frá Þýskalandi haustið
1978 að afloknu doktorsprófi mínu,
við ætluðum að vera hér til að byrja
með, kannski eitt til tvö ár eða svo, en
höfum kunnað vel við okkur í Kjósinni,“ segir Gunnar og upplýsir að nú
ætli þau að flytjast í þéttbýlið.
„Við erum ekki enn búin að ákveða
hvar við setjumst að en verðum vonandi búin að því með vorinu, búslóðin
verður hafin til klakks á fardögum,“
segir hann glaðlega.
Gunnar hefur alla tíð sinnt fræðistörfum, haldið erindi og fyrirlestra
og skrifað, meðal annars kom nýlega
út eftir hann bókin Marteinn Lúther
– svipmyndir úr siðbótarsögu. Skyldi
hann hafa safnað verkefnum í sarpinn til að sinna þegar um hægist?
„Já,“ viðurkennir hann.
„Meðal annars hef ég lengi haft í
huga að sinna séra Matthíasi Joch-

Við erum ekki enn
búin að ákveða hvert en
verðum vonandi búin að því
með vorinu, búslóðin
verður hafin til klakks á
fardögum.
umssyni svolítið betur en áður, því
hann var merkilegur brautryðjandi í
guðfræði, bókmenntum og menningarmálum almennt og hefur átt hug
og hjarta þjóðarinnar alla tíð. Fyrir
nokkrum árum kom út ítarleg og góð
ævisaga en mér finnst komið að guðfræðingi að rekja hugmyndir hans og
hugsjónir í guðfræði, trúarheimspeki
og skáldskaparfræðum. Auk fræðimennskunnar munum við Anna halda
áfram að sinna því sem við höfum
gert, ferðalögum innan lands og utan,
hestamennsku og gönguferðum og
mun ekki skorta áhugaverð viðfangsefni.“
gun@frettabladid.is

Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og duftker
Þjónusta allan sólarhringinn
Hinrik: Sími 892 0748 / Gísli: Sími 482 4300
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Elskuleg eiginkona, móðir,
tengdamóðir og amma,

BJÖRG PÁLSDÓTTIR
lést á heimili sínu miðvikudaginn
14. janúar. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hinnar látnu. Þökkum
starfsfólki heimahlynningar Landspítalans
og heimahjúkrunar Hafnarfjarðar frábæra
umönnun.
Guðjón Bjarnason
Bjarni S. Guðjónsson
Ancharin Pechmanee
Halldór S. Guðjónsson
Hrafnhildur Björnsdóttir
Guðjón Frans Halldórsson
Björn Breki Halldórsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar
elskulegrar eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

STEFANÍU JÓNSDÓTTUR
Neskaupstað.
Ari Sigurjónsson
Sigurjón Arason
Margrét Sigurðardóttir
Jóna Katrín Aradóttir
Benedikt Sigurjónsson
Ingibjörg Aradóttir
Sigurður Friðjónsson
Eysteinn Arason
María Ásmundsdóttir
Hilmar Már Arason
Katrín A. Magnúsdóttir
Pjetur St. Arason
barnabörn og barnabarnabörn.
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MERKISATBURÐIR
1588 Stuðningsmenn Maximilíans 3. eru
sigraðir af stuðningsmönnum Sigmundar
Vasa í orrustunni við Byczyna í Póllandi.

stjórn í Reykjavík. Þetta er í fyrsta sinn
sem konur hafa almennan kosningarétt í
sveitarstjórnarkosningum.

1679 Karl 2. Englandskonungur leysir
kavaleraþingið upp.

1924 Rússneska borgin Sankti Pétursborg
er nefnd Leníngrad.

1802 Napoléon Bonaparte er kjörinn forseti Ítalska lýðveldisins á Norður-Ítalíu.

1962 Brian Epstein tekur að sér umboð
Bítlanna.

1855 Kirkjan á Hvanneyri í Siglufirði
fýkur af grunninum og hafnar á hliðinni í
kirkjugarðinum.
1908 Fjórar konur eru kjörnar í bæjar-

Okkar ástkæri eiginmaður,
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

ÞORSTEINN EGILSSON
fyrrverandi aðalendurskoðandi
Landsbanka Íslands,
Fróðengi 9, Reykjavík,
áður til heimilis að Stóragerði 28,
Reykjavík,

1984 Fyrsta Apple Macintosh-tölvan
kemur í verslanir.
2008 Ólafur F. Magnússon tekur við embætti borgarstjóra Reykjavíkur.

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju föstudaginn 30. janúar
klukkan 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hans er bent á Hollvini Grensásdeildar.

Fögnum nýju ári með
söngaríum og freyðivíni
Slegið verður á létta strengi á nýársgleði sveitarinnar Elektra Ensemble á morgun, sunnudag, á Kjarvalsstöðum. Hallveig Rúnarsdóttir sópran syngur vinsæl lög og óperttuaríur.
„Við munum flytja efnisskrá sem
höfðar til fjölbreytts hóps áheyrenda og fagna nýju ári á eftir með
freyðivíni, kaffi og meððí,“ segir
Ástríður Alda Sigurðardóttir píanóleikari. Hún er í sveitinni Elektra
Ensemble sem verður með nýárstónleika á Kjarvalsstöðum á morgun, sunnudag klukkan 20. Ástríður
Alda segir þá orðna að föstum lið í
byrjun árs. „Þetta eru alltaf vinsælustu tónleikarnir okkar,“ segir hún
glaðlega.
Hallveig Rúnarsdóttir sópransöngkona syngur með sveitinni að
þessu sinni. Hún mun flytja vinsæl
lög og aríur úr óperettum og söngleikjum eftir Johann Strauss, Luigi
Arditi, George Gershwin, Kurt Weill
og Leonard Bernstein.
„Þetta er í fyrsta skipti sem Hallveig syngur með okkur, hún er alveg
stórkostleg í þessu prógrammi og
við unnum það í samstarfi við hana,“
segir Ástríður Alda og kveðst lofa
góðum tónleikum.
Elektra Ensemble var útnefndur
Tónlistarhópur Reykjavíkurborgar árið 2009 og gekk í kjölfarið til
samstarfs við Listasafn Reykjavíkur
um tónleikaröð á Kjarvalsstöðum.
„Elektra er orðin leikskólabarn og
er alveg að detta í að verða grunnskólabarn,“ segir Ástríður Alda
hlæjandi.
Tónleikarnir hefjast klukkan 20

Sigurdís Alda Jónsdóttir
Helga Þorsteinsdóttir
Ásgeir Ásgeirsson
Egill Þorsteinsson
Béatrice Burlin
Perla Ösp Ásgeirsdóttir
Sverrir Arnar Baldursson
Þorsteinn Ýmir Ásgeirsson
Álfheiður Sigmarsdóttir
Agathe Egilsdóttir Burlin
Stella Egilsdóttir Burlin
Áróra Glóð Sverrisdóttir
Aþena Ósk Sverrisdóttir

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

PETREA KRISTÍN LÍNDAL
KARLSDÓTTIR
Suðurgötu 43, Akranesi,

andaðist 20. janúar á Sjúkrahúsi Akraness.
Útförin fer fram frá Akraneskirkju
miðvikudaginn 28. janúar kl. 14.
Emilía Líndal Gísladóttir
Kristrún Líndal Gísladóttir
Þjóðbjörn Hannesson
Lilja Líndal Gísladóttir
Hjörtur Márus Sveinsson
og fjölskyldur.

BERGUR ÞORVALDSSON
frá Holti á Barðaströnd

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði þann 21. desember 2014. Jarðarförin hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hins látna.

SVEITIN Elektra er orðin leikskólabarn og er alveg að detta í að verða grunnskólabarn,“ segir

Ástríður Alda sem er lengst til hægri á myndinni.

annað kvöld. Flytjendur ásamt Hallveigu og Ástríði Öldu eru Emilía Rós
Sigfúsdóttir flautuleikari, Rúnar
Óskarsson klarínettuleikari, Helga
Þóra Björgvinsdóttir fiðluleikari
og Margrét Árnadóttir sellóleikari.
Almennt miðaverð er 2.500, en 2.000
krónur fyrir námsmenn, eldri borgara og öryrkja.
gun@frettabladid.is

Fyrir hönd ættingja og vina,
Halldór Ó. Bergsson og Lilja S. Mósesdóttir

MYND/SPESSI

Við munum flytja
efnisskrá sem höfðar til
fjölbreytts hóps áheyrenda
og fagna nýju ári á eftir með
freyðivíni, kaffi og meððí.
Ástríður Alda Sigurðardóttir,
píanóleikari

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegs
eiginmanns míns, föður, tengdaföður, afa
og langafa,

TRYGGVA ÞÓRHALLSSONAR
rafverktaka,
Ystabæ 13.

Þeim sem vildu minnast Tryggva er bent á MND félagið.

Bjarnakvöld í Reykholtskirkju
Bjarni Guðráðsson í Nesi rekur sögu tónlistar og hljóðfæra í Reykholtskirkju í
Borgarﬁrði á þriðjudag. Hann starfaði þar lengi sem organisti og söngstjóri.
Löng og farsæl saga hljóðfæra og tónlistar í Reykholtskirkju í Borgarnesi
verður rakin í fyrirlestri sem Bjarni
Guðráðsson heldur í Reykholtskirkju
á þriðjudagskvöld og hefst klukkan
20.30.
Bjarni starfaði lengi sem organisti og söngstjóri í kirkjunni, auk
þess að starfa ötullega að uppbyggingu í Reykholti síðustu áratugi. Þar
ber hæst bygging ReykholtskirkjuSnorrastofu sem fært hefur staðnum
virðuleik og reisn og verið viðspyrna
á tímum erfiðra breytinga eftir að
skólahaldi lauk í Reykholtsskóla.
Bjarni er dóttursonur Bjarna
Bjarnasonar á Skáney (1884-1979),
sem gerði garðinn frægan við orgel-

Kristín Ólöf Björgvinsdóttir
Helga Lilja Tryggvadóttir
Sigurjón Magnússon
Magnús Björgvin Tryggvason
Elsa Maria Alexandrè
Þórhallur Tryggvason
Þórhalla Guðmundsdóttir
Hanna Tryggvadóttir
Torfi Vestmann
barnabörn og barnabarnabörn.

➜ Bjarni er dóttursonur Bjarna
Bjarnasonar á Skáney (18841979), sem gerði garðinn frægan
við orgelleik og söngstjórn.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og bróðir,

JÓN ÞÓR JÓNSSON

leik og söngstjórn. Því starfi sinnti
hann í Reykholtskirkju og víðar um
Borgarfjarðarhérað frá unga aldri fram
undir nírætt.
Þess má vænta að afkomandi hans,
Bjarni í Nesi, hafi frá ýmsu að segja.
Á dögunum varð Bjarni áttræður og
af því tilefni bjóða Snorrastofa og Reykholtskirkja gestum á Bjarnakvöldi til
kaffiveitinga í safnaðar- og sýningarsal Reykholtskirkju-Snorrastofu. - gun

Álfhólsvegi 32,

lést á líknardeild Landspítalans 21. janúar.
Útför hans verður auglýst síðar.
Guðmundur Ingi Guðnason
Þórir E. Jónsson
Marianne B. Jonsson
Hörður Jónsson Oddfríðarson Guðrún Björk Birgisdóttir
Margrét Ásta Jónsdóttir
Sigurður Finnur Kristjánsson
Jón Benjamín Jónsson
Andrea Þ. Guðnadóttir
barnabörn og systkini hins látna.

SÖNGSTJÓRINN Bjarni Guðráðsson hefur

ugglaust frá ýmsu að segja.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Ástkær faðir okkar, fósturfaðir og afi,

BJARGHILDUR SIGURÐARDÓTTIR

fæddur 1938,

áður til heimilis
í Kelduskógum 1, Egilsstöðum,

sem andaðist á Hrafnistu í Reykjavík
þriðjudaginn 13. janúar verður jarðsungin
frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 28. janúar
kl. 13.00.
Gerður, Sigurður, Björn, Bergljót, Ingibjörg og
Guðný Arabörn og fjölskyldur.

LEÓ ÞÓRHALLSSON
lést að kvöldi 20. janúar á Hjúkrunarheimilinu
Fellsenda í Dalabyggð. Útför hans mun fara
fram í kyrrþey. Þökkum auðsýnda samúð.
Marta Leósdóttir
Þórhallur Leósson
Bjartmar Leósson
Bjarni Tómasson
og Sanna Magdalena Mörtudóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð, vináttu og hlýhug við andlát
og útför föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

GUÐMUNDAR GUNNARSSONAR
frá Steinsstöðum,
Espigrund 9, Akranesi.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki
lyflækningadeildar Heilbrigðisstofnunar Vesturlands á Akranesi
fyrir hlýlegt viðmót og góða umönnun.
Guðríður Guðmundsdóttir
Þórir Bergmundsson
Gunnar Guðmundsson
Sesselja Ingimundardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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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


*O§VLOHJXU®VOHQVNXUVM´QYDUSV¿¢WWXU¿DUVHPOHLWD±HUD±
K§ILOHLNDU®NXVWXHLQVWDNOLQJXPODQGVLQV

PONDUS

Eftir Frode Øverli
Sjitt. Spáðu í því ef forHann Erum við í Nei. hann man ekki
maður áfengisvarnarráðs
neitt heldur og ég
vandþolir
kæmi inn um dyrnar.
læt svo leigubíl
ekkert. ræðum?
Þetta er formaður
keyra hann heim.
áfengisvarnarráðs.

1IMVML£XXEV
VXQQXGDJXU
GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þetta er ekki
að koma fyrir mig.
Ó, heilakrampi.

/0
7N£PJWX¨XXJµPO

Þetta gildir 40% af einkunn
minni fyrir önnina. Svona,
hugsaðu, hugsaðu.

Heilinn minn getur ekki gefist upp á
mér í mannkynssöguprófinu mínu.
Það er óásættanlegt.
Slappaðu af.
Þetta líður hjá
eftir nokkra
klukkutíma.

Pot,
pot.

BARNALÁN

Að pota í
miðtaugakerfið þitt
með beittum
blýanti … það er
góð hugmynd.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

(LQQIORWWDVWL¿¢WWXUYHWUDULQV¿DUVHPIMDOOD±HUXP

RUVWHLQ%DOGXU)UL±ULNVVRQIRUVWM´UDRJVWRIQDQGD3ODLQ
9DQLOODW·OYXI\ULUW§NLVLQVVHPVO´®JHJQPH±VP¢IRUULWL±
4XL]8SVHPKHIXUVLJUD±KHLPLQQVYRXPPXQDUPH±XP
PLOOM´QQRWHQGXP6DJDQ·OO®¿HVVXP¿§WWL

Er hringitónninn
ekki flottur
sem ég setti í
símann þinn?

/0
6M^^SPM -WPIW
-DQH5L]]ROLRJUªWWDUO§NQLU
LQQ0DXUD,VOHVHUXDIDU
´O®NDUHQJ´±DUYLQNRQXU
VHPOH\VDJO§SL%RVWRQ
ERUJDU®VDPHLQLQJX

SPAKMÆLI DAGSINS
„Það er áhættusamt að stofna til fjölskyldu vegna þess
að því meiri sem ástin er því meiri verður sorgin … þannig
gerast kaupin á eyrinni. En ég tek þessu öllu.“

/0
&VSEHGLYVGL

Brad Pitt.



KULIDPLNLOP\QGXPXQJDQ
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10

11

13

14

15

16

21

17

19

20

Gunnar Björnsson
Ágúst Sindri Karlsson (2281), Skákdeild Hauka, hafði hvítt gegn Sören
Bech Hansen (2260), Skákdeild KR,
á Íslandsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. hreinsiefni, 6. í röð, 8. gogg, 9.
Lærir, 11. í röð, 12. smáu, 14. rófa, 16.
karlkyn, 17. af, 18. drulla, 20. persónufornafn, 21. fullnægja.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. sleipur, 3. Utan, 4. ávaxtatré, 5. þakbrún, 7. gramur, 10. stykki, 13. mærð,
15. rótartauga, 16. kóf, 19. kyrrð.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. sápu, 6. áb, 8. nef, 9. les,
11. rs, 12. litlu, 14. skott, 16. kk, 17.
frá, 18. aur, 20. ég, 21. fróa.

6

/0
8LI2SVQEP,IEVX

2

1

LÓÐRÉTT: 1. háll, 3. án, 4. perutré, 5.
ufs, 7. beiskur, 10. stk, 13. lof, 15. tága,
16. kaf, 19. ró.

QQXU¿¢WWDU·±LQDI¿HVVXP
P·JQX±XVSHQQX¿¢WWXP¿DU
VHPI\OJVWHUPH±VW·UIXP
UDQQV´NQDUO·JUHJOXIXOO
WU»DQQD$OHFRJ(OOLH

SKÁK

25. Hxe6! Dxe6 26. Hc7+ Kh8 27.
Hxb7 Had8 28. Dc3+ Df6 29. Dc7! og
svartur gafst upp. Jón Þór Bergþórsson er í Skákdeild KR en ekki í Taflfélagi Garðabæjar eins og fram kom
ranglega í skákdálkinum í fyrradag.
www.skak.is Þröstur er efstur á
Gestamóti Hugins.
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6QMDOODUD
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HEYRNARSTÖ‹IN

Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð) með iOS eða nýrra stýrikerfi.
Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.
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MENNING
Verkefnastyrkir
Nefnd um 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna 2015 auglýsir styrki til
verkefna árið 2015. Verkefnin þurfa að tengjast megintilgangi nefndarinnar, sem er:

• að minnast afmælisins
• að auka jafnréttis- og lýðræðisvitund þjóðarinnar
• að blása til nýrrar sóknar í jafnréttis- og mannréttindamálum
Við það skal miðað að styrkirnir verði ekki til þess að lækka önnur
opinber framlög við verkefnin eða draga úr stuðningi annarra við þau.
Þetta er síðari úthlutun.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 15. febrúar til að hljóta afgreiðslu.
Umsóknareyðublöð fást rafrænt á vefsíðu afmælisnefndarinnar,
www.kosningarettur100ara.is frá og með 1. febrúar nk.
Frekari upplýsingar veitir Ásta R. Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri
nefndarinnar í síma: 5630100 á skrifstofutíma,
póstfang: arj@kosningarettur100ara.is

100
ÁRA

KOSNINGARÉTTUR
KVENNA Á ÍSLANDI
SAMRÝMDAR SYSTUR „Þótt við séum ólíkar þá förum við í sama takt þegar við erum að mála.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Líﬁð er kraftaverk
Hættuleg veikindi urðu systrunum Söru og Svanhildi Vilbergsdætrum innblástur
að myndlistarsýningunni Stund milli stríða sem verður opnuð í dag í Gerðubergi.
„Við systurnar lentum í hremmingum með stuttu millibili. Svanhildur fékk krabbamein og fór í uppskurð og geislameðferð árið 2009
og ég í hjartastopp árið 2012, dó og
var endurlífguð. Á milli þessara
áfalla fórum við til Tenerife, sem
má segja að hafi verið eins konar
stund milli stríða.
Á sýningunni eru málverk sem
eru innblásin af þeirri ferð og þar
má sjá okkur ásamt fleiri persónum
úr listasögunni á sólarströnd að
njóta augnabliksins,“ segir Svanhildur Vilbergsdóttir myndlistar-

kona sem í dag opnar sýningu í
Gerðubergi með systur sinni Söru.
Þær systur vinna náið saman í
myndlistinni. „Við vinnum allar
myndirnar í sameiningu frá A til Ö
og þótt við séum ólíkar förum við í
sama takt þegar við erum að mála.“
Þrátt fyrir að dramatíkin fái að
vera með á þessari sýningu er fókusinn ekki síður á bjartari hliðar
tilverunnar. „Lífið er kraftaverk og
við ætlum að reyna að njóta þess
eins og við best getum,“ segir Sara.
Meira um þær systur á duosisters.
com.
gun@frettabladid.is

EIN MYNDANNA Sólarströnd og gleði.

Hryllingur á sinfóníutónleikum
TÓNLIST ★★★★★
Verk eftir Richard Strauss
og Jean Sibelius
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Hörpu fimmtudaginn 22. janúar
STJÓRNANDI: PETRI SAKARI
EINSÖNGVARAR: ÞÓRA EINARSDÓTTIR
OG JORMA HYNNINEN
EINNIG KOMU FRAM KARLAKÓRINN FÓSTBRÆÐUR OG KARLAKÓR REYKJAVÍKUR

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar
Íslands á fimmtudagskvöldið voru
hryllilegir. Þó var ekkert að flutningnum. Nei, hryllingurinn réð ríkjum í sjálfri tónlistinni.
Tvö tónaljóð voru á dagskránni,
Macbeth eftir Richard Strauss og
Kullervo eftir Jean Sibelius. Fyrir
þá sem ekki vita er tónaljóð verk þar
sem fjallað er um eitthvert ákveðið
efni. Það er ólíkt sónötu eða sinfóníu
sem eru oftast meira afstrakt. Hér
var tónlistin annars vegar um hinn
valdagráðuga hershöfðingja Macbeth, sem verður að ofsóknarbrjáluðum og blóðþyrstum konungi. Hins
vegar var sögð saga um ógæfusaman náunga, Kullervo að nafni, sem
nauðgar konu og kemst svo að því
að hún er systir hans. Hann fremur
sjálfsmorð nokkru síðar og hún líka.
Þessi drungalega dagskrá var
nánast eins og timburmenn eftir
Vínartónleikana skömmu áður. Í
þeirri veröld er fólk alltaf í vímu
yfir því hve lífið er rómantískt,
fyndið og dásamlegt. Menn taka
dansspor af minnsta tilefni. Samt
voru tónleikarnir núna ekkert leiðinlegir, öðru nær.
Macbeth eftir Strauss er mögnuð

STJÓRNANDINN „Tónlistin streymir
í gegnum hann og egóið er ekkert að
þvælast fyrir,“ segir Jónas Sen um Petri
Sakari.

tónlist. Framvindan í henni kemur
stöðugt á óvart, krafturinn í frásögninni er gífurlegur. Petri Sakari stjórnaði hljómsveitinni, sá hinn
sami og var aðalstjórnandi hennar um árabil. Hann hefur nokkuð
látlausan stjórnunarstíl. Tónlistin streymir í gegnum um hann og
egóið er ekkert að þvælast fyrir.
Fyrir bragðið verður músíkin ennþá
magnaðri, hún fær að njóta sín alveg
óheft. Enda kom Macbeth gríðarlega
vel út á tónleikunum. Hljómsveitin
spilaði af yfirburðum, málmblásararnir voru glæsilegir og strengirnir þykkir. Stígandin í túlkuninni var
sérlega flott byggð upp. Endirinn
var afar áhrifamikill.

Hitt verk dagskrárinnar, Kullervo, var eftir Sibelius eins og áður
segir. Innblásturinn sótti hann í
Kalevala-sagnabálkinn, sem er eins
konar Edda Finnlands. Kullervo er
ekki eins skemmtilegt og Macbeth;
vissulega eru þar hrífandi kaflar en
það er dálítið langt á milli þeirra.
Þessir löngu hlutar eru býsna sundurlausir og ómarkvissir. Sibelius
sjálfur var ekki heldur ánægður með tónsmíðina. Eftir að hafa
stjórnað henni nokkrum sinnum
harðbannaði hann flutning á henni.
Það var ekki fyrr en eftir dauða
hans að hún fór að hljóma á ný.
Kullervo er ekki bara fyrir
hljómsveit, heldur einnig risastóran
karlakór og tvo einsöngvara. Kórinn er í hlutverki sögumannsins,
en einsöngvararnir leika Kullervo
sjálfan og systur hans. Hér samanstóð kórinn af Fóstbræðrum og
Karlakór Reykjavíkur. Einsöngvararnir voru Þóra Einarsdóttir
sópran og Jorma Hynninen bassabarítón. Flutningurinn var glæsilegur. Kórinn var svo glimrandi að
maður fékk gæsahúð. Hljómsveitin
var líka þétt og örugg á sínu og einsöngvararnir voru frábærir. Raddir Hynninen og Þóru voru tærar og
kraftmiklar. Söngstíllinn var eins
dramatískur og hlutverkin kröfðust. Þrátt fyrir gallaða tónlist var
því ekki annað hægt en að hrífast
með.
Jónas Sen
NIÐURSTAÐA: Glæstur flutningur
á verkum eftir Strauss og Sibelius,
hljómsveitin var fantagóð, kórinn
yfirgengilegur, einsöngvararnir
framúrskarandi.

Við gerum meira fyrir þig

6~UPHWL1çPHWL/M~IPHWL

èRUUD
R D
YHLVOD

èRUULQQHUNRPLQQtYHUVODQLU1yDW~QV

(JLOV3LOVQHU
O

9LåJHUXPWLOERåI\ULUVW UULéRUUDEOyW PDQQVHåDÁHLUL SDQWDåXiZZZQRDWXQLV

8QJQDXWDOXQG
IUi1çMD6MiODQGL





gOOYHUåHUXELUWPHåI\ULUYDUDXPSUHQWYLOOXURJHåDP\QGDEUHQJO

NUNJ

NUNJ

)M|OVN\OGX
éRUUDEDNNL





NUEDNNLQQ

NUNJ





NUVWN

8QJQDXWD
KDPERUJDULJ

/DPEDKU\JJXU







NUNJ

NUVWN

NUNJ

6~ULU
KU~WVSXQJDU



NUNJ

+DPUDERUJ²1yDW~Q²$XVWXUYHU²*UDIDUKROW

NUVWN

2UD
éRUUDVtOGJ



NUVWN

52 | MENNING |

24. janúar 2015 LAUGARDAGUR

Öll verkin á sýningunni smáverk
Pétur Arason og Ragna Róbertsdóttir sýna verk úr safni sínu á sýningunni < alin I.
Í dag verður listaverkasýningin <
alin I opnuð í Safni, samtímalistasafni að Bergstaðastræti 52. Þar
sýna Pétur Arason kaupmaður og
Ragna Róbertsdóttir myndlistarmaður verk í sinni eigu.
Öll verkin á sýningunni eru undir
einni alin (48 cm) að stærð og eru
valin úr fjölda listaverka í safneign
þeirra, sem telur um tvö þúsund
verk. Verkin hafa þau kallað smáverk og hefur þau lengi langað til
að ganga út frá stærð sem útgangspunkti sýningar. Það tengist þó enn

fremur því að í safneign þeirra eru
mörg verk sem fjalla um mælieiningar tíma, rýmis og rúms og eru
hugsuð í samtali við rýmið sem þau
eru staðsett í. Því þótti áhugavert að
líta á og leika með smáverkin á sýningunni og kanna, með nokkuð þéttu
upphengi, hvers konar og hversu
mikið rými þau skapa, og þurfa.
Pétur og Ragna ráku áður sýningarrýmið Önnur hæð, ásamt Ingólfi Arnarssyni myndlistarmanni
í fimm ár. Árið 2003 opnuðu þau
Safn, samtímalistasafn, þar var

sýndur stór hluti myndlistarsafns
þeirra, auk sýninga bæði íslenskra
og erlendra listamanna. Árið 2014
opnuðu þau tvö sýningarými; að
Bergstaðastræti 52 og að Lewetzowstrasse 16 í Berlín og bjóða þau
gestum að upplifa valin verk úr
safneign sinni á báðum stöðum.
Á sýningunni má finna verk eftir
um 70 listamenn, sem eiga það sameiginlegt að tengjast Pétri og Rögnu
sterkum kollega- og vinaböndum.
Sýningarstjóri er Birta Guðjónsdóttir.
- asi

SAFN Pétur Arason stillir sér upp fyrir utan samtímalistasafnið Safn.

LAUGARDAGUR

Nýsköpunarsjóður námsmanna

Sumarvinna við
sjálfstæðar rannsóknir
Markmið sjóðsins er að gefa háskólum, rannsóknarstofnunum
og fyrirtækjum tækifæri til að ráða háskólanema í grunn- og meistaranámi
í sumarvinnu við rannsóknar- og þróunarverkefni.

HNOTSKÓGUR grafís k hönnun

Umsóknarfrestur er til 4. mars kl.16:00

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?

Uppákomur
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14.00 Skapandi samverustund fyrir
fjölskyldur í Gerðarsafni í dag undir
handleiðslu Guðrúnar Benónýsdóttur,
myndlistarmanns.

og nýnæmi fyrir þekkingu í viðkomandi fræðigrein
O Verkefnin skulu leyst af hendi með sjálfstæðri og faglegri vinnu námsmanns
undir leiðsögn ábyrgðarmanna
O Styrkir eru ekki veittir til lokaverkefna námsmanna
O Úthlutun mun liggja fyrir í apríl 2015

Tónleikar

Tónlist

22.00 Andrea Gylfa og Bíóbandið
halda tónleika á Café Rosenberg í
kvöld. Miðaverð 2.000 krónur.
22.00 Indie rokk sveitin Rythmatik á
Dillon í kvöld.
22.30 Stuðæfingar og veisluhald á
Gauknum. Fram koma Hellvar, Börn,
Saktmóðigur og Hemúllinn. Húsið
opnað 22.00 og aðgangur ókeypis.
23.00 Hljómsveitin Bláfugl og Hljómsveit Ingvars Grétarssonar skemmta
á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8.
Aðgangur ókeypis.
23.00 Gus Gus tónleikar í Gamla bíói
í kvöld. DJ Yamaho hitar mannskapinn
upp. Húsið opnar klukkan 22.00. Miðasala á Midi.is og miðaverð 5.900 krónur.

21.00 DJ Egill Cali þeytir skífum á
Prikinu í kvöld.
22.00 DJ MAD HOUSE þeytir skífum á
Bravó í kvöld.
22.00 Árslistakvöld dansþáttarins Party
Zone á Kaffibarnum í kvöld. KIASMOS,
HOUSEKELL ásamt gestum. Einnig
verður hinn árlegi Dansannáll og árslisti
verður fluttur á Xinu
97,7 í löngum
og veglegum
þætti sem
hefst klukkan átta.

O Styrkir verða veittir til rannsóknar- og þróunarverkefna sem líkleg þykja til

að stuðla að nýsköpun og auknum tengslum háskóla, stofnana og fyrirtækja

Hverjir geta sótt um?
O Háskólanemar í grunn- og meistaranámi
O Sérfræðingar innan fyrirtækja, stofnana og háskóla sem óska að ráða háskólanema

í sumarvinnu við rannsóknir
Umsóknir eru rafrænar og skal sækja um á www.rannis.is.
íDUHUMDIQIUDPWDêÀQQDUHJOXURJOHLêEHLQLQJDUYDUêDQGLVMyêLQQ
Nánari upplýsingar veitir Hulda Proppé,
hulda.proppe@rannis.is, sími 515 5825.

Opnanir

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

18.00 Opnun sýningarinnar alin I í
kvöld í Safn Reykjavík. Sýnd verða
valin smáverk í eigu Péturs
Arasonar og Rögnu Róbertsdóttur, Bergstaðastræti 52.
Sýningarstjóri er Birta Guðjónsdóttir.
20.00 Opnun internet
ljóðagallerísins 2015ergildra
í Ekkisens, Bergstaðastræti
25B. Ljóðaupplestur og
léttar veigar.
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Spinnur lágstemmda tóna
Tónlistarkonan Kristin Anna Valtýsdóttir, eða Kría Brekkan, heldur tónleika á Húrra.

Í LÍKAMSRÆKT OG SUND

SÍÐASTI TILBOÐS DAGUR ER 26 JAN

SPINNUR TÓNA Kría Brekkan heldur lágstemmda tónleika á

sunnudag.

SUNNUDAGUR

GY
M

Tónlistarkonan Kristín Anna Valtýsdóttir, eða Kría
Brekkan, heldur tónleika á Húrra á sunnudagskvöld.
Kristín var áður meðlimur hljómsveitarinnar Múm og
var harmóníkuleikari stórsveitar Nix Noltes, á meðan
hún var og hét. Árið 2006 bað víóluleikarinn Eyvind
Kang hana að spila píanótónlist sína á The Stone í
New York og alla tíð síðan hefur hún fengist við tónlistarsköpun og -gjörninga undir listamannsnafninu
Kría Brekkan. Hún hefur samið tónlist fyrir skúlptúra, útvarp, leikhús og kvikmyndir og komið fram í
verkum ýmissa listamanna, svo sem Shoplifter, Guy
Maddin og Ragnars Kjartanssonar. Á tónleikunum
ætlar hún að spinna lágstemmda tóna með ýmsum
hljóðfærum.

ÁRSKORT Á 37.990.-

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?

heilsa

25. JANÚAR 2015

Tónleikar
17.00 Barbörukórinn heldur tónleika
í Hafnarfjarðarkirkju í tilefni aldarafmælis hennar. Miðaverð 1.500 krónur.
20.00 Nýársgleði tónleikahópsins
Elektra Ensemble ásamt sópransöngkonunni Hallveigu Rúnarsdóttur á Kjarvalsstöðum. Miðaverð 2.500 krónur
21.30 Kría Brekkan á Húrra í kvöld.

Sundlaug Kópavogs

Íþróttamiðstöðin Versalir

Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470
Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480
www.gymheilsa.is

Opnanir
14.00 Sýningin Þetta vilja börnin sjá!
opnuð í Borgarbókasafninu, Menningarhúsi Gerðubergi.

Síðustu forvöð
11.00 Síðustu forvöð að sjá sýningar
Sirru Sigrúnar Sigurðardóttur, Flatland,
og austurríska listamannsins Gunters
Damisch, Veraldir og vegir, í Hafnarhúsinu.

Uppákomur
13.00 Koddu að leika LEIKLIST! á heimilislegum sunnudögum á Kexi Hosteli.
Umsjónarmenn eru Agnar Jón Egilsson,
leikstjóri og stofnandi Leynileikhússins,
og María Heba Þorkelsdóttir, leikkona
og leiklistarkennari. Allir velkomnir og
aðgangseyrir enginn.

Fasteignagjöld

2015

Dansleikir
20.00 Dansað verður í Félagsheimili
eldri borgara í Reykjavík í Stangarhyl
4. Hljómsveit hússins leikur fyrir dansi.
Aðgangseyrir er 2.000 krónur en 1.600
krónur gegn framvísun félagsskírteinis.

Tónlist
21.00 DJ Krystal Carma þeytir skífum á
Kaffibarnum í kvöld.

Leiðsögn
15.00 Ólöf K. Sigurðardóttir forstöðumaður Hafnarborgar leiðir fólk um
sýninguna Neisti sem nú stendur yfir
í Sverrissal safnsins. Á sýningunni eru
verk eftir Hönnu Davíðsson.
15.00 Stefán Bogi Stefánsson gullsmiður verður með leiðsögn í
Hönnunarsafni Íslands í dag á síðasta
sýningardegi sýningarinnar PRÝÐI.

Listamannaspjall
15.00 Birgir Snæbjörn Birgisson, Kristín
Reynisdóttir og Þorbjörg Þorvaldsdóttir
ræða við gesti um verk sín á sýningunni A posteriori: Hús, höggmynd sem
nú stendur yfir í Ásmundarsafni.
15.00 Einar Hákonarson og Ingiberg
Magnússon ræða við gesti um sýninguna Púls tímans, yfirlitssýningu á
verkum Einars sem nú stendur yfir á
Kjarvalsstöðum.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er hægt að
skrá þá inni á visir.is
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Borgarstjórinn í Reykjavík, 24. janúar 2015.

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 2015
verða sendir til íbúa á næstu dögum. Fasteignagjöldin verða innheimt í gegnum heimabanka þar
sem jafnframt er hægt að prenta út greiðsluseðil.
Greiðsluseðlar verða ekki sendir út en hægt er
að óska eftir heimsendum greiðsluseðlum á
mínum síðum á www.reykjavik.is eða í gegnum
þjónustuver Reykjavíkurborgar í síma 411 1111.
Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar annast álagningu og innheimtu á
fasteignaskatti, lóðaleigu og sorphirðugjaldi.
Þeir sem fengu lækkun á fasteignaskatti og fráveitugjaldi á liðnu ári, fá
einnig lækkun á árinu 2015. Við álagningu fasteignagjalda nú í janúar
verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við
tekjur ársins 2013. Þegar álagning vegna tekna ársins 2014 liggur fyrir
næsta haust, verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða þá allar
breytingar tilkynntar bréflega.
Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar framkvæmir breytingar á fasteignaskatti og fráveitugjaldi elli- og örorkulífeyrisþega og þarf því ekki að sækja
sérstaklega um lækkun eða niðurfellingu þessara gjalda.

Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi elli- eða örorkulífeyrisþegi eigi lögheimili í
Reykjavík og sé þinglýstur eigandi viðkomandi fasteignar og/eða geti átt rétt á
vaxtabótum vegna hennar skv. B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og
eignaskatt.
Einungis er veitt lækkun vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.
Borgarráð hefur ákveðið að tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega vegna niðurfellingar/lækkunar fasteignaskatts á árinu 2015 verði eftirfarandi:
100% lækkun: Einstaklingar með tekjur allt að 2.750.000 kr.
Hjón með tekjur allt að 3.830.000 kr.
80% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 2.750.000 til 3.150.000 kr.
Hjón með tekjur á bilinu 3.830.000 til 4.270.000 kr.
50% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 3.150.000 til 3.670.000 kr.
Hjón með tekjur á bilinu 4.270.000 til 5.100.000 kr.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, veitir allar
upplýsingar varðandi álagningu og breytingar á gjaldi fyrir meðhöndlun úrgangs
í sím a 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið
sorphirda@reykjavik.is.
Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, annast álagningu og innheimtu vatnsgjalds
og fráveitugjalds og veitir upplýsingar í síma 516 6000. Einnig má leita
upplýsinga með tölvupósti á netfangið or@or.is.
Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, Höfðatorgi, Borgartúni 12-14, veitir
upplýsingar varðandi álagningu fasteignaskatts og lóðarleigu og breytingar á
þeim í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið
fasteignagjold@reykjavik.is.

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

www.reykjavik.is
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Brandararnir fá fólk til þess að hugsa
Frakkarnir Noom Diawara og Medi Sadoun leika í myndinni Ömurlegt brúðkaup sem sýnd er á Frönsku kvikmyndahátíðinni. Þeir eru
staddir hér á landi og stefna á að smakka hákarl. Í myndinni er gert stólpagrín að fordómum enda kjósa þeir grín framyﬁr predikun.
Gyða Lóa Ólafsdóttir
gydaloa@frettabladid.is

Opnunarmynd Frönsku kvikmyndahátíðarinnar er myndin Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon
Dieu? eða Ömurlegt brúðkaup sem
Philippe de Chauveron leikstýrði.
Tveir af aðalleikurum myndarinnar, Noom Diawara og Medi Sadoun,
eru staddir hér á landi í tilefni af
hátíðinni.
„Maður vaknar klukkan tíu og
það er enn þá dimmt úti, það er
yndislegt. En það er bara af því
að mér finnst gott að sofa,“ segir
Sadoun hlæjandi þegar hann er
spurður hinnar klassísku spurningar um hvernig þeim félögum
lítist á landið.
„Við komum bara hingað í fyrradag, en við munum prufa hákarlinn,“ bætir Diawara spenntur við.
Ömurlegt brúðkaup hefur átt
gífurlegum vinsældum að fagna í
heimalandi sínu og um tólf milljónir hafa séð myndina sem fjallar
um Verneuli-hjónin, fjórar dætur
þeirra og jafnmarga tengdasyni.
Hjónin eru vel stæð, vel menntuð og kaþólsk. Þeirra heitasti
draumur er að dætur þeirra giftist kaþólikkum en þrjár þeirra
eru þegar giftar mönnum af ólíkum uppruna og með ólíkar trúarskoðanir. Þau binda því allar sínar
vonir við yngstu dótturina. Þegar
hún tilkynnir þeim að hún sé trúlofuð kaþólikka eru hjónin í skýjunum en þurfa fljótlega að horfast
í augu við og takast á við fordóma
sína.
Í myndinni er gert stólpagrín
að fordómum og skilaboðin eru
skýr. „Raunverulegt viðfangsefni
myndarinnar er að burtséð frá því
hversu ólík við erum þá getum við
öll lifað saman í sátt og samlyndi.
En það verða að vera einhverjir
brandarar, sérstaklega af því að
fólk vill ekki láta sér líða eins og
það sé verið að predika yfir því. Ef
þú segir það í gegnum brandara þá
skilur fólk það. Og þá sér fólk hvað
það getur verið vitlaust stundum,“

GÓÐIR FÉLAGAR Noom Diawara og Medi Sadoun eru góðir félagar og skemmtu sér vel við tökur myndarinnar.

segir Diawara hlæjandi og bætir
við: „Og hugsar með sér: ég geri
líka svona vitleysu, kannski þarf
ég að breytast? Og svo breytist það
kannski eitthvað smá.“
Tökur myndarinnar stóðu yfir
í um tvo mánuði og þeir segja
það hafa verið skemmtilegan
tíma sem einkenndist af hlátri.
„Við þekktumst aðeins fyrir
og þetta voru tveir mánuðir af
tökum, hlátri og vinskap,“ segir

Diawara og bætir við að eftir að
tökum lauk séu þeir í miklu sambandi, hringist á og hittist oft.
Sadoun tekur í sama streng og
segir að þegar svo góð orka og vinátta verði til skili það sér í gæðum
myndarinnar. Í næsta mánuði
hefur hann tökur á nýrri mynd en
mótleikari hans er enginn annar
er franski stórleikarinn Gerard
Depardieu.
Diawara, sem er einnig uppi-

standari, hefur nýlega lokið við að
skrifa nýtt uppistand og er einnig
með gamanmynd í bígerð. „Fólk
þarf að hlæja. Ég held að það sé
mjög mikilvægt. Fara aðeins frá
veruleikanum. Þú kemur í bíó og
í einn og hálfan tíma gleymir þú
öllum vandamálum þínum og ferð
heim léttur og frjáls,“ segi Diawara og Sadoun bætir við: „Hláturinn er besta meðalið.“
Franska kvikmyndahátíðin fer

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fólk þarf að hlæja.
Ég held að það sé mjög
mikilvægt. Fara aðeins
frá veruleikanum.
Noom Diawara

nú fram í fimmtánda sinn hérlendis og stendur yfir til 2. febrúar.
Dagskrá hennar er hægt að nálgast á vefsíðunni Fff-is.com.

HARÐSNÚINN


blandari 
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SKYTTA Jennifer Lawrence ætti að geta lagt bogann á hilluna von bráðar.
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Hermiskaðinn hæstur
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Hungurleikarnir orðin tekjuhæsta kvikmynd ársins.
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Veit á vandaða lausn

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
HÂjba^&+&%-GZn`_Vk`Hb^*-%(.%%lll#[Vhijh#^h

Þriðja kvikmyndin um Hungurleikana, The Mockingjay – Part
1, var sú kvikmynd sem skilaði
mestu í kassann í ár. Tekjur af
myndinni námu alls rúmum 333
milljónum dollara. Talningin
tekur aðeins til Bandaríkjanna.
Hungurleikarnir er eins og
stendur örlítið ofar en mynd
James Gunn, Guardians of the
Galaxy. Aðeins munar nú um
8.000 dollurum á myndunum. Það
bil gæti breikkað en fyrrnefnda
myndin er enn í sýningu í nokkrum kvikmyndahúsum.
Í næstu þrjú sæti röðuðu sér

Captain America: The Winter
Soldier, The LEGO Movie og síðasta myndin í þríleiknum um
svaðilför Hobbitans Bilbó Bagga.
Allar skiluðu þær um 250 milljónum dollara í tekjur.
Fyrri tvær myndirnar í flokknum skiluðu öllu meiri tekjum eða
ríflega 400 milljónum dollara.
Áætlað er að fjórða og síðasta
myndin í myndaflokknum muni
koma út í nóvember á þessu ári.
Gert er ráð fyrir að hún muni
koma til með að skila viðlíka upphæðum til framleiðanda síns.
- jóe

BORGAR 6.000 kr.
færð 12.000 kr.

tívolíkort

50%

AFSLÁ
TTUR

OPNUNARTÍMI
Mán. - Fim. 14:00 til 22:00
Föstudaga 14:00 til 23:00
Laugardaga 12:00 til 23:00
Sunnudaga 13:00 til 22:00

SKEMMTUN FYRIR ALLA!
www.smarativoli.is / Sími 534 1900 / Smáralind
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Skelﬁngin að sakna smóksins
BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

N

okkur ár eru liðin frá því ég lagði herra
Nikótín að velli. Ég spurði mig fyrir
stystu hvort ég saknaði kauða og var svarið
satt að segja svo óhuggulegt að ég svaf vart
næstu dægur.

ÉG komst nefnilega að því að ég sakna þess
ekki í raun að sjúga í mig kosmíska krafta.
Hins vegar sakna ég, þótt ótrúlegt megi
virðast, smóksins og þá á ég við þessu andstyggilegu skúmaskot sem okkur reykingafólki voru ætluð.
Í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ gátum við,

MORTDECAI
MORTDECAI LÚXUS
THE WEDDING RINGER
BLACKHAT
TAKEN 3
TAKEN 3 LÚXUS
PADDINGTON - ÍSL TAL
THE HOBBIT 3 3D 48R
THE HOBBIT 3 LÚXUS 3D 48R
NIGHT AT THE MUSEUM 3
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D

WEDDING RINGER
PADDINGTON - ÍSL TAL
TAKEN 3
NIGHT AT THE MUSEUM 3
MOKINGJAY
LULU NAKIN
ÖMURLEG BRÚÐKAUP
LYKTIN AF OKKUR
BÉLIER FJÖLSKYLDAN
AF ÖLLUM KRÖFTUM - BARALAUG
KONUNGURINN OG HERMIKRÁKAN
AYA FRÁ BORGINNI
LAURENCE HVERNIG SEM ER
HEIMILISLÍFIÐ - BARASUNN

KL. 8 – 10.25
KL. 10 .25
KL. 2 - 5.40 - 8 – 11
KL. 10.20
KL. 8 - 10.25
KL. 8
KL. 1 - 3.30 - 5.45
KL. 4.30 - 8
KL 1 - 4.30
KL. 1 - 3.30 - 5.45
KL. 1 - 3.30

#BSOBGKÕMTLZMEVSGÃ
BMMBNJ£BÃCBSOBWFS£J

'+¸-4,:-%61",,*//
.*//45.*"3 ".,#¸3/¦"-%3*/6.¦3"

KL. 8 – 10.20
KL. 3 - 5.30
KL. 8 - 10.25
KL 3
KL. 5.15
KL. 6 / ENSK . TEXTI
KL. 8 / ÍSL . TEXTI
KL. 10 / ENSK . TEXTI
KL 8 / ENSK . TEXTI
KL 6 / ENSK . TEXTI
KL 4/ ENSK .TEXTI
KL 4 / ENSK . TEXTI
KL 10/ ENSK . TEXTI
KL 6 / ENSK . TEXTI

Miðasala á:

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

8 ÓSKARSVERÐLAUNA

M.A. BESTA MYNDIN – BESTI LEIKARI Í AÐALHLUTVERKI
BESTA LEIKKONA Í AUKAHLUTVERKI – BESTI LEIKSTJÓRI

“BENEDICT CUMBERBATCH IS OUTSTANDING”

“AN INSTANT CLASSIC”
*/$0285
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MORTDECAI
PADDINGTON ISL TAL
PADDINGTON ENS TAL
BLACKHAT
TAKEN 3
HOBBIT 3 3D (48R)
HOBBIT 3 3D

8, 10:15
1:50, 4, 6
1:50, 4, 6
8
10:35
6, 9
2



SÍÐAN vorum við rekin í gám
nokkurn, hrollkaldan, illa lyktandi
og dimman. Þar reykti ég oft með
mælskumanni miklum sem þuldi
utanbókar heilu kaflana úr Íslandsklukkunni enda var aðbúnaðurinn
engu betri en sá sem Jón Hreggviðs-

MEÐ félögum mínum í blaðamennskunni
hef ég margar retturnar reykt í hrollköldum skýlum í bleytu og fnyk. Þaðan á ég
hins vegar alveg dásamlegar minningar.
Oft gafst mér þá færi að ræða einslega við
gamlan sjóara sem sagði mér af slagsmálum í erlendum höfnum. Eitt sinn treysti ég
þessum vini mínum fyrir því að ég væri með
bólur í klofi og hefði ég mikla áhyggjur af
gangi mála. Bað ég hann síðan að hafa ekki
orð á þessu við nokkurn mann. Hann varð
við því en reyndar kallaði hann mig Hjálmar í nokkra daga á eftir en varðist fimlega
þegar hann var inntur eftir ástæðunni.
SÖKNUÐURINN eftir þessum hræðilegu fylgsnum veldur mér mikilli vanlíðan.
Á maður kannski eftir að sakna alls þess
versta þegar yfir lýkur? Hugsum okkur að
Lykla-Pétur komi að mér í himnaríki og
segi: „Æ, Jón minn, voðalega ertu daufur,
þú saknar væntanlega fólksins á jörðinni og
lífsins lystisemda?“ Miðað við smók-reynsluna þá er ég vís með að svara: „Nei, ég
sakna bara svo rosalega mánudagsmorgnanna.“

Sheeran ætlaði að hætta í tónlist
Einn vinsælasti tónlistarmaður Bretlands var næstum búinn að gefast upp.

0LêDVDODRJQiQDULXSSOìVLQJDU
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til að byrja með, reykt í anddyrinu og þar
hitti ég skólaskáld gott, sem reyndar er nú
á meðal okkar bestu rithöfunda. Hann
var þá nýkominn af miðilsfundi þar
sem hann atti kappi við sjálfan BóluHjálmar, þar bitu aldeilis vopnin
hans Braga.



son varð að gera sér að góðu á sinni ævintýralegu ævi.

Einn vinsælasti tónlistarmaður
Bretlands, Ed Sheeran, íhugaði að
hætta í tónlistinni árið 2010 þegar
hann var fátækur og heimilislaus,
þrátt fyrir að hafa spilað á tónleikum fyrir fullu húsi í London.
„Mig langaði að hætta á tímabili.
Þegar ég hugsaði: „Þetta er hræðilegt. Þetta er ekki að fara að ganga
upp“,“ sagði hinn 23 ára söngvari í
nýrri bók sinni. „Í desember 2010
var uppselt á tónleika mína í Cargo
í Shoreditch, stærstu tónleikana
sem ég hafði spilað á. Það voru 500

manns þarna … og meira að segja
pabbi mætti.“
Þrátt fyrir að tónleikarnir hafi
gengið vel var hann óviss um
hvort hann gæti spjarað sig. „Ég
hafði unnið eins og brjálæðingur
og spilað stanslaust í þrjú ár. Ég
hafði gefið út fjórar EP-plötur. Ég
var nýbúinn að spila á uppseldum
tónleikum. Ég átti engan pening
og ekkert heimili. Ég endaði á að
fara heim til vinar míns og hágrét.
„Gaur, ég get þetta ekki lengur,“
sagði ég.“

ED SHEERAN Íhugaði að hætta í tón-

listinni fyrir fimm árum.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Besti Leikari í aðalhlutverki - Bradley Cooper
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BASED ON THE INCREDIBLE TRUE STORY OF AL AN TURING
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Nýr og ótrúlega fjölhæfur Vito
Þér er boðið á sýningu í dag kl. 12-16
Vito er í boði sem sendibíll, fjölnotabíll og sem fólksbíll. Hann fæst framhjóla-,
afturhjóla- og fjórhjóladrifinn. Þrjár lengdir og fimm vélaútfærslur í boði.
Framúrskarandi aksturseiginleikar, sparneytni, þægindi og tæknileg fullkomnun.

Við bjóðum þér að koma og kynna þér Vito. Hlökkum til að sjá þig.
Einnig verða til sýnis Citan, Sprinter og nýr V-Class.

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“
á Facebook
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Sigur á Egyptum eða treysta á Alsír

Líkamsárásin á Aron Pálmarsson var mögulega örlagavaldur

HANDBOLTI Möguleikar Íslands í að komast áfram í 16-liða úrslit

HANDBOLTI Aron Pálmarsson spilar
ekki með íslenska landsliðinu gegn
Egyptalandi á HM í Katar í dag. Þetta
staðfesti Örnólfur Valdimarsson,
læknir íslenska liðsins, í gærmorgun.
„Aron fékk höfuðhögg undir
kjálkann [gegn Tékklandi] og líklega er
ástæðan fyrir [heilahristingnum] að
hann fékk höfuðhögg fyrir nokkrum
vikum. Þá var hann orðinn veikur
fyrir. Það er ekki víst en líklegt,“ sagði
Örnólfur en Aron varð fyrir líkamsárás
í miðbæ Reykjavíkur á milli jóla og
nýárs. Örnólfur sagði engu að síður að
það hefði ekki verið áhættusamt að
láta Aron spila í Katar.

HM í handbolta liggja í tveimur þáttum. Annaðhvort að
vinna Egyptaland í dag eða treysta á að strákarnir nái
betri úrslitum í sínum leik en Tékkar gera gegn Alsír.
Alsíringar virðast vera með langlakasta lið riðilsins
í Doha og teljast því ólíklegir til afreka gegn Tékklandi sem eru að spila upp á líf og dauða í dag.
Strákarnir þurfa því allra helst að vinna lið
Egyptaland sem hefur bæði spilað vel gegn sterkum
liðum í mótinu til þessa og fær þar að auki gríðarlega
góðan stuðning fjölmargra landa sinna í stúkunni.
Viðbúið er að lætin í Al Sadd-höllinni verði mikil í kvöld.
Ísland hafnar í þriðja sæti riðilsins með sigri á Egyptalandi
og mætir þá að öllum líkindum annaðhvort Danmörku eða
Póllandi í 16-liða úrslitum. Dönum dugir jafntefli í leik liðanna í
- esá
kvöld til að tryggja sér annað sæti síns riðils.

ÚRSLIT
A RIÐILL
Brasilía - Síle
Spánn - Slóvenía
Katar - Hvíta-Rússland
LOKASTAÐAN
Spánn
Katar
Slóvenía
Brasilía
Hvíta-Rússl.
Síle

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0

30 - 22 (12-13)
30 - 26 (14-10)
26 - 22 (7-12)
0
1
2
3
4
5

162-127
137-122
160-145
146-143
147-155
104-164

10
8
6
4
2
0

B RIÐILL
Túnis - Íran
Makedónía - Austurríki
Króatía - Bosnía

30 - 23 (12-12)
36 - 31 (16-16)
28 - 21 (17-8)

LOKASTAÐAN
Króatía
Makedónía
Austurríki
Túnis
Bosnía
Íran

5
5
5
5
5
5

5
4
2
2
1
0

0
0
1
1
0
0

0
1
2
2
4
5

158-124
153-138
147-140
132-133
118-128
127-172

10
8
5
5
2
0

SEXTÁN LIÐA ÚRSLITIN Á SUN.
Spánn - Túnis
Austurríki - Katar

Króatía - Brasilía
Slóvenía - Makedónía

LEIKIR DAGSINS
C: Ísland - Egyptaland
C: Frakkland - Svíþjóð
C: Alsír - Tékkland
D: Sádí-Arabía - Þýskal.
C: Rússland - Argentína
C: Danmörk - Pólland

kl. 16:00
kl. 18:00
kl. 18:00
kl. 16:00
kl. 16:00
kl. 18:00

DOMINOS KARLA
KEFLAVÍK - ÞÓR ÞORL.
SNÆFELL - SKALLAGRÍMUR

114-97
97-62

STAÐAN
KR
Tindastóll
Stjarnan
Keflavík
Njarðvík
Snæfell
Grindavík
Þór Þ.
Haukar
Fjölnir
Skallagrímur
ÍR

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13 1 1403-1156
11 3 1315-1183
8 6 1235-1209
8 6 1176-1178
8 6 1185-1121
8 6 1244-1228
7 7 1252-1281
7 7 1306-1341
7 7 1214-1200
3 11 1163-1322
2 12 1098-1307
2 12 1196-1261

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

26
22
16
16
16
16
14
14
14
6
4
4

Örnólfur sagði að líklegra væri
en ekki að Aron spilaði ekki meira á
heimsmeistaramótinu en það kæmi
þó ekki í ljós strax.
„Hvað heilahristing varðar verður
maður að fara eftir einkennum. Hann
verður að vera einkennalaus áður en
hann byrjar að hreyfa sig á ný,“ sagði
Örnólfur. „Ef hann verður svo í lagi
við áreynslu má hann spila en ef hann
verður áfram með einkenni verður
hann að hvíla á ný.“ Aron hefur verið
lykilmaður í íslenska liðinu á mótinu
til þessa og ljóst að hans verður
saknað þegar strákarnir leika gegn
Egyptalandi klukkan 16.00 í dag. - esá

ÞUNGT HÖGG Aron Pálmarsson fékk að

finna fyrir því.

FRÉTTABLAÐIÐ/EVA BJÖRK

Rísa upp úr öskustónni
Það er að duga eða drepast á HM. Yﬁrgnæfandi líkur eru á að allt annað en sigur á Egyptum muni senda
strákana í hinn skelﬁlega Forsetabikar. „Hver og einn þurfti að líta í eigin barm,“ sagði landsliðsþjálfarinn.
Eiríkur Stefán
Ásgeirsson
eirikur@frettabladid.is

HANDBOLTI Það er komið að ögur-

stundu íslenska landsliðsins
á HM í Katar. Eftir skelfilega
frammistöðu og ellefu marka tap
gegn Tékklandi í fyrradag eru
strákarnir í þeirri stöðu að þurfa
að vinna öflugt lið Egyptalands
sem gæti allt eins verið að spila á
heimavelli - slíkur er stuðningur
þeirra fjölmörgu Egypta sem hér
eru staddir í landinu.
Til að bæta gráu ofan á svart
fékkst í gær staðfest að Aron
Pálmarsson muni ekki spila með
Íslandi í dag og jafnvel ekki
meira á mótinu. Örnólfur Valdimarsson, læknir íslenska liðsins, staðfesti að Aron væri með
einkenni heilahristings en hann
fór af velli á 24. mínútu leiksins gegn Tékklandi eftir að hafa
fengið högg undir kjálkann.
Vont að vera án Arons
„Aron er góður leikmaður og
það er vont að vera án hans. En
það þýðir ekki að velta sér upp
úr leikmönnum sem ekki eru
til staðar. Við þurfum að einbeita okkur að þeim leikmönnum sem munu spila í leiknum og
að kalla fram góða frammistöðu
frá þeim,“ sagði Aron ákveðinn í
samtali við Fréttablaðið á hóteli
íslenska liðsins í Doha í gær.
„Við erum að vinna í því að
koma ábyrgðinni á fleiri menn.
Menn þurfa að átta sig á því að
allir þurfa að taka á sig meiri
ábyrgð og axla hana,“ bætir
þjálfarinn við.

ENN EITT KLÚÐRIÐ Aron Kristjánsson, þjálfari Íslands, hefur horft upp á menn klikka á mörgum færum.

Áhyggjur af sveiflunum
Heilt yfir hefur vantað of mikið
upp á frammistöðu Íslands í
keppninni í Katar. Liðið virtist á
réttri leið með góðri frammistöðu
gegn Frakklandi á þriðjudag en
svo kom hrunið gegn Tékkum.
„Í dag snýst þetta um að menn
líti í eigin barm og að allir geti
unnið með sitt til að bæta liðið. Ef
allir sinna sínu, hafa sitt á hreinu
og mæta klárir í leikinn þá getum
við sem lið staðið betur saman
og notað sameiningarkraftinn til
að spila vel á ný,“ segir Aron en
viðurkennir að sveiflurnar séu of
miklar í liðinu.
„Auðvitað hefur maður áhyggjur af því hversu langt er á milli
mjög góðrar frammistöðu annars
vegar og mjög slakrar hins vegar.
það er eitthvað sem þarf að finna
lausnir á,“ segir Aron. „Við þurfum að geta lagt allt þetta til hliðar.

Það eina sem gildir er leikurinn á
morgun [í dag] og að fá okkur til
að rísa upp úr öskustónni.“
Gæði til að nýta dauðafærin
Skotnýting íslenska liðsins hefur
verið með eindæmum slök og fá lið
nýta skot sín verr en íslenska liðið.
Gegn Tékkum var hún aðeins 43
prósent og þeir Aron Pálmarsson,
Arnór Atlason og Guðjón Valur
Sigurðsson skoruðu samanlagt
aðeins eitt mark úr átján skotum.
„Það getur verið erfitt fyrir
þjálfara að stýra því hvernig menn nýta skotin sín,“ segir
Aron aðspurður um þennan þátt
í íslenska liðinu. „Það geta margar ástæður legið þar að baki –
spennustig, sjálfstraust og hvernig
menn eru undirbúnir fyrir það að
spila gegn ákveðnum markvörðum
svo fátt eitt sé nefnt,“ segir Aron.
„Við getum reynt að stilla

FRÉTTABLAÐIÐ/EVA BJÖRK

spennustigið fyrir leikmannahópinn en þegar menn eru komnir út
í sín dauðafæri þarf hver og einn
að hafa nægilega mikil gæði til að
klára þau. Hver og einn þarf að
vinna í því hjá sjálfum sér.“
Þurfa að svara fyrir sig
Það er ekki annað sjá en að það
hafi ríkt góð stemning í íslenska
landsliðinu og ríki enn. Það sé því
ekki vandamál en nú reyni á skapgerð hvers og eins leikmanns að
mati Arons.
„Strákarnir þurfa að svara fyrir
sig. Þeir þurfa að svara fyrir síðasta leik og koma til baka. Það
skiptir öllu máli. Við þurftum
ekkert að endurskoða taktíkina
okkar gegn Tékkum því fyrst og
fremst snerist okkar vandi um
hugarfarslegt ástand leikmanna.
Nú er það stóra málið fyrir morgundaginn.“

Hef fulla trú á Arnóri og Begga
Veit á vandaða lausn

Snorri Steinn segir að enginn tími geﬁst til að leita skýringa á gengi Íslands.

5(6285&(DNWLYD

HANDBOLTI „Hver og einn þarf að
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taka til hjá sjálfum sér og mæta svo
til leiks. Ég get ekki útskýrt þetta
betur. Þetta snýst um karakter –
að menn spili af lífi og sál og leggi
hjartað að veði. Svo verðum við að
sjá hverju það skilar okkur.“
Þetta segir Snorri Steinn Guðjónsson um undirbúning íslenska
liðsins fyrir leikinn mikilvæga gegn
Egyptalandi á HM í Katar í dag.
Snorri Steinn hefur eins og flestir
aðrir átt misjafna daga á HM en
afar ólíklegt er að nokkuð annað en
sigur gegn Egyptum í dag dugi til að
tryggja liðið áfram í 16-liða úrslit.
Hann segir að liðið muni undirbúa sig eins og venjulega fyrir
næsta andstæðing í keppninni en
lítið annað sé hægt að gera nema að
leyfa hverjum og einum að vinna í
sínum málum sjálfur.
„Það er erfitt að ætlast til þess
að einhverjir fari að efla barátt-

una í öðrum. Þannig horfir það að
minnsta kosti við mér. Ef allir sinna
sínu þá fylgir liðið í kjölfarið.“
Snorri Steinn segir enn fremur að
það gefist ekki tími til að leita skýringa enda svo stutt á milli leikja.
„Ég hef hugsað um orsakir þess
hversu illa við spiluðum gegn Tékklandi en engar skýringar fundið. Ég
á því miður engin góð svör fyrir þig
og er jafn hissa og allir aðrir. Ef það
væri vika í næsta leik þá væri hægt
að velta þessu fyrir sér fram og til
baka en það er ekki tími til þess.“
Aron Pálmarsson verður ekki
með í dag eftir höfuðhögg sem
hann fékk gegn Tékklandi í fyrradag. „Auðvitað vill maður hafa
hann með en svona er bara staðan.
Maður verður því að ýta því til hliðar. Arnór [Atlason] og Beggi [Sigurbergur Sveinsson] sjá bara um þetta
og ég hef fulla trú á að þeir geri það
vel,“ segir Snorri Steinn.
- esá

AÐ SPILA AF LÍFI OG SÁL Snorri Steinn

Guðjónsson, leikstjórnandi íslenska
landsliðsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/EVA BJÖRK
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TRAUSTIR,
NÝLEGIR
GÆÐABÍLAR

FRÁBÆR
LIÐSSTYRKUR

Darrel Keith
Lewis hefur
hjálpað nýliðum
Tindastóls mikið
í vetur en þessi
38 ára gamli
leikmaður kom
á Krókinn fyrir
þessa leiktíð.
Hér er Darrel
Keith Lewis í
baráttunni við
KR-inginn Darra
Hilmarsson.
Lewis skoraði
eina mikilvægustu körfu
leiksins undir
lokin og fékk
vítaskot að
auki sem hann
nýtti. KR komst
ekki aftur yfir
í leiknum eftir
þessa risasókn
Stólanna.

Á HAGSTÆÐU VERÐI

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Einum sigri
frá metinu

VW Passat Comfortl 1.6
TDI DSG. Árgerð 2012, dísil
Ekinn 46.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð:

3.890.000

Tindastólsmenn komu í veg fyrir að KR-liðið jafnaði
nítján ára met Njarðvíkinga í ﬂestum sigrum í röð.
KÖRFUBOLTI Nýliðar Tindastóls
hafa stimplað sig inn í Dominosdeildina með sögulegum krafti
og síðasta liðið til sökkva í Síkinu
voru sjálfir Íslandsmeistarar KRinga sem fóru tómhentir heim á
fimmtudagskvöldið.
Spánverjanum Israel Martin
tókst það sem engum íslenskum
þjálfara hafði tekist í tæpa þrettán mánuði – að vinna deildarleik á
móti KR. Stólarnir hafa nú unnið
alla sjö heimaleiki sína í deildinni
í vetur og þó að þessi hafi verið sá
minnsti (í tölum) þá var hann sá
stærsti.
Möguleikar Tindastóls á deildarmeistaratitlinum eru kannski ekki
miklir enda KR með fjögurra stiga
forskot og betri innbyrðisstöðu en
sigur sem þessi sýnir það svart
á hvítu hversu erfitt það verður
fyrir hin liðin að heimsækja Síkið
í úrslitakeppninni í vor.
Valur Ingimundarson er farsælasti leikmaður og þjálfari Tindastóls í úrvalsdeild karla enda sá
leikmaður sem hefur skorað flest
stig fyrir félagið í úrvalsdeild
3.143) og sá þjálfari sem hefur

stýrt Stólunum til sigurs í flestum
leikjum í úrvalsdeild (99).
Stólarnir gáfu honum kannski
aðeins til baka í fyrrakvöld þegar
þeir enduðu 23 leikja sigurgöngu
KR-inga og komu í veg fyrir að
Vesturbæingar tækju metið af
Njarðvíkurliðinu sem Valur þjálfaði fyrir rúmum nítján árum.
Njarðvíkingar unnu 24 deildarleiki í röð frá lokum október 1994
til byrjunar október 1995. Valur
stýrði Njarðvíkurliðinu 1994-95 og
þar með í 23 af þessum 24 leikjum.
Hann og Finnur Freyr Stefánsson, þjálfari KR, eru nú þeir þjálfarar sem hafa unnið flesta deildarleiki í röð (23) en Hrannar Hólm
tók við Njarðvíkurliðinu af Val
sumarið 1995 og stýrði liðinu í 24.
og síðasta sigurleiknum. Valur var
þá búinn að gera Njarðvíkinga að
Íslandsmeisturum tvö ár í röð en
gerðist síðan þjálfari í Danmörku.
Það vill þannig til að það voru
líka Tindastólsmenn sem stöðvuðu met-sigurgönguna í byrjun
október 1995 en Tindastóll vann
þá þriggja stiga sigur á Njarðvík
í Ljónagryfjunni, 88-85.
- óój

Skoda Yeti 2.0 TDI 140hö
Árgerð 2014, dísil
Ekinn 38.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð:

4.640.000

VW Passat Highline EcoFuel. Árg. 2011, bensín/metan
Ekinn 55.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð:

3.590.000

Skoda Octavia Combi
1.6 TDI. Árgerð 2012, dísil
Ekinn 50.000 km, beinskiptur
Ásett verð:

3.290.000

VW Golf Trendline TDI
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 75.000 km, beinskiptur
Ásett verð:

2.450.000

Skoda Rapid Amb.1.2 TSI
105hö. Árgerð 2013, bensín
Ekinn 35.000 km, beinskiptur
Ásett verð:

2.690.000

MM Pajero 3.2 Instyle
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 42.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð:

7.290.000

Þú skiptir máli
Rauði krossinn í Kópavogi óskar eir
sjáloðaliðum sem eru tilbúnir til starfa
hjá öﬂugri deild þar sem boðið er upp á
ölbrey verkefni.

Chevrolet Captiva
Árgerð 2011, bensín/metan
Ekinn 67.000 km, sjálfskiptur
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Ásett verð:

3.590.000

M.Benz CLS 350
Árgerð 2007, bensín
Ekinn 66.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð:

4.990.000

Toyota Yaris Sol
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 68.000 km, beinskiptur
Ásett verð:

2.190.000

Áhugasamir eru vinsamlega beðnir um
að hafa samband í síma 570 4060 eða með
tölvupósti á kopavogur@redcross.is.
Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum.

Rauðakrosshúsið Hamraborg 11
Sími: 570 4060
kopavogur@redcross.is
raudikrossinn.is/kopavogur

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

heklanotadirbilar.is
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Trúnaðarbrestur á milli Guðmundar og danskra fjölmiðla
Lars Krogh Jeppesen, fyrrverandi landsliðsmaður Dana, segir að danska handboltalandsliðið sé yndi dönsku þjóðarinnar.
HANDBOLTI Lars Krogh Jeppesen,

fyrrverandi landsliðsmaður Dana og
sérfræðingur DR um HM, segir að
Guðmundur Guðmundsson hafi átt
fullan rétt á því að skamma danska
fjölmiðla í Doha í gær.
Guðmundur sagðist aldrei áður
hafa lent í því á 25 ára þjálfaraferli
sínum að frétt komi fram um lið hans
sem sé uppspuni frá rótum. Í fyrradag var fullyrt að Kasper Söndergaard væri ósáttur við hlutverk sitt
í danska liðinu en hann þrætti fyrir
það um leið. „Þegar fjölmiðlar grípa
fréttir úr lausu lofti þá á sér stað

trúnaðarbrestur,“ sagði Jeppesen
við Fréttablaðið í gær en hann segir
að ábyrgð fjölmiðla í umfjöllun sinni
um danska liðið sé mikil.
„Það eru 5,5 milljónir íbúa í Danmörku og í síðasta leik voru tvær
milljónir að horfa. Það er því mikil
ábyrgð sem fylgir umfjöllun fjölmiðla. Danska landsliðið er yndi
dönsku þjóðarinnar og allt sem Guðmundur segir og gerir skiptir máli.“
Danir hikstuðu í upphafi móts en
unnu svo sigur á Rússlandi í fyrradag. Liðið mætir Pólverjum í dag
þar sem annað sæti riðilsins er í

húfi. Danmörk og Pólland eru jöfn
að stigum en Dönum dugir jafntefli
til að tryggja annað sætið.
„Heilt yfir finnst mér að danska
liðið geti spilað betur en það hefur
gert. Nú er það leikurinn gegn Póllandi sem skiptir máli og ég vona
að Danir standi sig vel í honum. Við
skulum svo sjá til hvort við mætum
Íslandi í 16-liða úrslitunum,“ segir
Jeppesen og bætir við að Ísland væri
óskamótherji hans þar. „Það virðist
sem Íslendingar hafi ekki komist á
sitt eðlilega getustig hér úti.“

EVRÓPUMEISTARI
FYRIR SJÖ
ÁRUM

Lars Krogh
Jeppesen
fagnar hér
eftir að Danir
urðu Evrópumeistarar í
handbolta árið
2008 eftir sigur
á Króötum í
úrslitaleiknum.
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

- esá

Gummi fær sinn tíma með liðinu
Ulrik Wilbæk og Niklas Landin hafa mikið álit á Guðmundi Guðmundssyni, þjálfara danska landsliðsins, á HM í Katar. Landin, einn besti
markvörður heims, segist eiga Guðmundi margt að þakka: „Þetta snýst um að vinna réttu leikina–ekki endilega alla,“ segir Wilbæk.
Eiríkur Stefán
Ásgeirsson
eirikur@frettabladid.is

HANDBOLTI Fyrir HM í Katar gengu

margir svo langt að spá Dönum
heimsmeistaratitlinum enda liðið
ógnarsterkt með frábæra leikmenn í
hverri einustu stöðu. Liðið hefur þar
að auki farið í úrslit á fjórum stórmótum í röð. Liðið hikstaði í upphafi móts en virðist nú komið í gang,
þrátt fyrir að Danir þurfi að sætta
sig við að hafa ekki landað toppsæti
D-riðils keppninnar í Katar.
Lykilmaður í uppgangi danska
landsliðsins síðasta áratuginn eða
svo er Ulrik Wilbæk. Hann hætti
sem landsliðsþjálfari eftir níu ára
starf í fyrra og var Guðmundur
Guðmundsson, fyrrverandi þjálfari
íslenska landsliðsins, ráðinn í hans
stað sem kunnugt er.
Allir þeir Danir sem ofanritaður
hefur rætt við hér í Katar eru sammála um eitt – að það yrði erfitt
fyrir hvern sem er að fylgja í fótspor Wilbæk, enda goðsögn í dönskum handbolta.
Guðmundur fær nú það hlutverk
og Wilbæk hefur ekki áhyggjur.
Er rólegur í stúkunni
„Þetta var sérstakur leikur [gegn
Argentínu í fyrstu umferð riðlakeppninnar]. Við vorum lengst af
í forystu en stundum gerist svona
lagað í handbolta. Það er mikil
pressa sem fylgir þessari stöðu og
ef til vill get ég hjálpað honum hvað
mest að því leyti,“ sagði Wilbæk í
samtali við Fréttablaðið eftir blaðamannafund danska liðsins á dögunum.

Á fundinum sat Guðmundur
fyrir svörum hinnar fjölmennu
fjölmiðlasveitar Dananna. Wilbæk
sat í öfustu röð í salnum og hlýddi
hljóður á.
„Mér líður vel í þessu nýja hlutverki og það fer vel um mig á aftasta bekk,“ segir hann brosandi.
„Mitt hlutverk er nú að styðja
við Guðmund og hans fólk og ég
reyni að sinna því af bestu getu,“
bætir hann við en Wilbæk gegnir
nú stöðu íþróttastjóra hjá danska
handknattleikssambandinu.
Wilbæk var líflegur á hliðarlínunni – rétt eins og Guðmundur
hefur alltaf verið – en hann á ekki í
erfiðleikum með að hemja sig uppi
í stúku. „Það er ekkert mál. Ég er
róleg persóna nema þegar ég stend
á hliðarlínunni.“
Mikil áhrif á feril minn
Markvörðurinn Niklas Landin er
lykilmaður í liði Dana enda einn
allra besti markvörður heims – ef
ekki sá besti. Hann og Guðmundur
hafa starfað lengi saman.
„Ég á virkilega gott samband
við Gumma. Ég var 19-20 ára gamall þegar hann gaf mér tækifæri í
GOG Gudme og svo 22 ára þegar
hann gaf mér tækifæri í þýsku
úrvalsdeildinni með Rhein-Neckar
Löwen. Hann hefur haft mikil áhrif
á feril minn,“ segir hann.
„Mestu máli skiptir að hann
hefur gefið mér mínútur inni á vellinum. Þar að auki ræðum við alltaf
mjög mikið saman, bæði fyrir leiki
og eftir þá. Ég myndi segja að við
þekkjumst virkilega vel.“
Hann segir að það sé ekki mikill
munur á því að hafa Guðmund sem
félagsliðsþjálfara og landsliðsþjálfara. „Hann vinnur næstum eins í

Á HLIÐARLÍNUNNI Guðmundur Guðmundsson sést hér stýra danska liðinu á HM í Katar.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Hlakka til að kynnast nýjum íslenskum þjálfara
Niklas Landin skrifaði á síðasta ári undir samning við
THW Kiel, þýsku meistarana sem Alfreð Gíslason þjálfar.
Þangað fer hann eftir að tímabili hans með RheinNeckar Löwen lýkur í vor.
„Ég þekki ekki Alfreð vel en ég hlakka virkilega mikið
til að fara til Kiel og ég er spenntur að sjá hvað næsti
íslenski þjálfari gerir,“ segir Landin brosandi en Guð-

báðum stöðum. Æfingarnar eru
eins og undirbúningurinn líka,“
segir Landin sem er enn á mála hjá
Rhein-Neckar Löwen en Guðmundur hætti þar í vor til að einbeita sér
að danska landsliðinu.
„Já, ég sakna hans aðeins. En ég
er nú með danskan þjálfara [Niko-

mundur Guðmundsson þjálfaði
hann hjá tveimur félagsliðum og
er nú landsliðsþjálfarinn hans.
„Ég veit ekki hvað það er sem
gerir íslenska þjálfara svona góða en
þeir eru úti um allt. Það er ótrúlegt,“
segir Landin.

laj Bredahl Jacobsen] sem er heldur ekki slæmt.“
Vinna réttu leikina
Wilbæk segist sannfærður um að
Guðmundur fái tíma til að komast
almennilega á skrið með danska
landsliðið.

„Ég hef engar áhyggjur og Guðmundur fær sinn tíma með liðinu.
Það er enn nóg eftir af HM. Eftir
að núverandi fyrirkomulag með
16- og 8-liða úrslitum var tekið
upp vita öll liðin að þetta snýst um
að vinna réttu leikina – ekki endilega alla.“
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GOLFFERÐIR
Bókaðu golfferðina þína á www.gbferdir.is eða í síma 534 5000

frá kr.

kynna:

99.000pr. mann í tvíbýli

ÁRANGUR ER

UNDIRBÚNINGUR
„Ég vil ekki bara vera góð í sumu,
ég vil vera góð í öllu.“
öllu “

nowfoods.is

Jakobína Jónsdóttir
Crossfit þjálfari

NOW er breið lína hágæða fæðubótarefna sem er
án allra óæskilegra aukaefna, svo sem litar-, bragð-,
rotvarnar- og uppfylliefna.

Gæði t Hreinleiki t Virkni
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DAGSKRÁ
SUNNUDAGUR

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 19.45
ÍSLAND GOT TALENT

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur

Glæsilegur íslenskur sjónvarpsþáttur þar sem leitað er að hæﬁleikaríkustu einstaklingum
landsins. Kynnir keppninnar er
sjónvarpsmaðurinn góðkunni
Auðunn Blöndal en dómarar
eru þau Bubbi Morthens,
Selma Björnsdóttir, Jón
Jónsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Að venju er Sprengisandur á dagskrá
Bylgjunnar. Mikið
hefur verið um
að vera í fréttum
síðustu daga og
gestir Sigurjóns
M. Egilssonar
munu hafa af
nógu að taka.
Bæði leikmenn og
alþingismenn
munu
mæta.

RIZZOLI & ISLES

SJÁLFSTÆTT FÓLK

WHEN HARRY MET SALLY

STÖÐ 2 KL. 20.45 Fimmta þáttaröðin
um rannsóknarlögreglukonuna Jane
Rizzoli og lækninnn Mauru Isles sem eru
afar ólíkar en góðar vinkonur sem berjast gegn Boston-mafíunni saman. Þær
ólust upp við mjög ólíkar aðstæður sem
hefur áhrif á störf þeirra og lífsviðhorf.

STÖÐ 2 KL. 19.10 Vandaður íslenskur
þáttur í umsjá Jóns Ársæls en hann
heldur áfram að heilsa upp á áhugaverða Íslendinga sem hafa sögur að
segja.

BÍÓSTÖÐIN KL. 18.50 Ein allra vinsælasta og dáðasta rómantíska gamanmynd sögunnar. Billy Crystal og Meg
Ryan fara á kostum í hlutverki vina sem
ætla aldrei að ná saman enda ríkir engin
lognmolla í kringum þau.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.25 The Amazing Race

07.00 Morgunstundin okkar

11.35 iCarly

18.15 Are You There, Chelsea?

09.30 Fínni kostur

12.00 Nágrannar

18.40 Last Man Standing

09.53 Millý spyr

13.20 Nágrannar

19.00 Animals Guide to Survival

10.00 Unnar og vinur

13.45 Restaurant Startup

20.10 American Dad

10.25 Ævar vísindamaður

14.30 Nixon by Nixon

21.00 The League

10.30 Hraðfréttir

15.55 Dulda Ísland

21.20 Fringe

10.50 Álafoss– Ull og ævintýri

16.45 60 mínútur

22.25 Saving Grace

17.30 Eyjan

23.10 The Glades

18.23 Veður

23.50 Vampire Diaries

18.30 Fréttir Stöðvar 2

00.35 Animals Guide to Survival

18.55 Sportpakkinn

01.45 American Dad

19.10 Sjálfstætt fólk

02.30 The League

19.45 Ísland Got Talent
20.45 Rizzoli and Isles Fimmta þátta-
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röðin um rannsóknarlögreglukonuna
Jane Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem
eru afar ólíkar en góðar vinkonur sem
berjast gegn Boston-mafíunni saman.
21.30 Broadchurch Önnur röðin af
þessum magnþrungnu spennuþáttum
þar sem fylgst er með störfum rannsóknarlögreglufulltrúanna Alec Hardy og
Ellie Miller en í byrjun tökum við upp
þráðinn þar sem frá var horfið í síðustu
þáttaröð. Margt kemur á óvart þegar ný
gögn koma í ljós í Sandbrook-málinu og
fleiri leyndarmál koma upp á yfirborðið
í þessum annars friðsæla bæ.
22.20 Banshee
23.10 Hugh Hefner. Playboy, Activist
and Rebel
01.10 Eyjan
01.55 Daily Show. Global Edition
02.20 Peaky Blinders
03.15 Looking
03.45 Rush
04.30 Boardwalk Empire
05.30 Fréttir

07.20 Sádi Arabía - Þýskaland
08.45 HM-þáttur

02.55 Fringe
03.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Strumparnir 07.25 Kalli á þakinu 07.47
Tommi og Jenni 07.53 Tommi og Jenni
08.00 Dóra könnuður 08.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 08.45 Doddi litli og Eyrnastór
08.55 Rasmus Klumpur og félagar 09.00
Áfram Diego, áfram! 09.24 Svampur
Sveinsson 09.45 Elías 09.55 UKI 10.00
Ofurhundurinn Krypto 10.22 Latibær 10.47
Ævintýraferðin 11.00 Strumparnir 11.25
Kalli á þakinu 11.47 Tommi og Jenni 11.53
Tommi og Jenni 12.00 Dóra könnuður 12.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.45 Doddi
litli og Eyrnastór 12.55 Rasmus Klumpur og
félagar 13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24
Svampur Sveinsson 13.45 Elías 13.55 UKI
14.00 Ofurhundurinn Krypto 14.22 Latibær
14.46 Ævintýraferðin 15.00 Strumparnir
15.25 Kalli á þakinu 15.47 Tommi og Jenni
15.53 Tommi og Jenni 16.00 Dóra könnuður 16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.45 Doddi litli og Eyrnastór 16.55 Rasmus
Klumpur og félagar 17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson 17.45 Elías 17.55
UKI 18.00 Ofurhundurinn Krypto 18.22
Latibær 18.46 Ævintýraferðin 19.00 Monster
House 20.30 Sögur fyrir svefninn

15.30 HM í handbolta karla
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Kalli og Lóla
17.32 Sebbi
17.44 Ævintýri Berta og Árna
17.49 Tillý og vinir

Sergei Sviachenko Danskir heimildarþættir þar sem Chris Pedersen heimsækir fjóra einstaklinga sem eru þekktir
í Danmörku fyrir einstaklega góðan stíl
sem virðist batna með árunum.
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Öldin hennar 52 örþættir, sendir út á jafnmörgum vikum, um stóra og
stefnumarkandi atburði sem tengjast
sögu íslenskra kvenna.
20.15 Útúrdúr
21.05 HM-stofan
21.30 Erfingjarnir
22.30 Kórónan hola
00.25 Thorne: Svefnpurka
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
10.20 The Talk
11.05 The Talk

09.15 Danmörk - Pólland

11.50 Dr. Phil

10.40 Ísland - Egyptaland

13.10 Dr. Phil

12.00 Upprifjun - MD 2014

13.50 Cheers

12.35 Man. City - Middlesbrough

17.25 Strákarnir

14.10 Bachelor Pad

14.15 Liverpool - Bolton

17.50 Friends

16.10 Hotel Hell

15.55 Brighton - Arsenal BEINT

18.15 Mom

17.00 Svali & Svavar

18.05 HM-þáttur

18.40 Modern Family

17.35 The Biggest Loser– Ísland Vin-

18.35 League Cup Highlights

19.05 Two and a Half Men

19.05 Cordoba - Real Madrid

19.30 Viltu vinna milljón?

20.45 Leikur í 16 liða úrslitum
22.05 Leikur í 16 liða úrslitum
23.25 Brighton - Arsenal

20.15 Suits
21.00 The Following
21.45 Believe

11.35 Newcastle - Southampton

23.55 Suits

13.20 Messan

00.40 The Following

14.35 Aston Villa - Liverpool

01.25 Believe

16.15 Man. City - Arsenal

02.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

17.55 Everton - WBA



13.00 HM í handbolta karla

18.25 Stjörnustílistar Danmerkur–

23.15 Viltu vinna milljón?
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12.00 Reykjavíkurleikarnir BEINT

18.00 Stundin okkar

22.30 Sisters
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11.45 Á sömu torfu.

19.35 Premier League World 2014
20.05 Swansea - Chelsea
21.45 Man. Utd. - Man. City 20.09.09

09.20 The Mask of Zorro

22.15 Inside Manchester City

11.35 When Harry Met Sally

23.05 QPR - Man. Utd.

13.10 Hyde Park on Hudson

sælasti þáttur SkjásEins snýr aftur! Fjórtán einstaklingar sem glíma við yfirþyngd ætla nú að snúa við blaðinu og
breyta um lífsstíl sem felst í hollu mataræði og mikilli hreyfingu. Umsjón hefur
Inga Lind Karlsdóttir
19.00 Catfish
19.50 Solsidan
20.15 Scorpion
21.00 Law & Order: SVU
21.45 The Affair
22.35 The Walking Dead
23.25 Hawaii Five-0.
00.10 CSI
00.55 Law & Order: SVU
01.40 The Affair
02.30 The Walking Dead
03.20 The Tonight Show
04.10 Pepsi MAX tónlist

14.45 One Fine Day
16.35 The Mask of Zorro
14.00 Frumkvöðlar 14.30 Panorama 15.00
Fyrirtækjaheimsókir 15.30 Stormað 16.00
Hrafnaþing 17.00 433 17.30 Gönguferðir 18.00
Björn Bjarnason 18.30 Tölvur og tækni 19.00
ABC barnahjálp 19.30 Frá Haga í maga 20.00
Hrafnaþing á Vestfjörðum 21.00 Auðlindakistan
21.30 Suðurnesjamagasín 22.00 Hrafnaþing
23.00 Kling Klang 23.30 Eldhús meistaranna

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

18.50 When Harry Met Sally

08.15 European Tour 2015

20.25 Hyde Park On Hudson.

12.15 PGA Tour 2015 - Highlights

22.00 The Normal Heart

13.10 PGA Tour 2015

00.10 Romeo and Juliet

16.10 European Tour 2015

02.10 Rush

20.10 Golfing World 2014

04.10 The Normal Heart

21.00 PGA Tour 2015

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin
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Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
Hulda Geirsdóttir

J.K. Simmons

Ég er heiðarlegasta týpan af
áhorfanda sem til er. Hef aldrei
á ævinni halað niður svo mikið sem
einum þætti. Fer mikið í bíó og ﬁnnst
ekkert jafnast á við töfraheim kvikmyndahúsana.
Ég bíð svo þolinmóð
eftir næsta þætti ef ég
er að fylgjast með einhverju í sjónvarpinu.
Ætli ég sé ekki
svolítið gamaldags í þessum
efnum.

„Mér ﬁnnst gaman að leika.
En allt annað við við þennan
skemmtanabransa ﬁnnst mér
óspennandi.“
Golden Globe-verðlaunahaﬁnn J.K. Simmons fer
með eitt aðalhlutverkanna í kvikmyndinni Juno
sem sýnd verður á Stöð
2 í kvöld klukkan 20.00.

ÚTSALA
REYKJAVÍK | AKUREYRI | ÍSAFJÖRÐUR | REYKJAVÍK | AKUREYR

FM957 kl. 16.00
Íslenski listinn

1

Downton
Abbey Uppáhaldsþættirnir
mínir í augnablikinu.
Alltaf verið áhugasöm
um breska sögu og
menningu, svo ekki sé
minnst á húmorinn.
Frábærlega vel gerðir
þættir á allan hátt.

2

Bonanza Alltaf
gott að henda
einum Bonanza
þætti í tækið. Minnir
mig á æskuárin í Keﬂavík þegar Kanasjónvarpið var alls ráðandi.
Fyrir litla stelpu með
hestadellu voru þessir
þættir himnasending.

STÖÐ 2

3

Sherlock
Holmes þættirnir þar sem Jeremy
Brett lék Holmes svo
frábærlega. Las allar
Sherlock Holmes-bækurnar sem barn og hef
verið aðdáandi síðan
og ﬁnnst Brett bestur
í hlutverki Holmes.

Íslenski listinn færir
þér 20 vinsælustu lög
landsins, lög líkleg
til vinsælda, lög
sem voru á
toppnum fyrir 10 árum
og ﬂeira
skemmtilegt.
Ósk Gunnars
stýrir Íslenska
listanum.

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

14.05 My Boys

07.00 Morgunstundin okkar

11.10 Teen Titans Go

14.50 The Carrie Diaries

07.55 Ofur Groddi

11.35 Big Time Rush

15.30 Wipeout

08.02 Músahús Mikka

12.00 Bold and the Beautiful

16.15 Animals Guide to Survival

08.25 Hvolpasveitin

12.20 Bold and the Beautiful

17.00 One Born Every Minutes UK

08.48 Úmísúmí

12.40 Bold and the Beautiful

18.10 American Dad

09.11 Veistu hvað ég elska þig mikið?

13.00 Bold and the Beautiful

19.00 American Idol

09.24 Skúli skelfir

13.20 Bold and the Beautiful

19.45 American Idol

09.34 Kafteinn Karl

13.45 Olive Kitteridge

20.30 Raising Hope

09.49 Hrúturinn Hreinn

14.45 Á uppleið

20.55 Revolution

09.56 Drekar: Knapar Birkieyjar

15.10 Modern Family

21.40 Longmire

10.20 Fum og fát

15.35 Sjálfstætt fólk

22.25 The League

10.25 Landinn

16.15 How I Met Your Mother

22.45 Fringe

10.55 Útsvar

16.40 ET Weekend

23.25 American Idol

12.00 Reykjavíkurleikarnir 2015

17.25 Íslenski listinn

00.10 American Idol

14.00 Jöklarinn

17.55 Sjáðu

00.55 Raising Hope

14.50 Viðtalið

18.23 Veður

01.15 Revolution

15.20 HM-stofan

18.30 Fréttir Stöðvar 2

02.00 Longmire

15.50 HM í handbolta karla (Ísland -

Reynir heilsurúm með Classic botni

18.55 Sportpakkinn

02.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

STÆRÐ

19.10 Lottó

Egyptaland) Bein útsending frá leik Íslands og Egyptalands á heimsmeistaramótinu í handbolta í Katar.

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR!

REYNIR heilsurúm
FULLT VERÐ ÚTSÖLUVERÐ

120x200

119.900 kr.

83.930 kr.

19.15 Svínasúpan

140x200

139.900 kr.

97.930 kr.

19.35 Two and a Half Men Ellefta

160x200

169.900 kr.

118.930 kr.

180x200

190.900 kr.

133.630 kr.

17.55 Táknmálsfréttir

sería þessara geysivinsælu gamanþátta.
20.00 Juno

Aukahlutir á mynd: Gaﬂ og
ferkantaðar állappir.

21.40 World War Z Spennumyndin

NÚ Á

H E IL S U R Ú M IÐ

I!
Ú T S Ö LU V E R Ð

World War Z er byggð á samnefndri bók
eftir Max Brooks sem kom út árið 2006
og var nokkurs konar framhald bókar
hans frá 2003.
23.35 Rob Roy
01.50 Clear History
03.30 Magic MIke

Vandað 5 svæðaskipt
pokagormakerﬁ. Minni hreyﬁng
betri aðlögun.

30%
AFSLÁTTUR

05.15 Svínasúpan
05.40 Fréttir

08.20 Real Socied. - Rayo Vallecano

Steyptar kantstyrkingar.

Slitsterkt og mjúkt
bómullaráklæði.

Hægt að endasnúa.

Val um ﬂeiri en eina gerð af botni.
otni.

11.25 Ísland - Tékkland

Þykkt 30 cm.

Val um nokkrar gerðir af löppum.
um.

12.45 Cambridge - Man. Utd.

Lingen svefnsóﬁ Kr. 93.675
Fullt verð 124.900

10.05 Makedónía - Austurríki

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur
Sveinsson07.45 Elías 07.55 UKI08.00
Ofurhundurinn Krypto 08.22 Latibær08.47
Ævintýraferðin09.00
Strumparnir09.25
Kalli á þakinu09.47 Tommi og Jenni 09.53
Tom and Jerry10.00 Dóra könnuður 10.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar10.45 Doddi
litli og Eyrnastór10.55 Rasmus Klumpur
og félagar 11.00 Áfram Diego, áfram! 11.24
Svampur Sveinsson 11.45 Elías11.55 UKI12.00
Ofurhundurinn Krypto 12.22 Latibær 12.46
Ævintýraferðin 13.00 Strumparnir13.25 Kalli á
þakinu13.47 Tommi og Jenni 13.53 Tom and
Jerry14.00 Dóra könnuður 14.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 14.45 Doddi litli og Eyrnastór
14.55 Rasmus Klumpur og félagar 15.00 Áfram
Diego, áfram!15.24 Svampur Sveinsson 15.45
Elías15.55 UKI 16.00 Ofurhundurinn Krypto
16.22 Latibær16.46 Ævintýraferðin17.00
Strumparnir17.25 Kalli á þakinu17.47 Tommi
og Jenni 17.53 Tom and Jerry18.00 Dóra könnuður18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.45
Doddi litli og Eyrnastór18.55 Rasmus Klumpur
og félagar 19.00 Open Season20.25 Sögur fyrir
svefninn

16.55 World’s Strongest Man 2014

18.15 Strákarnir

17.25 Liverpool - Bolton BEINT

18.40 Friends

19.30 League Cup Highlights

19.05 Mom

20.00 HM-þáttur

19.30 Modern Family

20.30 La Liga Report

19.55 Two and a Half Men

20.55 Real Sociedad - Eibar BEINT

20.20 Without a Trace

22.55 Ísland - Egyptaland

21.00 The Following

00.10 UFC Now 2014

21.45 The Secret Circle

01.00 UFC 182. Jones vs. Cormier BEINT

22.30 Fringe

11.00 Tottenham - Sunderland

00.40 Without a Trace

12.45 Premier League World

01.20 The Following

13.15 Swansea - Chelsea

02.05 The Secret Circle

14.55 Aston Villa - Liverpool

02.50 Fringe

16.35 Messan

03.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

Breidd: 200 cm
Dýpt: 120 cm

25%
AFSLÁTTUR

Faxafeni 5, Reykjavík • Sími 588 8477

19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 HM-stofan
20.05 Lífsgleði njóttu Lífsgleði njóttu

er bresk bíómynd frá 2008. Poppy Cross
er þrítug kennslukona sem býr með vinkonu sinni í London. Hún fer í ökunám,
lærir að dansa flamenkó, hittir umrenning að næturlagi og reynir að hjálpa
nemanda sínum í vandræðum, en lífsgleði hennar veldur misskilningi. Leikstjóri er Mike Leigh og meðal leikenda
eru Sally Hawkins, Alexis Zegerman og
Eddie Marsan.
22.00 Reynsluboltar í Las Vegas
23.40 Chloe
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

21.45 Leicester - Stoke
23.25 Football League Show
23.55 West Ham - Hull

12.15 The Talk
13.00 The Talk
13.45 Dr. Phil
14.25 Dr. Phil
15.05 Cheers
15.30 The Bachelor
17.00 Scorpion
17.45 Survivor
18.30 Million Dollar Listing
19.15 Emily Owens M.D
20.00 Country Strong
21.55 Burlesque
23.50 Unforgettable
00.40 The Client List
02.10 The Tonight Show

19.30 QPR - Man. Utd.
21.10 Man. City - QPR 13.05.12

06.00 Pepsi MAX tónlist

01.25 Hannibal

17.50 Man. City - Arsenal

Góð svampdýna

18.54 Lottó

SKJÁREINN

14.55 Man. City - Middlesbr. BEINT

23.55 Believe

LINGEN

18.30 Hraðfréttir

14.25 FA Cup - Preview Show

23.15 Suits

Grátt slitsterkt áklæði.

18.05 Ævar vísindamaður

03.00 The Tonight Show
08.40 Spider-Man

03.50 Country Strong

10.40 27 Dresses

05.45 Pepsi MAX tónlist

12.30 Diana
16.15 Spider-Man
18.15 27 Dresses

17.00 Kling Klang 17.30 Eldhús meistaranna
18.00 Hrafnaþing 19.00 Kling Klang 19.30
Eldhús meistaranna 20.00 Hrafnaþing 21.00 433
21.30 Gönguferðir 22.00 Björn Bjarnason 22.30
Tölvur og tækni 23.00 ABC barnahjálp 23.30 Frá
Haga í maga 00.00 Hrafnaþing á Vestfjörðum

20.05 Diana

09.30 European Tour 2015

22.00 The Wolf of Wall Street

13.35 PGA Tour 2015

01.00 Mandela. Long Walk to Freedom

16.35 Inside The PGA Tour 2015

03.25 Paranoia

17.00 European Tour 2015

05.10 The Wolf of Wall Street

21.00 PGA Tour 2015

Opi› virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 11-16
Dalsbraut 1, Akureyri • Sími: 558 1100

Leggur grunn að góðum degi

Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566
betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin
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VEL NÆRÐIR Á EUROSONIC
Vefsíðan Clash Music hefur birt dóm
um tónlistarráðstefnuna og hátíðina
Eurosonic í Hollandi þar sem íslensk
tónlist var í brennidepli. Fjallað er um
tónleika sex íslenskra flytjenda og fá
Vök, Samaris, Júníus Meyvant, Sólstafir
og DJ. Flugvél og geimskip öll prýðisgóða dóma fyrir frammistöðu sína.
Blaðamaðurinn heyrði aðeins uppklappslögin hjá Fufanu og hafði þetta
að segja: „Þeir líta út fyrir að vera of vel
nærðir til að sannfæra okkur
nóg um angistar- og
beinabera tilvist sína.
Gefum þeim nokkra
mánuði í Berlín eða
London án peninga
og þá tekst þeim
það.“
- fb

„Stjórnvöld eru ekki að fara skapa nein
störf. Þau þurfa þess ekki. Fólk verður
að skapa störf og þessir milljarðamæringar eru þeir sem geta það.“
BOB DYLAN UM ATVINNULEYSI OG ÞÁ SEM
EIGA UNDIR HÖGG AÐ SÆKJA

LAU & SUN FRÁ 11-16

Lúxus brunch

2490

Hrærð egg, beikon, pastramiskinka,
camembert, goudaostur, kartöflur, ný
bakað brauð, ferskir ávextir, tómat
confetti, grískt jógúrt, appelsínusafi og
pönnukaka með hlynsírópi.

Sá breski

2390

Egg, beikon, bakaðar baunir, grilluð
kryddpylsa, kartöflur, ristað brauð og
pönnukaka með hlynsýrópi.

Klassískur Vegamótabrunch

2390

Beikon og egg, ristað brauð, kartöflur,
tómat confetti, grískt jógúrt og pönnukaka
með hlynsírópi.

2090

Ristað speltbrauð, pastramiskinka,
ostsneiðar, kjúklingaskinka, harðsoðið
egg, tómatar, agúrka, ferskir ávextir og
grískt jógúrt.

Pylsur, steikt egg, beikon, grískt
jógúrt, brauð og pönnukaka.

Á Facebook-síðu fatamerkis Hörpu
Einarsdóttur, Ziska, birtist mynd af
Hollywood-leikaranum Kevin Bacon
við hlið ónefndrar konu á samkomu í
Los Angeles fyrir skömmu. Ástæðan
fyrir myndbirtingunni er að konan
klæðist kjól frá Ziska, sem hljóta að
teljast ágætis meðmæli fyrir íslenska
fatamerkið. Stutt er síðan Harpa opnaði,
ásamt þremur öðrum,
verslunina Bauga og
bein í Hafnarfirði sem
heitir eftir annarri fatalínu
Hörpu, Skulls and Halos.
Í versluninni er íslensk
hönnun og list að mestu á
boðstólum.

Í seinni tíð hefur það tíðkast á
bóndadegi, að kona geri vel við
mann sinn. Þó er því ekki þannig
farið á öllum heimilum. Jóhannes
Þór Skúlason, aðstoðarmaður formanns Framsóknarflokksins, óskaði
konu sinni til næstum fimmtán ára,
Æsu Strand Ólafsdóttur, innilega
til hamingju með bóndadaginn á
Facebook-síðu sinni í
gær. Bíða því gárungar
eftir því hvað gerist
þegar fyrsti dagur góu
gengur í garð. Ætli
aðstoðarmaðurinn og
eiginmaðurinn fái
blóm á þeim degi,
- sa
konudegi?


Íspinni fylgir
barna brunch

Fjallkonan loksins
mætt á Facebook
Sjálf Fjallkonan stofnaði Facebook-síðu í vikunni og er tilgangurinn annar og
dýpri en hjá öðrum notendum samfélagsmiðilsins. Leitað er í rætur Íslendinga.
Það vakti athygli í vikunni þegar
Fjallkonan sjálf stofnaði Facebook-síðu. Þar hefur hún birt af
sér sjálfsmyndir í magadansi, á
tónleikum með Justin Timberlake og með sjálfum handboltalandsliðsfyrirliðanum, Guðjóni
Val Sigurðsson.
En hvers vegna er Fjallkonan mætt á Facebook? „Við erum
í áfanga sem heitir Samtal og
erum að vinna með sjálfbærni.
Þar erum við að rannskaka mýtur,
lygar og goðsagnir sem við Íslendingar höldum oft fram til dæmis
til að fá túrista til landsins. Við
teljum okkur trú um að þetta sé
best land í heimi og erum í afneitun með mörg glóbal vandamál,“
segir Nína Hjálmarsdóttir, andlit
fjallkonunnar á síðunni og einn af
nemendunum Listaháskóla Íslands
sem vinna að þessu verkefni.
Ingibjörg Fríða Helgadóttir
er hluti af hópnum: „Til að túlka
þetta og persónugera leituðum við
í rætur Íslendinga og notum goðsögnina, þjóðarstoltið og táknið
fyrir náttúru Íslands, sjálfa Fjallkonuna, til þess að draga fram
þessa þjóðrembu,“ segir Ingibjörg
Fríða.
Hópurinn ímyndaði sér að Fjallkonan væri nýkomin af hálendinu
þar sem hún hafði verið með álfunum.
„Það er ímyndin sem við sendum túristum. Þarna er hún svo
komin inn í menninguna og tekur
þátt í afneituninni. Okkar spurning er svo: geta Íslendingar verið
sjálfbærir á meðan við höldum að

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BRUNCH
UM HELGAR

#=NJ=#NQJ?D

ÓSKAÐI KONUNNI TIL
HAMINGJU

- fb

A F MATS E Ð L I V EG AMÓTA

Léttur heilsubrunch

VEL KLÆDD MEÐ
KEVIN BACON

HÓPURINN Á BAK VIÐ FJALLKONUNA
Andreas Brunner, Alexandra Baldursdóttir, Sigurbjartur Sturla Atlason, Helga
Dögg Ólafsdóttir, Sóley Jóhannsdóttir, Rakel Tómasdóttir, Árný Rún Árnadóttir,
Brynja Bjarnadóttir, Jón Gabríel Lorange, Una Kristín Jónsdóttir, Joséphine
Devaud Koenig, Þórarinn Guðnason, Særós Sigþórsdóttir, Sólveig Magnúsdóttir, Ingibjörg Fríða Helgadóttir, Egill Logi Jónasson og Nína Hjálmarsdóttir.

allt sé í lagi, til dæmis í jafnrétti
kynjanna, meðferð á dýrum og
þess háttar?“ segir Nína og Ingibjörg bætir við: „Við erum líka að
rannsaka hver þessi Fjallkona er
sem fyrirmynd íslenskra kvenna
og þannig fórum við að spá: hvað
ef hún væri alvöru manneskja á
Facebook, sem heldur að hún sé
tákn fyrir hreina náttúru en er
svo ósamkvæm sjálfri sér?“
Örlög Fjallkonunnar eru óráðin,
en hópurinn vill setja örlög hennar
í hendur íslensku þjóðarinnar.

Til að túlka þetta og
persónugera leituðum
við í rætur Íslendinga og
notum goðsögnina,
þjóðarstoltið og táknið
fyrir náttúru Íslands,
sjálfa Fjallkonuna, til
þess að draga fram þessa
þjóðrembu,“ segir Ingibjörg Fríða.

adda@frettabladid.is

Mikill áhugi erlendra keppenda
Iceland Winter Games og Éljagangur hafa sameinast. Gert er ráð fyrir fjölmenni.

Vegamótastíg
101 Reykjavík
s. 511 3040
vegamot.is

Hátíðin Icelandic Winter Games
(IWG), eða íslensku vetrarleikarnir, fer fram á Akureyri dagana
6.-14. mars næstkomandi. Þar sameinast undir einum hatti hátíðirnar Éljagangur, sem fór fyrst fram
2011, og IWG, sem fram fór í fyrra.
„Helsta breytingin, fyrir utan
sameininguna, er sú að hátíðin er
komin í svokallaðan gullflokk,“
segir Sigurður Svansson. Munurinn felst í því að verðlaunafé
er meira. Hátíðin er orðin partur
AFP World Tour og þar er gullflokkur næst efstur í röðinni.
Aðalviðburðir hátíðarinnar fara
fram helgina 12.-14. mars en það
verður skíðafimin. Meðal þess
sem verður í boði fyrir áhorfendur eru brettamót, norðurljósaferðir, útsýnisflug með þyrlu, vélsleðaspyrna og það er aðeins toppurinn
á ísjakanum.
„Það er aukin ásókn að utan frá
keppendum. Skíðahluti hátíðarinnar er orðinn partur af erlendri
mótaröð og það trekkir mikið að,“
segir Sigurður. Fjöldi skráðra
keppenda hleypur nú á tugum og

Í FYRRA Hátíðin fór fyrst fram í fyrra.

vonast er til að þeir nái upp í tæplega eitt hundrað.
„Þetta er ný hátíð og ef hún heldur áfram að vaxa á þessum hraða
þá er aldrei að vita hvernig þetta
mun enda hjá okkur eftir nokkur
ár.“
- jóe

MYND/IWG

Helsta breytingin,
fyrir utan sameininguna,
er sú að hátíðin er komin í
svokallaðan gullflokk.
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka
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Elísabet
Jökulsdóttir
Elísabet Jökulsdóttir rithöfundur hlaut
Fjöruverðlaunin, bókmenntaverðlaun
kvenna, í vikunni. Hún hlaut verðlaun
í flokki fagurbókmennta fyrir ljóðabók
sína Ástin ein taugahrúga. Enginn dans
við Ufsaklett.
Elísabet er sú manneskja sem ég ber
einna mesta virðingu fyrir. Hún hefur
glímt við margvíslega púka um ævina
en gerir það algjörlega á
sínum eigin forsendum
og hagar lífi sínu og
list eins og hjartað
býður henni. Og það
er meira en sagt verður um marga. Hún mun
alltaf bera höfuðið hátt.

Illugi Jökulsson,
bróðir
Hún er ótrúlega hugmyndarík og skapandi kona. Hún
er góð vinkona
sem hægt er að
leita til á erfiðum stundum.
Hún er merkilega þrautseig og
sjálfri sér trú.

Linda Vilhjálmsdóttir,
vinkona
Elísabet litla systir mín er stórveldi.
Hún er frumleg, óútreiknanleg, sískapandi, djúpgreind, ofurviðkvæm, örlát og
gefandi. Það er aðdáunarvert hvernig
hún hefur hagað höfundarferli sínum
í 25 ár og gefið út sínar bækur sjálf
þrátt fyrir hindranir og andstreymi lífsins.

Unnur
Þóra
Jökulsdóttir,
systir

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

