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FIMM Í FRÉTTUM TANNLÆKNINGAR, HÓTANIR OG ESB

GLEÐIFRÉTTIN
Keypti sér vespu

Kristín Heimisdóttir, formaður Tannlæknafélags
Íslands, segist ósátt fyrir hönd
reykvískra barna sem fengu
ekki tannbursta að gjöf frá
félaginu. „Auðvitað er þetta
mismunun. En mismununin er
á grundvelli þeirra reglna sem forsvarsmennirnir setja, þeir sem stjórna borginni.“

Lárus Sigfússon, fyrrverandi
ráðherrabílstjóri, fagnaði 100
ára afmæli sínu þann 5. febrúar.
Hann starfaði sem ráðherrabílstjóri í alls tuttugu og eitt ár,
lengst af fyrir Steingrím Hermannsson. Lárus hætti alfarið
að keyra í nóvember í fyrra,
rétt fyrir aldarafmælið, og fékk
sér rafmagnsskutlu sem hann
hyggst keyra þegar snjóa leysir.
„Hún jafnast nú ekkert á við
bílinn,“ segir Lárus hress.

Ómar Örn Magnússon,

aðstoðarskólastjóri í
Hagaskóla, segist ekki
hafa orðið var við hótanir og ógnanir. „Það
er bara allt á áætlun.
Þetta voru nokkrir einstaklingar sem þurfa ákveðna vinnu í
tengslum við þeirra hegðun eða stöðu.“
Þórey S. Þórðardóttir,

Dagur B. Eggertsson, borgar-

stjóri í Reykjavík, vill skoða
sameiningu við Seltjarnarnes.
„Ég er mjög opinn fyrir frekari
sameiningu og ég held að
Reykjavík sé það og hafi verið.
Við hugsum þetta sem eitt
svæði og þetta er auðvitað eitt búsetusvæði.“

framkvæmdastjóri
Landssamtaka lífeyrissjóða, vill skoða breytingar á eftirlaunaaldri.
„Það er staðreynd að
við lifum lengur sem er
mjög jákvætt en það kostar pening.“

➜ Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra segir ESB
hrjáð af innanmeinum og telur
hagsmunum Íslands betur
borgið utan sambandsins
„Fá ríki eða ríkjasambönd njóta jafn þéttriðins fríverslunarnets
og Ísland. Ríkin eru að
nálgast 70 þar
sem viðskiptahindrunum af
ýmsu tagi hefur
verið rutt úr
vegi,“ sagði
hann á Viðskiptaþingi.

Sjúkraliðar veikir
vegna langtímaálags
Framkvæmdastjóri Sjúkraliðafélags Íslands segir alvarlegt að ófaglærðir gefi lyf
á hjúkrunarheimilum og það geti skapað stórhættu. Álagið sé svo mikið á sjúkraliðum að dæmi séu um að þeir noti hlaupahjól til þess að komast hraðar á milli.
HEILBRIGÐISMÁL Sjúkraliðar lýsa
GJÖREYÐING Dresden var rústir einar eftir að breskir og bandarískir hermenn

höfðu lokið sér af.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Forseti Þýskalands minnist loftárásanna á Dresden:

Minnir á mikilvægi sátta
ÞÝSKALAND Bæði Þjóðverjar og Bretar minnast þessa dagana loftárásar-

innar á Dresden, sem hófst 13. febrúar árið 1945 og stóð til 15. febrúar.
Alls flugu breskar og bandarískar herflugvélar nærri 800 sinnum yfir
borgina og vörpuðu bæði venjulegum sprengjum og eldsprengjum, sem
kostuðu um 25 þúsund manns lífið.
Joachim Gauck, forseti Þýskalands, flutti ávarp í tilefni dagsins þar
sem hann sagði upprifjun á þjáningum íbúa í Dresden ekki gera lítið
úr þjáningu fólks í útrýmingarbúðum og stríðsglæpum þýskra nasista.
„Við vitum hverjir áttu upphafið að manndrápsstyrjöldinni,“ sagði hann.
„Þegar sárum er haldið opnum þá getur óvináttan ekki liðið undir lok. Ef
andúðin er ræktuð þá vex löngunin í hefnd og málagjöld.“ Gauck sagði
mikilvægt að eyðing Dresden væri áminning um mikilvægi friðar og
sátta.
- gb

Samið um Smáþjóðaleikana:

Viðvörun frá Veðurstofu:

Smáþjóðaleikarnir á Íslandi

Mikilli rigningu spáð í dag

ÍÞRÓTTIR Illugi Gunnarsson,

VEÐUR Vatnavárhópur Veðurstofu
Íslands hefur sent frá sér viðvörun vegna vatnavaxta og hálku.
Spáð er mikilli rigningu sunnan- og vestanlands með hlýindum síðdegis í dag, laugardag, auk
hlýinda um allt land og fram á
sunnudag.
Þá kemur fram í tilkynningunni að búast megi við mestri
úrkomu í kringum fjöll og jökla
sunnan- og vestanlands. Á slíkum
slóðum gæti sólarhringsafrennsli
farið vel yfir hundrað metra á
sekúndu.
- ngy

mennta- og menningarmálaráðherra, Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri og Lárus L. Blöndal,
forseti ÍSÍ, skrifuðu í gær undir
samstarfssamninga um Smáþjóðaleikana 2015.
Um er að ræða íþróttakeppni
með þátttöku smáþjóða í Evrópu
í Reykjavík dagana 1. til 6. júní
næstkomandi. Þjóðirnar sem
taka þátt eru Ísland, San Marínó,
Andorra, Mónakó, Malta, Liechtenstein, Kýpur, Svartfjallaland og
Lúxemborg.
-ngy

Páskaﬂug til Alicante
31. mars - 6. apríl

yfir miklum áhyggjum af því
ástandi sem er í heilbrigðiskerfinu og vísa þar sérstaklega til
aðbúnaðar aldraðra. Gunnar Örn
Gunnarsson, framkvæmdastjóri
Sjúkraliðafélags Íslands, gagnrýnir harðlega það ástand sem er
inni á hjúkrunarheimilunum og
segir alltof fáa sjúkraliða vera við
störf. „Í öllu þessu fjársvelti hafa
hjúkrunarheimilin frekar ráðið
ófaglærða. Jafnvel fólk sem talar
ekki íslenska tungu. Því miður
hefur landlæknir gefið grænt ljós
á að ófaglærðir gefi vistmönnum
á hjúkrunarheimilum lyf sem að
okkar mati er algjörlega út úr
korti og býður hættunni heim.
Eftirlit landlæknis er ekki meira
en það. Það er alveg þekkt að það
hafi skapað hættu,“ segir Gunnar.
Hann segir félagið margsinnis hafa bent á þann vanda sem
nú sé kominn upp og eigi sér
langan aðdraganda. Sjúkraliðum fækki, laun séu léleg og álag
aukist stöðugt. Það skili sér í því
að langtímaveikindi hrjái fjölda
sjúkraliða sökum langvarandi
vinnuálags. „Við erum aðilar að
styrktarsjóði BSRB þar sem fólk
getur sótt um dagpening eftir að
það hefur klárað veikindaréttinn. Stór hluti þeirra sem sækja
um dagpeninga í þennan sjóð er
sjúkraliðar.“
Gunnar segir álag hafa aukist
mikið undanfarin ár, sérstaklega
á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða. „Heimilin eru meðal annars farin að bregðast við með
því að láta fólk mæta á svokallaðar stubbavaktir þar sem álagið er mest og launin minnst. Þá

ÁHYGGJUR Formaður sjúkraliðafélagsins segir langtímaveikindi hrjá fjölda sjúkra-

liða vegna langtímaálags.

mæti r fólk í
nokkrar klukkustundir. Þannig
að einhver vitræn hjú k r u n
eða umönnun
fer ekki fram,
þú ert bara á
sprettinum. Ein- GUNNAR ÖRN
hvers staðar eru GUNNARSSON
menn meira að
segja búnir að taka upp hlaupahjól til þess að fara hraðar á
milli,“ segir hann og ítrekar að
undir slíku álagi bitni það á faglegri umönnun.
Gunnar segir sjúkraliða forðast að vinna á hjúkrunarheimilum
fyrir aldraða og vilji frekar vinna
á spítölum. „Fólk er að færa sig

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

yfir í hjúkrun sem er meira vit í
og meira faglegt. Þeir hafa sem
betur fer vandað sig í að hafa faglært fólk á spítölunum.“
Á fundi Sjúkraliðafélagsins í
fyrradag sömdu félagsmenn ályktun þar sem þeir hvetja stjórnendur heilbrigðisþjónustunnar til
að leita allra leiða til að fjölga í
sjúkraliðastéttinni, meðal annars
með hækkun launa, með því að
auka jákvæðni gagnvart stéttinni
og hvetja markvisst ófaglærða
starfsmenn og ungt fólk til þess
að mennta sig í faginu. Einnig að
hlúð verði að heilbrigðisstarfsfólki og byggt upp kröftugt, faglegt heilbrigðiskerfi sem þjóðin
getur verið stolt af til framtíðar.
viktoria@frettabladid.is

Athugun Persónuverndar á samskiptum í lekamálinu er á lokastigum:

Niðurstaða um mánaðamótin
STJÓRNSÝSLA Persónuvernd mun ekki skila af sér

Verð frá 69.900 kr.
Verð á ﬂugsæti til og frá Alicante.
Morgunﬂug með Icelandair.

Flogið með Icelandair

VITA - Skógarhlíð 12 - Sími 570 4444

niðurstöðu um athugun á samskiptum Gísla Freys
Valdórssonar, þáverandi aðstoðarmanns innanríkisráðherra, og Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur, þáverandi lögreglustjóra á Suðurnesjum, í aðdraganda
lekamálsins svokallaða.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er athugunin á lokastigi en niðurstaða mun ekki liggja fyrir
fyrr en stjórn Persónuverndar hefur afgreitt hana
af stjórnarfundi. Þeir eru haldnir mánaðarlega um
mánaðamót.
Persónuvernd fór fram á að Sigríður skýrði hvernig gagnaöryggi var tryggt þegar hún sendi Gísla
greinargerð um hælisleitandann Tony Omos sem
síðan rataði í fjölmiðla. Hún hefur þegar sent Persónuvernd skýringar sínar. Gísli hefur einnig sent
sínar skýringar til Persónuverndar.
Það var í nóvember árið 2013 sem Sigríður Björk
sendi Gísla greinargerðina í tölvupósti. Persónuvernd ákvað að hefja athugun á málinu og fór fram
á afhendingu allra gagna sem því tengdust. Ganga á
úr skugga um að sending Sigríðar brjóti ekki í bága
við lög.

SIGRÍÐUR BJÖRK GUÐJÓNSDÓTTIR Persónuvernd athugar

samskipti þáverandi lögreglustjóra og aðstoðarmanns ráðherra
í aðdraganda lekamálsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í þeim gagnapakka sem Sigríður afhenti Persónuvernd var greinargerðin meðal gagna, en ekki tölvupósturinn. Stofnunin óskaði eftir að pósturinn yrði
afhentur sem Sigríður sagðist í yfirlýsingu ætla að
gera.
- fbj

NÝR

HÖRKUDUGLEGUR
4X4 DÍSEL TÚRBÓ SPORTJEPPI
FRÁBÆRT VERÐ
4.890 ÞÚS. KR.

DÍSEL TÚRBÓ
LÆSANLEGUR MILLIKASSI
FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR
5 ÁRA ÁBYRGÐ

• 5 ára ábyrgð
• Tölvuvætt fjórhjóladrif (AWD) með læsingu
• Sjálfstæð fjöðrun að framan og aftan
• 6 þrepa sjálfskipting með skiptirofum í stýri
• ABS Hemlakerﬁ
• EBD hemlajöfnunarkerﬁ.
• ESP Stöðugleikastýring
• HSA kerﬁ - brekkuhjálp
• ESS bráðaviðvörunarbremsuljós

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

•
•
•
•

Þróunarvinna SsangYong bílaframleiðandans skilar sér í stílhreinum og fjórhjóladrifnum sportjeppa sem
er eins og sniðinn fyrir íslenska vegi og veðurfar. Korando er óvenju rúmgóður jeppi, togar eins og tuddi
og honum fylgir ríkulegur staðalbúnaður. Með kaupum á Korando tryggir þú þér sportjeppa á pari við mun
dýrari jeppa. Komdu og reynsluaktu Korando-sportjeppa. Hann mun koma þér skemmtilega á óvart.

• Tölvustýrð loftkæling
• Loftpúðar í stýri, farþegamegin og í hliðum
• Styrktarbitar í hurðum
• 17” álfelgur
• Varadekk
• Langbogar á þaki
• Leðurstýri með útvarpsstýringu
• Hiti í stýri
• Hraðastillir (Cruise control)

benni.is

• Útvarpstæki og geislaspilari / MP3
• 6 hátalarar og USB tengi
• Bluetooth tenging við farsíma
• Dagljósabúnaður
• Led ljós - framan/aftan
• Þokuljós - framan/aftan
• Aksturstölva
• Sjálfvirkur birtustillir í bakýnisspegli
• Hæðarstillanlegt / aðdraganlegt stýri

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

• Aðfellanlegir, rafdrifnir hliðarspeglar með hita
• Hiti í fram- og aftursætum
• Fjarstýrðar samlæsingar
• Rafdrifnar rúður í fram- og afturhurðum
• Hiti undir þurrkum í framrúðu
• Vindskeið að aftan
• Litað gler
• Þjófavörn

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636
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9.2.2015 ➜ 15.2.2015

1 sinni
í viku

37

fundardagar
eru eftir á dagskrá Alþingis; 45 frumvörp
ráðherra bíða afgreiðslu.

1,3 MILLJARÐAR
skiluðu sér í ríkiskassann í
aðﬂutningsgjöldum af innﬂuttu kjöti á árinu 2014.

240.000 kr.

fær gamalt fólk að
fara í bað á Seljahlíð–heimili fyrir
aldraða.

800 milljarða
króna telur Viðskiptaráð Íslands að
ríkið geti losað með sölu eigna.

70.000
TONN
af tæplega 400.000
tonna loðnukvóta
eru komin á land.

150 milljónir
króna
eru stjórnvöld
tilbúin að greiða
fyrir gögn um
skattaundanskot.

er krafa Flóabandalagsins um lægstu laun eftir
næstu kjarasamninga.

ﬁmmtíu

500

kílómetrar

nýir íbúar gætu
sest að á Akranesi
með byggingu sólarkísilverksmiðju
á Grundartanga.

er hámarkslengd jarðstrengs yﬁr Sprengisand vegna ástands
ﬂutningskerﬁs raforku.

2:01,77

er nýtt Íslands- og
Evrópumet Anítu
Hinriksdóttur í 800
metra hlaupi innanhúss.

Segir stórfellda tollalækkun
fara gegn landbúnaðarstefnu
Landbúnaðarráðherra hyggst leggja fram frumvarp sem heimilar innflutning á erfðaefni úr holdanautum.
Segir almennt ekki ríkja kjötskort á markaði. Tollavernd sé hluti stuðnings við innlenda matvælaframleiðslu.
DAGUR B. EGGERTSSON Í fréttapistli
kveðst borgarstjóri sjá tækifæri á Gufunesi
og Geldinganesi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Borgarstjóri sér tækifæri:

Kaupa Gufunes
og risastóra lóð
SVEITARSTJÓRNARMÁL Borgarráð hefur samþykkt að Reykjavíkurborg kaupi Gufunes og 70
hektara lands á Geldinganesi af
Faxaflóahöfnum.
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir þetta tímamót af
því að Gufunesið sé í hans huga
eitt af mest spennandi þróunarsvæðum sem borgin eigi kost
á til uppbyggingar ýmissar
atvinnustarfsemi.
„Á svæðinu eru stór mannvirki sem ef til vill mætti nýta
undir léttan iðnað eða skapandi
greinar og við stefnum að því að
kynna fljótlega skipulagssamkeppni til að kortleggja möguleikana,“ segir Dagur í fréttabréfi sínu.
- shá

LEIÐRÉTT
Rangt var haft eftir Baldri Helga
Benjamínssyni í blaðinu í gær að hátt
mjólkurverð skýrði aukinn innflutning
á nautakjöti. Baldur Helgi sagði aukna
eftirspurn eftir mjólkurvörum hluta
skýringar á innflutningsaukningunni.
Þau mistök urðu í umfjöllun um
Málþing Félags um nýjar rannsóknir
á þjóðtrú Íslendinga á seinni öldum
að það hæfist kl. 14.30. Hið rétta er
að það hefst kl. 13.30 og er haldið í
fyrirlestrasal Þjóðarbókhlöðunnar á
laugardaginn og eru allir áhugasamir
velkomnir.

Sigurður Ingi
Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, segir að stórfelld
lækkun tolla á landbúnaðarafurðum
væri ekki í samræmi við landbúnaðarstefnu Íslands. Líkt og Fréttablaðið greindi frá
í gær námu tollar af innfluttu
kjöti 1,3 milljörðum króna í
fyrra. Sigurður
Ingi segir alla
tolla greiðast af
neytendum, af
SIGURÐUR INGI
kjöti sem öðrum
JÓHANNSSON
vörum, en rétt
sé að hafa í huga að engin trygging
sé fyrir því að lækkun tolla myndi
skila sér að fullu til neytenda.
Spurður hvort komi til greina að
lækka tolla á innfluttu kjöti svarar
hann:
„Samið er um tolla í gagnkvæmum samningum á milli landa, eða
ríkjasambanda. Það þýðir að tollalækkun er gagnkvæm. Ríki sem
lækkar tolla hjá sér gagnvart öðru
ríki eða ríkjasambandi nýtur þess
sama í útflutningi.“
En kemur til greina að afnema
tolla á innfluttar landbúnaðarafurðir, líkt og formaður Neytendasamtakanna hefur kallað eftir?
„Tollvernd er hluti af framleiðsluskilyrðum landbúnaðarins. Tilgangur hennar er meðal annars að
jafna aðstöðumun landa. Hún er því
hluti af landbúnaðarstefnunni og í
fullu samræmi við tilgang og markmið búvörulaga.“
Líkt og Fréttablaðið greindi frá í
gær var 25 til 30 prósentum af öllu
seldu kjöti á landinu í fyrra innflutt. Annar innlend framleiðsla
eftirspurn, eða þarf að endurskoða
landbúnaðarkerfið?

KÁLFAR Land-

LANDBÚNAÐUR

ćƕĪĨĦįĨħĞīƃģƘİıĲīīĦ
ĎĶįįƒĞįġĞĤĲįĥĢĩĤĦĥĞĩġ
īƃĪİĨĢĦƒĬĤĭįħƕīĞĨĳƘĩġ
• Á miðvikudagskvöldum frá 18. febrúar til 25. mars, verður boðið upp á námskeið,
„Samtal um trú,” Fjallað verður um grundvallaratriði kristinnar trúar. Samtalið
hefst með inngangserindi kl. 18:00. Ekkert námskeiðgjald en boðið er upp á létta
máltíð við vægu verði. Í framhaldi af því samræður til kl. 21:00.
Karl Sigurbjörnsson, biskup og séra Sveinn Valgeirrson verða leiðbeinendur.
Auk þeirra mun Dr. Gunnlaugur A. Jónsson vera með fyrirlestur 18. mars,
um áhrif Davíðssálma, Saltarans.
Skráning í síma 520-9700, eða á domkirkjan@domkirkjan.is
• Þann 14. mars verður kyrrðardagur í Safnaðarheimilinu, bæn og íhugun þar sem
Bænabandinu er fylgt, undir leiðsögn Karls biskups.
Kyrrðardagurinn hefst kl. 8:30 og lýkur um kl. 16:00.
• Prjónaköld 23. febrúar kl. 19:00, gestur okkar Davíð Scheving Thorsteinsson
• Minnum á bænastundir í hádeginu á þriðjudögum, Opna húsið á fimmtudögum,
messur og sunnudagaskólann, sjá nánar á domkirkjan.is
Hjartanlega velkomin.

búnaðarráðherra
segir almennt
ekki ríkja kjötskort á markaði.
Komi upp
skortur sé opnað
á tímabundna
tollkvóta.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Almennt er enginn skortur
á kjöti á markaðnum í dag hér á
landi. Í þeim tilfellum sem það
kemur upp er brugðist við og opnaðir tímabundnir tollkvótar meðan
það ástand varir. Unnið er að því
að auka framleiðslu á nautakjöti,
meðal annars með væntanlegu
frumvarpi um innflutning á erfðaefni.“
Sigurður Ingi segir fyrirkomulag tolla víðast hvar það sama í
heiminum. Tollverndin sé óaðskiljanlegur hluti stuðnings við

Heimila innflutning á erfðaefni
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um innflutning dýra er nú í
vinnslu í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Verði það að lögum
opnar það á innflutning á nýju erfðaefni til að bæta íslenska holdanautastofninn. „Búið er að senda frumvarpið til umsagnar ýmissa hagsmunaaðila og verður það væntanlega lagt fram á Alþingi innan skamms,“ segir
Sigurður Ingi.

innlenda matvælaframleiðslu.
„Þess ber einnig að geta að beinn
stuðningur við nautakjötsframleiðslu er óverulegur hér á landi

í samanburði við nágrannalöndin. Stuðningurinn er því einkum í
formi tollverndar hvað nautakjöt
varðar.“
kolbeinn@frettabladid.is
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UMHLEYPINGAR Í dag hlýnar í veðri með talsverðri rigningu síðdegis, einkum SA-til
en úrkomulítið norðaustanlands. Á morgun eru horfur á rigningu eða slyddu S- og V-til,
síðar éljum og kólnandi veðri og á mánudaginn má búast við frosti um allt land á ný.

-1°

Á MORGUN
Víða 1015 m/s í
fyrstu en
lægir um
og eftir
hádegi.

MÁNUDAGUR
Strekkingur
í öllum
landshlutum.

-1°

Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður
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LANDIÐ
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Minnka lokað
eldgosasvæði

Kalkþörungaverksmiðja til Súðavíkur

Sveitarstjórar
í háskólastarfshóp

1

2

3

HÁLENDIÐ Almannavarn-

ir hafa minnkað lokað
svæði norðan Vatnajökuls
vegna eldgoss í Holuhrauni.
Áfram er þó skilgreint
hættusvæði þar sem ferðalangar þurfa að fara með
ýtrustu varkárni, ætli þeir sér
að ferðast á fjöll.
Athygli vekur að Jökulsárgljúfur sunnan Ásbyrgis er
enn lokað og umferð aðeins
leyfð með sérstakri heimild
lögreglu þrátt fyrir að líkurnar á hamfarahlaupum hafi
minnkað gríðarlega síðustu
vikur og mánuði.

3
1

SÚÐAVÍK Íslenska kalkþörungafélagið áformar að hefja kalkþörungavinnslu í Súðavík á næstu
misserum. Fyrir rekur fyrirtækið
kalkþörungavinnslu á Bíldudal. Ef
allar hugmyndir um kalkþörungavinnslur verða að veruleika í Ísafjarðardjúpi verða þrjár verksmiðjur
starfræktar á Vestfjörðum á næstu
árum, á Bíldudal, í Bolungarvík og á
Súðavík. Verksmiðja er ekki komin
í gagnið í Bolungarvík en fjárfestar eru að skoða möguleikann á
starfsemi þar.
Vinnslur sem þessar gætu þegar
fram líða stundir skapað verðmæt
störf á svæðinu.

NORÐURLAND Sveitarstjórar
Borgarbyggðar og sveitarfélagsins Skagafjarðar hafa verið
skipaðir af kjörnum fulltrúum til
að sitja í starfshópi menntamálaráðherra um framtíðarskipan
háskóla í Norðvesturkjördæmi.
Byggðarráð beggja sveitarfélaga skipuðu sveitarstjóra á
síðasta byggðarráðsfundi sínum
í vikunni. Hugmyndum ráðherra
um hugsanlega sameiningu hefur
verið fálega tekið af rektorum
skólanna og Bjarni Jónsson,
bæjarráðsmaður í Skagafirði, lét
á síðasta fundi bóka harða gagnrýni sína á hugmyndina.

Líkur á jarðstreng
við Akureyri aukast
Úttekt Landsnets á kostnaði við jarðstrengi bendir til að strengir á hárri spennu
séu að verða raunhæfur kostur á viðkvæmum svæðum. Stefnumörkun stjórnvalda
er einn óvissuþáttur. Gæti þýtt sáttafarveg í deilum Akureyringa og Landsnets.
ORKUMÁL Líkurnar á því að lagð-

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir
sferð
ferðir áskilja sé
sér
érr rrétt
é t ttiliil lleiðréttinga
étt
eiðr
i rét
ið
éttin
ét
tn
ng
ga
g
a á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

23.-27. apríl

Verona
Frá kr.

107.900

Hotel Mastino

Netverð á mann, m.v. 2 í herbergi á
hotel Mastino. 23. apríl (sumardaginn
fyrsta) í 4 nætur með afslætti.

Skógarhlíð 18 Sími 595 1000
www.heimsferdir.is

ur verði jarðstrengur sem hluti
af raflínu frá Akureyri um Eyjafjörð í átt að Kröflu hafa aukist
með úttekt verkefnishóps á vegum
Landsnets á lagningu háspennustrengja á Íslandi. Úttektin bendir til að kostnaðartölur við framkvæmdina séu innan þeirra
kostnaðarmarka sem drög að
þingsályktunartillögu um lagningu flutningslína í jörðu miða við.
Spurður um niðurstöður sérfræðingahópsins segir Guð mu ndu r I n g i
Ásmundsson,
forstjóri Landsnets, að líkurnar hafi aukist að
því leytinu til að
með jarðstreng
sé hægt að fara
GUÐMUNDUR I.
styttri leið en
ÁSMUNDSSON
me ð loft l í nu ,
sem leysi öryggismálin og ákveðna
umhverfislega þætti, fyrir svipaða upphæð og loftlínu. Þó þarf
að leggja annan jarðstreng síðar
vegna aukningar á flutningsþörf,
en heildarkostnaðurinn af þeirri
framkvæmd væri líklega innan
ramma þingsályktunarinnar. „Það
hlýtur að auka líkurnar á að menn
telji þetta skynsamlegt,“ segir
Guðmundur sem vill stíga varlega
til jarðar. Ástæðan er ekki síst
sú að stjórnvöld séu enn að ræða
stefnumörkun í jarðstrengjamálum og enginn viti hver niðurstaðan
af því verði.
Guðmundur Ingi bendir á að
vinna sérfræðingahóps Landsnets hafi beinst að því að ná niður
kostnaði við lagningu jarðstrengja
á öllum sviðum. Bæði verðinu á
strengjunum sjálfum sem hefur
lækkað vegna aðstæðna á markaði,
og hins vegar að finna hagkvæmustu kosti við jarðstrengjalögnina sjálfa og frágang. „Það er ekki

VIÐ EYJAFJÖRÐ Áform um línulögn yfir útivistarsvæði og við flugvöllinn á Akureyri
hafa valdið deilum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Loftlína og jarðstrengur nálgast í verði
Í skýrslu sérfræðingahópsins er bent á að stofnkostnaður tveggja jarðstrengja með samtals 600 megavoltampera (MVA) flutningsgetu á fyrstu
12 kílómetrum leiðarinnar milli Akureyrar og Kröflu sé um 2,6 milljarðar
króna. Stofnkostnaður loftlínu á sömu leið með sömu flutningsgetu er
til samanburðar metinn ríflega 1,2 milljarðar. Stofnkostnaður strengs
með helmingi minni flutningsgetu er sambærilegur stofnkostnaði við
lagningu loftlínunnar sem er til samanburðar en loftlínuleiðin er nokkrum
kílómetrum lengri en strengleiðin. „Hagkvæmt gæti því verið að áfangaskipta jarðstrengsframkvæmdum, þ.e. að leggja annan strenginn fyrst og
bíða með þann síðari á meðan forsendur um flutningsþörf leyfa,“ segir í
skýrslunni.

síst þar sem við höfum náð góðum
árangri,“ segir Guðmundur Ingi.
Bæði Akureyrarbær og Eyjafjarðarsveit hafa til þessa gagnrýnt áform Landsnets um loftlínulögn yfir þetta viðkvæma svæði
sem um ræðir. Hafa sveitarfélögin
talið hag sínum betur borgið með
því að leggja jarðstreng á þeim
hluta sem var til athugunar hjá
verkefnishópnum, og farið fram
á að samráð verði haft um fram-

kvæmdina. Áhyggjur af flugöryggi við Akureyrarflugvöll hafa
verið nefndar og umhverfismál
við útivistarsvæði í nágrenni bæjarins, ekki síst Eyjafjarðará og
Kjarnaskóg. Landsnet hefur til
þessa bent á kostnaðinn sem því
fylgir að velja jarðstrengjalausn í
stað loftlínu og takmörkunum sem
lagarammi setur fyrirtækinu – eða
að ætíð sé hagkvæmasti kosturinn
valinn.
svavar@frettabladid.is

Fyrsta tilfelli sauðfjársjúkdómsins riðuveiki hefur greinst frá því árið 2010:

Riðuveiki greinist á einum bæ

•

LANDBÚNAÐUR Riðuveiki greindist

Save the Children á Íslandi

nýverið á bænum Neðra-Vatnshorni
á Norðvesturlandi. Þetta er fyrsta
tilfelli hefðbundinnar riðu sem
greinist á landinu frá árinu 2010.
Riðan greindist í sýnum úr tveimur kindum frá bænum en þar er
fjöldi fjár hátt í 500. Sýnin voru
tekin samkvæmt skimunaráætlun
Matvælastofnunar við slátrun síðastliðið haust. Sýnin voru rannsökuð á Tilraunastöð Háskóla Íslands
að Keldum, að því er fram kemur í
frétt Matvælastofnunar.
Um er að ræða hefðbundna gerð
riðusmitefnisins, sem ekki hefur

greinst hér á landi síðan árið 2010.
Fram til ársins 2010 greindist riða á
nokkrum bæjum á landinu á hverju
ári en engin tilfelli hefðbundinnar
riðu greindust á árunum 2011, 2012
og 2013. „Riðuveikin er því á undanhaldi en þetta tilfelli sýnir að ekki
má sofna á verðinum,“ segir í fréttinni.
Héraðsdýralæknir vinnur nú að
öflun faraldsfræðilegra upplýsinga og úttektar á búinu til að meta
umfang aðgerða við förgun fjár, þrif
og sótthreinsun. Því næst fer málið
í hefðbundið ferli hvað varðar gerð
samnings um niðurskurð.
- shá

Í SVEITINNI Riðuveiki þýðir aðeins eitt

– niðurskurð á öllu fé á viðkomandi býli.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Bolluvendir

Gildir til 15. febrúar á meðan birgðir endast.

Margir litir.

Laugardag kl. 9 í Skeifunni, Garðabæ og
á Eiðistorgi en kl. 10 í öðrum verslunum.
Sunnudag kl. 9 í Skeifunni, Garðabæ og
á Eiðistorgi en kl. 12 í öðrum verslunum.

197NUVWN

Tilbúnar bollur

SALA Á RJÓMABOLLUM
LU
UM
MH
HEFST:
EFST
EF
S
ST

Rjómabollur (ger) með súkkulaði
Rjómabollur (ger) með púnsi
Vatnsdeigsbollur:
• Irish coffie og karamella

IXOOWYHU² 394

Rjómabollur með súkkulaði
Bananafylling og karamella
• Daim með kaffi og karamellu
• Kókosbolla

•

•

•

•

579 NUSN


229 NUVWN


379 NUSN


Royal búðingur

Nizza
za ssúkkulaðismjör
úkkulaðismjör

Góður á milli.

Gott á bollurnar.

Bolluglassúr

Myllu bollur
Gerbollur, vatnsdeigsbollur
litlar og stórar.
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Vinnum hratt ef allir ná saman
Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, leggur brátt fram frumvörp um breytingar á húsnæðiskerfinu og kallar eftir aðkomu
lífeyrissjóða, atvinnurekenda, verkalýðshreyfingar, sveitarfélaga og ríkis til að tryggja fólki fjölbreyttari möguleika og meira öryggi.
Heiða Kristín
Helgadóttir
heidakristin@frettabladid.is

Frumvörp um breytingar á húsnæðiskerfinu hafa verið í vinnslu
nokkuð lengi í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu. Spurð að því
hvort umfangið við frumvarpsgerðina og biðin eftir því að vinnan kláraðist hefði komið ráðherranum á óvart segir hún: „Þegar
ég var þingmaður áttaði ég mig
kannski ekki nógu vel á því hvað
frumvörp sem koma frá ráðuneytum eru miklu flóknari, enda eru
talsvert meiri líkur á því að slík
frumvörp verði að lögum og að í
þeim séu reglur sem við ætlum að
starfa eftir. Þingmenn geta fengið
hugmynd að morgni og nánast verið
komnir með frumvarp síðar um
daginn, sem er svo dreift tveimur
dögum síðar.“
Í maí á síðasta ári skilaði verkefnastjórn um framtíðarskipan
húsnæðismála tillögum til Eyglóar
Harðardóttur, félags- og húsnæðismálaráðherra. Frumvörp byggð á
tillögum verkefnastjórnarinnar eru
nú í vinnslu hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu og væntir ráðherra þess að þau verði lögð fram
á þingi í lok mars.
Lausn í kjarasamningum
Það stefnir í hörð átök á vinnumarkaði, telur þú að útspil í kjarasamningum varðandi húsnæðismál
geti orðið til þess að liðka fyrir að
aðilar nái saman?
„Ég held að menn geri sér betur

grein fyrir því hvað húsnæðisvandi er orðinn stór hjá mörgum
félagsmönnum þeirra, ekki síst hjá
þeim sem lægstar hafa tekjurnar, því sá hópur greiðir hlutfallslega mest af sínum ráðstöfunartekjum í húsnæði. Ég hef verið að
benda á að með auknum stuðningi í
gegnum húsnæðisbætur getum við
stýrt mjög vel hvert þeir fjármunir
eru að fara með tekju- og eignarmörkum. Það að við tökum höndum
saman um að fjármagna húsnæðisbætur og uppbyggingu húsnæðis, hið opinbera, lífeyrissjóðir,
atvinnurekendur, verkalýðsfélög og
sveitarfélög, myndi það gera það að
verkum að fólk gæti búið við meira
öryggi í húsnæðismálum.“
Orlofshús ákveðin fyrirmynd
„Við höfum séð ákveðnar fyrirmyndir í því hvernig atvinnurekendur hafa komið að því að
byggja upp sjóði hjá verkalýðshreyfingunni, til dæmis orlofssjóði. Verkalýðshreyfingin hefur
þannig margra áratuga reynslu af
því að tryggja fólki húsnæði í sumarfríum, af hverju ætti hún ekki að
tryggja því húsnæði þegar það er
í vinnu?“
Eygló segist vilja leggja áherslu
á hugmyndafræðina að baki því
hverjir koma að því að leysa mjög
erfiða stöðu á vinnumarkaði og
líka þrönga stöðu á húsnæðismarkaði, sem endurspeglast í óróa
á vinnumarkaði. „Hin svokölluðu
„milljónaverkefni í Svíþjóð eru góð
fyrirmynd að uppbyggingu á húsnæðiskerfi. Þar komu lífeyrissjóðir, verkalýðshreyfingin, atvinnu-

rekendur, sveitarfélög og ríkið að.
Allir lögðu eitthvað fram og ég
held að það sé sannarlega tækifæri
núna vegna þess að tillögurnar
sem við erum með á borðinu núna
þær kosta umtalsverða peninga.“
Hún bendir á að lífeyrissjóðirnir hér hafa verið þeir helstu sem
hafa fjármagnað Íbúðalánasjóð,
„þannig að þeir hafa verið stærstir í að fjármagna íbúðarkaup og
það er ekki langt síðan við veittum lagaheimild fyrir því að þeir
geta átt húsnæði beint, þar er svo
sannarlega eigið fé og þeir eru með
ákveðna lágmarksávöxtunarkröfu
og ég held að það sé alveg öruggt
að fólk getur staðið undir þeirri
ávöxtunarkröfu og jafnvel einhverju til viðbótar, ekki síst ef fólk
þarf ekki að vera að endurgreiða
höfuðstólinn líka, eigið fé hjá lífeyrissjóðunum, sem er ekki krafa
sem lífeyrissjóðirnir gera gagnvart öðrum fjárfestingum hjá sér.“
Er samstaða um málið
Heldur þú að samstarfsflokkur
þinn í ríkisstjórn sé jafn hrifinn
af þessari aðferðafræði og þú?
„Báðum flokkunum er mjög annt
um að tryggja stöðugleika, og öflugt húsnæðiskerfi er undirstaða
þess að við náum því fram. Það er
enginn ágreiningur um það milli
okkar.“
Hversu hratt telur þú að þetta
gæti komið til framkvæmda?
„ Við höfum ítrekað sýnt það að
þegar við náum saman getum við
unnið mjög hratt, en ef við gerum
það ekki þá gerast hlutirnir mjög
hægt.“

EYGLÓ HARÐARDÓTTIR Í máli Eyglóar kemur fram að stjórnarflokkarnir séu báðir
meðvitaðir um að öflugt húsnæðiskerfi sé undistaða stöðugleika.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

TILLÖGUR VERKEFNASTJÓRNAR
UM FRAMTÍÐ HÚSNÆÐISMÁLA
Húsnæðissparnaður verði festur í sessi.
Heimild til nýtingar séreignarsparnaðar til öflunar íbúðarhúsnæðis verði
varanleg.
Fjárhagslegur stuðningur við leigufélög sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða verði í formi stofnframlaga.
Vaxtabætur og húsaleigubætur verði sameinaðar í eitt húsnæðisbótakerfi og stuðningurinn miðist við efnahag en ekki búsetuform.
Fjármagnstekjuskattur á tekjur af útleigu íbúðarhúsnæðis verði lækkaður úr 20% í 10%.

Besti bíllinn.
Audi A3 var valinn besti bíll ársins 2014*
af blaðamönnum frá 22 löndum.

Verð frá kr. 4.890.000,Eyðsla: 4,7l í blönduðum akstri, 109 CO2. Vél: 1,4 TFSI COD, 150 hö.
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*World Car Awards 2014, New York: www.wcoty.com
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Einstakir hópar fá svipaða hækkun þegar til lengri tíma er litið:

Hækkunin 57 til 74% frá 2006
KJARAMÁL Kaupmáttur launa var 4,2

prósentum meiri í lok síðasta árs
en hann var árið 2006, samkvæmt
nýrri skýrslu stóru bandalaganna
í verkalýðshreyfingunni, Samtaka
atvinnulífsins, ríkis og sveitarfélaga.
Nú þegar risavaxin samningalota
er að hefjast á vinnumarkaðnum er
lögð fram skýrsla sem sýnir hvernig launaþróun hefur verið frá 2006
og hvernig efnahagsumhverfið hér
er í samanburði við nágrannalöndin. Um 30 prósent vinnumarkaðarins falla utan við skýrsluna, svo sem
eins og læknar, flugmenn og aðrar
stéttir sem ekki eru hluti stóru
bandalaganna.
Rannsóknin leiðir í ljós að
launaþróun einstakra hópa frá árinu
2006 til síðasta árs er með svipuðum
hætti á tímabilinu, þótt misjafnt sé
á hverjum tíma hverjir hækka mest.
Þá hefur kaupmáttur nokkurn
veginn fylgt þróun launavísitölu.
Hann hrundi á árunum 2008 og
2009, en hefur að jafnaði aukist um
4,2 prósent frá 2006.
Oddur Jakobsson, hagfræðingur og fulltrúi Kennarasambands

VR vill 254 þúsund króna lágmarkslaun
VR krefst þess að lægstu laun félagsmanna hækki um 40 þúsund krónur á
mánuði og lágmarkslaun verði 254 þúsund krónur, í samningi sem gerður verði
til eins árs. Félagið kynnti Samtökum atvinnulífsins kröfugerð
sína í gær. Laun hækki að meðaltali um 24 þúsund auk leiðréttingar vegna launaþróunar. Kostnaður atvinnurekenda af þessu
er sagður verða tæpir sjö milljarðar króna.
Ólafía B. Rafnsdóttir, formaður VR, segir kröfurnar raunhæfar. „Að okkar mati eru þær það. Við lögðum fram mjög góðar
og ítarlegar skýringar og útreikninga með okkar kröfugerð og
byggjum á þeim,“ segir hún. Farið sé fram á samning til aðeins
eins árs því mat félagsins sé að staðan í dag sé ekki nægjanlega
traust. „Við höfum áhyggjur af hvernig við förum inn í afnám gjaldeyrishaftanna
og svo er traustið til stjórnvalda einfaldlega ekki gott.“

Íslands í vinnuhópi sem sá um
skýrslugerðina, segir einstaka hópa
innan verkalýðshreyfingarinnar fá
svipaðar launahækkanir þegar til
lengri tíma er litið. „Já, frá 2006 má
kannski segja það. En auðvitað er
staðan ekki hnífjöfn og menn deila
um muninn,“ segir Oddur.
Vinnumarkaðurinn á Íslandi er
um margt ólíkur vinnumarkaði í
helstu viðskiptalöndum þar sem
stöðugleikinn er meiri. Meginmunurinn er vegna mikillar verðbólgu

hér, óstöðugs gjaldmiðils og mikilla sveiflna í efnahagslífinu. Þá
eru skammtímavextir um fjórum
prósentum og langtímavextir um
sex prósentum hærri hér en í viðskiptalöndunum.
Hannes G. Sigurðsson, hagfræðingur og fulltrúi Samtaka atvinnulífsins í vinnuhópnum, segir að ef
vextir væru þeir sömu hér og í viðskiptalöndum Íslendinga, mætti
hækka laun um 10 prósent. Enda
hafi vextir áhrif á framleiðni. - hmp

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR Auglýst verður eftir nýjum oddvita Skaftárhrepps í næstu

viku. Að sögn oddvita sveitarstjórnar þurfti samvinna þeirra að enda.

Launin hærri
en samningur
sagði til um
Stirt hafði verið milli oddvita og sveitarstjóra í Skaftárhreppi áður en kom að starfslokum sveitarstjórans.
Trúnaðarbrestur varð milli sveitarstjóra og meirihluta
hreppsnefndar þegar ljóst var að sveitarstjórinn hafði
notið launagreiðslna utan skilmála ráðningarsamnings.

VÍSINDI Á MANNAMÁLI

SKAFTÁRHREPPUR Eygló Kristjáns-

OPINN FYRIRLESTUR Í HÁTÍÐASAL HÁSKÓLA ÍSLANDS

Jarðeldur á söndum
norðan jökla
Ármann Höskuldsson, eldfjallafræðingur og vísindamaður við Jarðvísindastofnun Háskólans, fjallar um eldgosið í Nornahrauni og framgang þess
frá upphafi til dagsins í dag í fyrirlestraröðinni Vísindi á mannamáli.
Fyrirlesturinn verður 17. febrúar nk. kl. 12.10 í Hátíðasal Háskóla Íslands.
PIPAR \ TBWA • SÍA • 150732

Ármann, sem er í hópi þekktustu jarðvísindamanna landsins, hefur ásamt
hópi vísindamanna við Jarðvísindastofnun Háskólans og Veðurstofu Íslands
staðið í ströngu frá því að gosið í Nornahrauni hófst í lok ágústmánaðar á
síðasta ári. Fram hafa farið ítarlegar rannsóknir, m.a. á aðdraganda gossins
og útbreiðslu þess og jarðskorpuhreyfingum í tengslum við eldsumbrotin.
Gosið er nú þegar orðið stærsta hraungos sem runnið hefur á Íslandi síðan
í Skaftáreldum. Í erindi sínu mun Ármann fara yfir framgang þess og þá
nýju þekkingu sem vísindamenn við háskólann hafa aflað með rannsóknum
sínum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

dóttir, fráfarandi sveitarstjóri
Skaftárhrepps, greiddi sér hærri
laun en greint var frá í ráðningarsamningi við hana.
Eygló greiddi sér sömu upphæð og aðrir starfsmenn fá fyrir
kaffitíma en sú upphæð var ekki
tilgreind í ráðningarsamningi við
hana.
Þetta var meðal þeirra atriða
sem ollu því að trúnaðarbrestur
varð milli hennar og meirihluta
hreppsnefndar Skaftárhrepps. Að
endingu var Eygló látin fara sem
sveitarstjóri og mun hún hætta
störfum í lok mánaðarins.
Eva Björk Harðardóttir, oddviti hreppsnefndar Skaftárhrepps,
segir málið hafa farið í ákveðinn
farveg upp á síðkastið.
„Við fórum, öll hreppsnefndin, inn í þetta kjörtímabil saman
og ætluðum að
vi n na sa ma n.
Hins vegar er
ekki meirihluti
lengur í hreppsnef nd i n n i og
því ekki samstarfsgrundvöllur lengur. Við EYGLÓ KRISTviljum þó ekki JÁNSDÓTTIR
greina frá því
nákvæmlega hvað veldur þessum
trúnaðarbresti og ætlum okkur
ekki að fara þá leið í málinu,“ segir
hún.
Á síðasta ári kom upp nokkur
óánægja meðal starfsmanna sveitarfélagsins með kaffiaðstöðu.
Stéttarfélag starfsmanna krafðist
þess að starfsmenn fengju greitt
fyrir kaffitímann vegna aðstöðuleysis og á endanum var ákveðið
að fara þá leið innan sveitarfélagsins. Sveitarstjóri greiddi sér einnig

Við
vonum bara
að allir gangi
sáttir frá
þessu. Ég
mun allavega
ekki fara að
týna neitt á hana.
Eva Björk Harðardóttir,
oddviti Skaftárhrepps.

fyrir kaffitíma eins og aðrir starfsmenn, í óþökk meirihluta hreppsnefndar.
Eva Björk vill ekki ræða þetta
tiltekna mál en segir það vissulega hafa verið einn hluta af þeim
trúnaðarbresti sem átti sér stað
milli hreppsnefndarmeirihlutans
og sveitarstjóra. „Það eru nokkur atriði sem við ætlum ekkert að
telja upp, það er ákvörðun okkar
sem stöndum að þessu. Það held ég
að gagnist engum að fara þá leið
og við værum engu bættari eftir
svoleiðis málflutning,“ segir Eva
Björk. „Það er bara ekki lengur
meirihluti innan hreppsnefndar
með hana og þar við situr.“
Samstarf þeirra Evu Bjarkar
og Eyglóar hefur ekki verið gott
síðustu mánuði og hafa samskipti
þeirra ekki verið mikil. „Tíminn
líður og þetta er niðurstaðan. Ég
sagði sveitarstjóra að ég væri þess
fullviss að hún gæti unnið með
öðrum aðilum þó að okkar samstarf hafi ekki gengið sem skyldi.
Við vonum bara að allir gangi sáttir frá þessu. Ég mun allavega ekki
fara að tína neitt á hana,“ segir Eva
Björk.
Ekki náðist í Eygló Kristjánsdóttur, fráfarandi sveitarstjóra.
sveinn@frettabladid.is

Um fyrirlestraröðina
Vísindi á mannamáli er fyrirlestraröð Háskóla Íslands sem hófst haustið 2014 að frumkvæði
Lífvísindaseturs og Líffræðistofu Háskóla Íslands. Markmiðið er að varpa ljósi á það hvernig
vísindamenn háskólans reyna að afhjúpa leyndardóma náttúrunnar og hvaða þýðingu
vísindarannsóknir hafa fyrir daglegt líf fólks.

Greiningardeildir spá smávægilegri aukningu á verðbólgu:

Útsöluáhrif sögð ganga til baka
VIÐSKIPTI Greiningardeild Arion banka spáir 0,7 prósenta hækkun á

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.
Nánari upplýsingar má finna á:
www.hi.is/visindi_a_mannamali

www.hi.is

vísitölu neysluverðs í febrúar og Greining Íslandsbanka 0,8 prósenta
hækkun.
Gangi spár bankanna eftir fer 12 mánaða verðbólga úr 0,8 prósentum í 0,9 prósent. „Og er lægsta gildi ársverðbólgunnar þar með að
baki í bili,“ segir í Morgunkorni Íslandsbanka í gær. Verðbólga verði
þó áfram undir neðri þolmörkum verðbólgumarkmiðs Seðlabankans,
þriðja mánuðinn í röð.
Greiningardeild Arion banka segir þyngst vega að útsöluáhrif gangi
til baka í mánuðinum. Þá hafi eldsneytisverð hækkað frá síðustu mælingu og gert sé ráð fyrir að húsnæðisverð hækki einnig lítillega í mánuðinum.
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Tölvumyrkur vofir yfir heiminum
Hin mikla upplýsingaöld internetsins mun hverfa inn í myrkur upplýsingatóms, segir Vinton G. Cerf, annar tveggja helstu forkólfa internetsins í viðtali við The Guardian. Forritin til að lesa upplýsingarnar verða úrelt og búnaðurinn til að keyra þau verður ekki til.
VINT CERF
VÍSINDI Almennt er talið að allt

sem fer út á internetið, svo sem
ljósmyndir, tölvupóstur og bloggfærslur, verði þar til eilífðarnóns.
Aldeilis ekki, segir Vinton G. Cerf
sem státar af því að vera meðal
upphafsmanna internetsins.
„Við hendum í kæruleysi öllum
okkar gögnum inn í það sem gæti
orðið upplýsingasvarthol án þess að
gera okkur grein fyrir því,“ segir
Cerf í viðtali við breska dagblaðið The Guardian. Þegar fram líða
tímar verða nefnilega forritin sem
þarf til þess að lesa þessar upplýsingar úrelt. Og búnaðurinn sem nú
er notaður til að keyra þessi fornu
forrit verður ekki lengur til.
„Við viljum ekki sjá stafrænt líf
okkar hverfa. Ef við viljum varðveita það, þá þurfum við að sjá til
þess að í framtíðinni verði enn hægt
að birta þessa tölvugerðu hluti sem
við búum til í dag,“ segir Cerf.

Hann ræddi þessi mál á ársfundi bandarísku vísindasamtakanna AAAS þar sem hann sagðist
óttast að kynslóðir framtíðarinnar yrðu í vandræðum með að
finna upplýsingar um þann tíma
sem við lifum á. Hin mikla upplýsingaöld internetsins muni hverfa
í myrkur upplýsingatóms, hina
myrku tækniöld.
Lausnin á þessum vanda segir
hann, samkvæmt frásögn BBC,
geta falist í því að taka eins konar
„röntgen-skyndimyndir“ af gögnunum, þar sem sæist í smáatriðum hvers konar forrit og stýrikerfi hafi verið notuð ásamt
lýsingum á þeim búnaði sem notaður var til að keyra þessi forrit.
Enn sem komið er sé slík tækni
þó ekki í sjónmáli, þannig að
menn þurfi að varðveita persónuleg gögn og hvaðeina sem þeim
finnst mikilvægt með öðrum

Varaforseti
Google ráðleggur okkur
að prenta
allar ljósmyndir sem
okkur þykir
vænt um.

Ef þér þykir virkilega
vænt um einhverjar
ljósmyndir, þá skaltu
prenta þær.“
Vinton G. Cerf

hætti en að setja það á netið eða
geyma það í tölvum okkar.
„Ef þér þykir virkilega vænt
um einhverjar ljósmyndir, þá
skaltu prenta þær,“ hefur The
Guardian eftir honum.
Cerf er orðinn 71 árs og er nú
varaforseti Google, en átti á áttunda áratug síðustu aldar, ásamt
félaga sínum Bob Kahn, stærstan þátt í því að gera internetið
að veruleika. Þeir störfuðu þá
báðir við rannsóknir hjá bandaríska varnarmálaráðuneytinu,
þar sem þeir unnu að þróun samskiptanets sem síðar varð að
inter netinu. gudsteinn@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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SAMSTARFSMENN Þorsteinn Ingi Víglundsson er hér til vinstri, ásamt Hauki
Hilmarssyni og Birgi Jósafatssyni, samstarfsmönnum sínum.
MYND/THORICE

Kanna markaði fyrir orkusparandi tækni:

ThorIce fær styrk til
að kanna markaði
NÝSKÖPUN Tæknifyrirtækið Thor-

Ice hefur fengið 20 milljóna króna
styrk ásamt Iðntæknistofnun Danmerkur til að gera forkönnun á
markaðstækifærum í Danmörku
og möguleikum á notkun tækni
fyrirtækisins til orkusparnaðar
í danskri matvælaframleiðslu.
Gangi verkefnið vel er möguleiki
á stækkun þess í framtíðinni.
Þorsteinn Ingi Víglundsson,
ásamt samstarfsfólki sínu, hefur
í rúman áratug þróað og framleitt
sérhæfðan kælibúnað fyrir sjávarútveg. Sama kjarnatækni hefur
svo verið aðlöguð fyrir kælingu

á kjúklingi og við vatnshreinsun
í matvælaiðnaði og öðrum iðnaði. Tæknin er nú þegar í notkun
í landbúnaði í Hollandi og lyfjaiðnaði þar sem hún er notuð til að
hreinsa spilliefni úr vatni.
Tækni ThorIce er nefnd sem
gott dæmi um hvernig tækniþróun fyrir sjávarútveg getur opnað
ýmis tækifæri í sölu á tækni og
þekkingu til annars konar matvælavinnslu og í aðra geira eins
og lyfjageirann. ThorIce er eitt
þeirra fyrirtækja sem verið hafa í
Húsi sjávarklasans frá því það var
opnað árið 2012.
- shá
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Ný og glæsileg útgáfa af Kia Rio er komin til landsins. Nútímatækni og hönnun hafa
skilað kraftmiklum og sparneytnum dísilbíl. Hann eyðir um 3,6 l/100 km í blönduðum
akstri og magn CO2 í útblæstri er með því minnsta sem þekkist. Þess vegna má
leggja honum frítt í Reykjavík, 90 mínútur í senn. 7 ára ábyrgð fylgir nýjum Kia Rio.

Verð frá 2.550.777 kr.
Útborgun aðeins 10% eða 255.077 kr.

Við kynnum nýjan Kia Rio á laugardag, kl. 12–16, Krókhálsi 11. Komdu og prófaðu.
ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Kia Rio LX 1,1 — dísil, beinskiptur.
Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

PASO DO BLE
VA NDAÐ I R Á F R ÁB Æ R U V E R Ð I

ÞEGAR
GÆÐIN NÁ
Í GEGN

PASO DOBLE tungusóﬁ
Stærð: 300 x 100 x 150 H 95 cm.
Hægri eða vinsti tunga.
Slitsterkt steingrátt og drapplitt
áklæði úr 100% bómull.

299.990
FULLT VERÐ: 369.990

FYRIR
LIFANDI
HEIMILI!

PASO DOBLE fjölskyldusóﬁnn.
Stærð: 374 x 252/152 H: 86 cm.
Slitsterkt steingrátt og drapplitt áklæði úr 100% bómull.

HÚSGAGNAHÖLLIN

• Bíldshöfða 20 • Reykjavík •

OPIÐ

474.990
FULLT VERÐ: 559.990

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

50 50
(ÁR)

(SETT)

50

(%)

Húsgagnahöllin var stofnuð árið 1965 og er
því 50 ára á þessu ári. Í tilefni afmælisins
bjóðum við nú 50 fallega „retro“ sófa ásamt
stól á 50% afslætti. Fyrstur kemur fyrstur fær.
Vandaður 3ja sæta „retro“ sóﬁ
og stóll. Ljósgrátt slitsterkt
áklæði og viðarlappir.
FULLT VERÐ: SÓFI 119.990 STÓLL 74.990

Verð og vöruupplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

AFMÆLISTILBOÐ – SETTIÐ AÐEINS KRÓNUR

50
GRÁIR
SÓFAR

97.490
CLEVELAND 2JA SÆTA SÓFI

CLEVELAND 3JA SÆTA SÓFI

79.990

Stærð: 208 x 86 H 78 cm.
Ljós- eða dökkgrátt
slitsterkt áklæði.

FULLT VERÐ: 89.990

Stærð: 180 x 86 H 78 cm.
Ljós- eða dökkgrátt
slitsterkt áklæði.

69.990
FULLT VERÐ: 79.990

NÝJAR OG
SPENNANDI
VÖRUR

R E Y K J AV Í K | A K U R E Y R I
OG

Dalsbraut 1 • Akureyri

OPIÐ

Virka daga kl 10–18 og laugardaga 11-16

EITT SÍMANÚMER

558 1100
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Dansað var í Hörpu og víðar um land í átakinu Milljarður rís

'ƂƚƵͲŽŐƚŽƌŐƐĂůĂ
KƉŶĂĝ ǀĞƌĝƵƌ ĨǇƌŝƌ ƵŵƐſŬŶŝƌ Ƶŵ ŐƂƚƵͲ ŽŐ ƚŽƌŐƐƂůƵ
ŵĄŶƵĚĂŐŝŶŶ ϭϲ͘ ŵĂƌƐ Ŭů͘ ϵ͗ϬϬ Ą ͣŵşŶƵŵ ƐşĝƵŵ͟
Ą ǀĞĨ ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐĂƌ͘ hŵƐſŬŶŝƌ ĞƌƵ ĂĨŐƌĞŝĚĚĂƌ
ş ƊĞŝƌƌŝ ƌƂĝ ƐĞŵ Ɗčƌ ďĞƌĂƐƚ ŽŐ ƌčĝƵƌ ƚşŵĂƐĞƚŶŝŶŐ
ŐŝůĚƌĂƵŵƐſŬŶĂĨŽƌŐĂŶŐŝǀŝĝƷƚŚůƵƚƵŶ͘hŵƐčŬũĞŶĚƵƌ
ĞƌƵŚǀĂƚƚŝƌƚŝůĂĝǀĞƌĂƚŝůďƷŶŝƌŵĞĝǀŝƌŬĂŶĂĝŐĂŶŐĂĝ
ZĂĨƌčŶŶŝZĞǇŬũĂǀşŬŽŐƚŝůƐŬŝůŝŶŐƂŐŶ͘
'ƂƚƵͲŽŐƚŽƌŐƐĂůĂĄĂĝĂƵŬĂĨũƂůďƌĞǇƚŶŝŽŐƊũſŶƵƐƚƵ
şƐĄƚƚǀŝĝƵŵŚǀĞƌĨŝĝ͘hŵƐſŬŶŝƌǀĞƌĝĂĂĝƐƚĂŶĚĂƐƚ
ĂůŵĞŶŶĂƌŬƌƂĨƵƌƵŵƐƂůƵƐƚĂƌĨƐĞŵŝ͘
hŵƐčŬũĞŶĚƵƌĞƌƵŚǀĂƚƚŝƌƚŝůĂĝŬǇŶŶĂƐĠƌǀĞůƌĞŐůƵƌ
ŽŐƐƂůƵƐǀčĝŝƐĞŵşďŽĝŝĞƌƵ͘
EĄŶĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌĞƌƵƵŶĚŝƌǀĞĨƐůſĝŝŶŶŝ
ƌĞǇŬũĂǀŝŬ͘ŝƐͬŐŽƚƵŽŐƚŽƌŐƐĂůĂ

hŵŚǀĞƌĮƐͲŽŐƐŬŝƉƵůĂŐƐƐǀŝĝŦŽƌŐĂƌƚƷŶŝϭϮͲϭϰŦƐ͘ϰϭϭϭϭϭϭ

DANSGLEÐI Í GÆR „Það var pakkað í Hörpu og dansað úti um allt,“ segir Hanna Eiríksdóttir, framkvæmdastýra UN Women,
um alþjóðlega átakið Milljarður rís, sem fór fram víða um heim í gær. 1.500 manns komu saman og dönsuðu gegn kynbundnu
ofbeldi í Hörpu í Reykjavík. Þá dönsuðu um þúsund til viðbótar víðs vegar um landið í stærstu byggðakjörnum. ,,Það fundu allir
fyrir samtakamætti og við létum jörðina hristast fyrir mannréttindum kvenna,“ segir Hanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EITT SINN ŠKODA
ÁVALLT ŠKODA
Nýr ŠKODA Octavia Scout 4x4 frá 5.840.000 kr.

Nýr ŠKODA Octavia Scout 4x4 hefur ótal kosti eins og sönnum skáta sæmir. Skynvætt

ægindi

Aukin þ

Betra aðgengi

2SL¬¯GD
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fjórhjóladrif, háþróaðir öryggiseiginleikar og einstakt veggrip gefur þér framúrskarandi
Skemmti
legri lau
snir
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stjórn á bílnum. Það fer vel um farþegana og 610 lítra farangursrýmið tekur léttilega við
öllum búnaðinum fyrir ævintýraferðina. Þannig er ŠKODA Octavia Scout.

www.skoda.is

ÞVOTTADAGAR
FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Afsláttur af öllum AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum.
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3,5% lántökugjald.
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SPOTTIÐ

Kynbundið ofbeldi er smánarblettur á samfélögum:

Fokk ofbeldi!

M

illjarður, vonandi, reis saman og dansaði gegn
kynbundnu ofbeldi í gær. Víðs vegar um heiminn
í yfir 200 löndum boðuðu UN Women, samtök
Sameinuðu þjóðanna sem vinna eingöngu í þágu
kvenna og jafnréttis um allan heim, til byltingar.
Dansað var fyrir réttlæti, fyrir heimi þar sem konur og stúlkur
þurfa ekki að óttast ofbeldi, þar sem þær njóta sömu tækifæra
og karlmenn og strákar.
UN Women á Íslandi buðu til hátíðar í Hörpu þar sem yfir
1.500 manns komu saman,
auk þess sem 1.000 til viðbótar dönsuðu gegn kynbundnu
ofbeldi um land allt. Í kynningarefni um samkomuna birtu
Fanney Birna
samtökin ógnvekjandi staðJónsdóttir
reyndir um kynbundið ofbeldi
víða um heim. Til dæmis að
fanney@frettabladid.is
600 milljónir kvenna búa í
löndum þar sem heimilisofbeldi er ekki refsivert. 3.600 konum
er nauðgað í Suður-Afríku á hverjum einasta degi. Um 40 til
50 prósent kvenna á evrópska efnahagssvæðinu hafa orðið
fyrir kynferðislegri áreitni á vinnustað og 64 milljónir stúlkna
undir átján ára aldri hafa verið þvingaðar í hjónaband um heim
allan. Það eru 39 þúsund stúlkur á hverjum einasta degi eða ein
á þriggja sekúndna fresti. Af þessum sökum er mæðradauði
helsta dánarorsök unglingsstúlkna á aldrinum 15 til 19 ára í
þróunarlöndum. Og beint af innlendum vettvangi; líklegra er að
íslensk stúlka í 10. bekk hafi orðið fyrir kynferðislegri áreitni
en að hún reyki.
Samhliða byltingunni Milljarður rís standa samtökin UN
Women á Íslandi fyrir átaki sem ætlað er að vekja fólk til
vitundar um kynbundið ofbeldi. Armband með áletruninni
„Fokk ofbeldi“ er þessa dagana til sölu á vegum samtakanna.
Orðalagið er vísvitandi ögrandi og ætlað að hreyfa við fólki.
„Ef orðalagið fer fyrir brjóstið á fólki þá er mikilvægt að muna
að ein af hverjum þremur konum verður fyrir ofbeldi á lífsleiðinni,“ segir meðal annars á heimasíðu samtakanna.
Ein af hverjum þremur konum verður fyrir ofbeldi. Það eru
alltof margar konur. Einn þriðji af öllum íslenskum konum er
um 55 þúsund. Lítið þjóðfélag sem telur ásættanlegt að tugþúsundir þegna sinna séu beittir ofbeldi reglulega er ekki siðað
í neinum skilningi þess orðs. Því flest hljótum við að vera sammála um nauðsyn þess að sporna gegn þessum geigvænlegu
tölum, bæði heima og erlendis. Fyrst af öllu þarf að vekja fólk
til meðvitundar um þetta vandamál og viðburðir UN Women
eru svo sannarlega skref í þá átt.
Boðskapur beggja viðburðanna er að þessar ömurlegu
tölulegu staðreyndir um ofbeldi gegn konum munu ekki
breytast nema við tökum höndum saman og breytum þeim.
Hugarfarið, að hvers kyns ofbeldi gegn konum, heimilisofbeldi,
hefndarklám, nauðganir, kynferðisleg áreitni á vinnustað og
hvaðeina, sé óafsakanlegt, ekki töff eða virðingarvert að neinu
leyti, verður að greipast í huga ungra sem aldinna. Annars mun
ekkert breytast.
Ofbeldi gegn konum er smánarblettur á samfélaginu. Allar
konur og allar stúlkur eiga rétt á því að lifa lífi án ofbeldis. Það
er ekki róttæk krafa. Það eru grundvallarmannréttindi.

MÍN SKOÐUN: JÓN GNARR

Guð er ekki til

H

ugmyndin um Guð hefur
verið mér hugleikin frá
því ég var barn. Foreldrar mínir voru ekkert sérstaklega trúaðir. Fyrir mömmu
var trú félagsleg siðvenja. Skírn,
ferming, gifting o.s.frv. hafði fyrst
og fremst veraldlegan og félagslegan tilgang. Hún lagði til dæmis
mikla áherslu á að ég fermdist en
ræddi aldrei trúmál við mig og
aldrei heyrði ég hana ræða þau við
aðra. Pabbi var trúleysingi og hafði
gaman af að gera góðlátlegt grín
að trúmálum. Fátt fannst honum
skemmtilegra en að þræta og bulla
í prestum. En amma mín var guðhrædd. Hún kenndi mér að biðja
Faðirvorið og signa mig á morgnana. Hún fullvissaði mig líka um
að Jesús væri alltaf að fylgjast með

mér, passa mig
og pæla í mér.
Allt sem gerðist
í heiminum væri
ákveðið af Guði.
Mér fannst þetta
notalegt en ég
held það hafi
haft meira með
ömmu að gera
en þá himnafeðga. En mér fannst
gott að vita til þess að Jesús væri
vinur minn.
Eftir að amma dó missti ég þetta
samband við Guð og Jesú, hætti
að biðja og hugsaði ekki mikið um
þetta. Svo þegar ég gerðist pönkari og byrjaði að lesa mér til um
anarkisma og fleira þá komst ég
á þá skoðun að trúarbrögðin væru
einungis frumstæð hjátrú sett fram

í þeim tilgangi að reyna að svara
hinstu spurningum lífsins með uppspuna og fullyrðingum frekar en
rökum. Trúarbrögð gátu líka verið
öflugt stjórntæki til að stjórna
fólki, jafnvel heilu þjóðunum. Trúarbrögðin voru íhaldssöm og ströng
og andsnúin sköpunargleði, húmor,
kynlífi og allflestu sem mér fannst
gefa lífinu gildi. Og þau kúguðu
jafnvel. Þau gerðu lítið úr konum
sem einhvers konar annars flokks
manneskjum. Og þau útskúfuðu
samkynhneigðum. Það gat ég ekki
fallist á. Ég snerist því til trúleysis
eða lífs án trúar. Ég hélt samt alltaf í hugmyndafræði mömmu um
skírnir og fermingar, giftingar og
svoleiðis, ekki síst til að halda friðinn við hana og fleira fólk í kringum mig.

Fólk má trúa á stokka og steina fyrir mér
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að var svo á fullorðinsárum þegar ég var kominn að
ákveðnum krossgötum í lífinu; félagslega, andlega, fjárhagslega og líkamlega uppgefinn og áttavilltur, að ég ákvað að leita hjálpar.
Ég fór í 12 spora samtök. Það voru
þung skref. Þar viðurkenndi ég að
ég hefði misst stjórn á lífi mínu og
væri til í að gera allt sem til þyrfti
til að öðlast heilbrigt líf. Lykillinn
að því var Guð. Ég ákvað því að taka
Guð inn í líf mitt og fá hann í lið með
mér, ekki síst til að mylja úr mér
hroka, ótta og reiði. Þetta gagnaðist mér ágætlega að mörgu leyti. Ég
gerði einlæga og heiðarlega tilraun
til að verða trúaður. Ég sökkti mér í
lestur trúarrita og bænalestur, sótti

messur að minnsta kosti einu sinni
á dag og las Biblíuna frá upphafi til
enda. Það var þung og leiðinleg lesning. Ég fór meira að segja og dvaldist í klaustri á Englandi um tíma til
að uppfræðast af munkunum. En
eins mikið og ég þráði að trúa þá gat
ég það ekki. Mér var það fyrirmunað. Hugmyndin um persónulegan
Guð gengur gegn minni heilbrigðu
skynsemi og upplifun og skilningi á
heiminum.
Ég er að verða fimmtíu ára. Og
eftir að hafa verið beggja vegna
borðs, í þessum málum, þá sýnist
mér ekkert benda til þess að Guð sé
til. Ég hef leitað en ekkert fundið. Ef
hann er til þá er hann ekki að standa
undir nafni og ekki sá Guð sem við

höldum að hann sé. Ég get ekki fallist á það að hann sé eitthvað sérstaklega kærleiksríkur. Eiginlega
þvert á móti. En ég viðurkenni fúslega að það eru til öfl í alheimi sem
við höfum ekki náð að skilja. Enginn veit með vissu hvað gerist eftir
dauðann til dæmis. Ég virði rétt
fólks til að hafa hverjar þær skoðanir sem því sýnist í trúmálum. Fólk
má trúa á Guð í alheimi eða stokka
og steina fyrir mér. Svo framarlega
sem það heldur því fyrir sig. Mér
finnst allt í lagi að þiggja góð ráð
og heilræði frá andaverum en um
leið og þær fara að setja mér einhverjar reglur um daglegt líf mitt
þá kýs ég að hlusta ekki og hef fullan rétt á því.

Engar risaeðlur í Biblíunni
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lestar framfarir í heiminum
eru tilkomnar vegna mannvits,
samvinnu og vísinda og oftar
en ekki í andstöðu við trúarbrögðin.
Vísindin hafa útskýrt alheiminn,
leiðrétt rangfærslur trúarbragðanna og jafnvel opnað okkur heim
sem Guð hefði aldrei órað fyrir að
væri til. Það er til dæmis ekkert
minnst á risaeðlur í Biblíunni. Vísindi og trúarbrögð eru því oft and-

stæður þar sem vísindin eru sannleikur en trúarbrögðin ágiskun.
Vísindin hafa velt trúarbrögðunum
af þeim stalli sem þau voru á. Ein
helsta fyrirstaða læknavísindanna
til að bæta heilsu og bjarga mannslífum er og hefur verið trúarkreddur ýmiskonar. Þetta á því miður líka
við um mannréttindi.
En það hefur líka margt gott verið
gert í nafni trúarbragða og margt

gott fólk sem starfar innan þeirra að
góðum málum. Trú getur verið ágæt
til persónulegra nota. Soldið eins og
typpi. Það er gott að vera ánægður
með það og finnast það flottasta og
besta typpi í heimi. Það má bæði
hafa gagn og gaman af því. En ekki
tala mikið um það við ókunnuga eða
troða því upp á fólk. Ekki skrifa lög
með því. Og mikilvægast af öllu:
ekki hugsa með því. Góðar stundir!
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Ætlar að hafa það notalegt með
kærastanum
„Ég ætla að hafa það notalegt uppi í
bústað með kærastanum mínum og við
ætlum að baka og gera eitthvað skemmtilegt í dag, þar sem það er Valentínusardagurinn og sá dagur er í algjöru uppáhaldi
hjá mér. Á sunnudaginn ætla ég að hafa
það kósí bara, horfa á nokkrar bíómyndir
og njóta lífsins.“

Guðrún Veiga Guðmundsdóttir

Sælgætis- og rauðvínslegin til
skiptis
„Í dag ætla ég að eyða sem mestum
tíma með afkvæminu mínu, við fáum
okkur nammi og svoleiðis. Svo ætla
ég að drekka nokkur rauðvínsglös, þó
ekki með afkvæminu. Sunnudagurinn
fer í að liggja í sófanum og viðhalda
sælgætisvímunni rækilega.“

Vilhelm Anton Jónsson, tónlistarmaður og þúsundþjalasmiður

Magnús Eiríksson tónlistarmaður

Skemmtir í hléi á Eurovision

Tónleikar og mögulega
útivera

„Við Sveppi verðum að skemmta í
auglýsingahléinu á Eurovisionkeppninni sem verður í Háskólabíói í kvöld.
Svo er bara að sjá hvernig sunnudagurinn fer, hvernig veðrið verður og
hvort maður gerir eitthvað sniðugt.
Það verður að koma í ljós.

„Ég og vinur minn KK erum að spila á
tónleikum á Café Rosenberg í kvöld,
en það höfum við gert næstum alla
laugardaga í hátt í ár. Sunnudagurinn
fer svo eftir veðri og vindum, ef
veðrið verður gott þá fer ég út í
náttúruna, jafnvel á Reykjanesið.“
SKEMMTILEGT Í
SKÓLANUM Fjöldi

FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU …

tónlistaratriða verður
á dagskránni á opna
deginum í tónskóla
Eddu Borg í dag.
Fjölmargir skólar
eru með opið hús og
viðburði af því tilefni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í SÖNGVAKEPPNIPARTÍ í
kvöld og farðu
alla leið í
gleðinni hvort
sem það er
með börnunum með
popp í skál eða
að skála með
vinum.

Á PINK STREET BOYS sem
tilnefndir eru til Nordic Music
Prize og lofa ansi góðu.
LJÓÐABÓK
ELÍSABETAR
JÖKULSDÓTTUR, Ástin
er ein taugahrúga.
Enginn dans við
Ufsaklett, sem hlaut
Fjöruverðlaunin í
síðasta mánuði.

Á FJÓRÐA ÞÁTTINN AF ÍSLAND GOT TALENT Á STÖÐ
2 í kvöld og fylgstu með hæfileikaríkum Íslendingum spreyta sig.

Býður gestum að taka þátt
Dagur tónlistarskólanna 2015 fer fram í dag og af því tilefni eru margir tónlistarskólar með opið hús.
„Þetta er svo skemmtilegt uppbrot frá því sem við erum að gera
frá degi til dags,“ segir Edda
Borg Ólafsdóttir, skólastjóri í
Tónskóla Eddu Borg. Í dag er
Dagur tónlistarskólanna 2015 og
því verður boðið upp á margvíslega dagskrá í mörgum tónlistarskólum.
„Við bjóðum upp á fjölbreytta
tónlistardagskrá, kaffi, djús og
heitar vöfflur með rjóma. Við
bjóðum alla velkomna, þetta er
ekki bara fyrir nemendur, foreldra og aðstandendur þeirra,

heldur eru allir velkomnir sem
vilja kynna sér starf tónlistarskólans og hlusta á skemmtilega
tónlist,“ segir Edda Borg um daginn í sínum skóla.
Dagur tónlistarskólanna er í
febrúarmánuði ár hvert. Fyrir
utan viðburði í skólunum heimsækja nemendur einnig aðra
skóla, vinnustaði og heilbrigðisstofnanir í þeim tilgangi að flytja
tónlist.
„Við ætlum að enda dagskrána
á því að leyfa gestum okkar að
taka þátt í tónlistarflutningi. Við

verðum með litla hljómsveit og
gestum okkar gefst tækifæri til
þess að spila með henni, jafnvel
þótt þeir spili ekki á neitt hljóðfæri. Við gerðum þetta í fyrra og
fólk hafði gaman af þessu,“ segir
Edda Borg.
Á Íslandi starfa um 90 tónlistarskólar og hjá þeim starfa um
900 kennarar og nemendur eru
um 15.000 talsins. Fyrstu lög um
fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla voru sett 1963 og er
nú kennt eftir samræmdum námskrám sem menntamálaráðuneyt-

➜ 90 tónlistarskólar starfa
á Íslandi og hjá þeim
starfa um 900 kennarar
og nemendur eru um
15.000 talsins.
ið gefur út. Húsið verður opnað
klukkan 13.00 í Tónskóla Eddu
Borg en hægt er að grennslast
fyrir um frekari opnunartíma
og viðburði hjá heimasíðum tónlistarskólanna.
gunnarleo@frettabladid.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 þvottaumönnun 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

VINSÆLASTI
RAFBÍLL Á ÍSLANDI

ER Á BESTA VERÐINU, HEFUR MESTU REYNSLUNA
OG BESTA AÐGANG AÐ HRAÐHLEÐSLUSTÖÐVUM!

KAUPAUKI

KOMDU Í HÓP RÚMLEGA 200 EIGENDA NISSAN LEAF OG
UPPLIFÐU ÞAÐ BESTA SEM BÝÐST Í FULLVÖXNUM RAFBÍL.
NISSAN LEAF 100% RAFBÍLL
VISIA 4.190.000KR. ACENTA 4.390.000 KR. TEKNA 4.690.000 KR.
GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

OPIÐ FRÁ KL. 12–16
BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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LITLA ÞORPIÐ Sunna, Eyrún og Esther segja að þeim líði vel á vinnustaðnum og segja starfið fjölskylduvænt. Þær eiga það allar sameiginlegt að hafa litið til álversins í langan tíma og að hafa langað að starfa þar í

framtíðinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Við mýkjum upp starfsandann
Sunna Björg, Eyrún og Esther eru í miklum minnihluta á vinnustað sínum í álverinu í Straumsvík þar sem konur eru 20 prósent
starfsmanna. Þær þvertaka þó fyrir að þær sinni karlastörfum og hvetja konur til að víkka sjóndeildarhringinn við starfsval.
Erla Björg
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Þ

að er eins og að keyra inn
í lítið þorp að koma að
Rio Tinto Alcan sem kallast í daglegu tali starfsmanna ÍSAL og í daglegu
tali okkar hinna álverið
í Straumsvík. Eftir að hafa horft á
öryggismyndband, fengið hjálm,
slopp og annan öryggisbúnað fáum
við að fara inn á vinnusvæðið og
hitta þar þrjár konur sem vinna hjá
fyrirtækinu. Esther, Eyrún og Sunna
Björg eru allar í draumastarfi sínu
og komnar ansi langt með starfsferilinn miðað við frekar ungan aldur.
Esther er rafvirki, Eyrún er rafveitustjóri og Sunna Björg er framkvæmdastjóri rafgreiningar og situr
því í framkvæmdastjórn fyrirtækisins. Konur eru 20 prósent starfsmanna en þær þvertaka þó allar
fyrir að álverið sé karlavinnustaður.
Eyrún: Það eru miklu fleiri karlmenn sem vinna hérna en það er
ekkert sem segir að þetta þurfi að
vera karlavinnustaður.
Sunna: Konur geta algjörlega
gengið í öll störf hérna. Í mínu tilfelli þekki ég ekkert annað þar sem
ég hef unnið hér frá því ég var 18
ára. Maður hefur aldrei upplifað að
vera kominn í rosa karlaumhverfi.
En það er kannski öðruvísi með iðnaðarmennina.
Esther: Já, það vantar konur þar.

Við erum aðeins þrjár konur í áttatíu
manna hópi.
Eyrún: Ég held það tengist ekki
vinnustaðnum. Það er frekar að það
vanti kvenkyns iðnaðarmenn í samfélagið. Svo erum við reyndar allar
búnar að vera í þannig námi að við
höfum vanist því að vera í minnihluta.
Mýkja upp stemninguna
Þær segja að fólk hafi almennt mikinn áhuga á starfi þeirra og finnist
það spennandi. Sumum finnist þær
kannski svolítið töff.
Eyrún: Mér skilst að ég sé fyrsta
konan til að sinna starfi rafveitustjóra á Íslandi þannig að ég fékk
smá svona „vó“ stemningu í kringum mig. En það er ekkert við þetta
starf sem segir að karlmaður ætti að
sinna því frekar en kona.
En eru einhver störf í álverinu sem
kona getur ekki sinnt? Snýst þetta
einhvern tímann um líkamlegan
styrk?
Esther: Já, kannski pínu. Til
dæmis þegar ég þarf að lyfta rafmótorum, ég vippa þeim ekkert upp.
En maður fer ansi langt á skapinu.
Ekki það, það er voða gott að biðja
um smá hjálp og það eru allir tillitssamir, ég er stundum svolítið eins og
gömlu kallarnir.
Eyrún: Einmitt, það eru líka fullorðnir karlmenn hérna sem hafa
ekki sama líkamlega styrk.
Sunna: Það er náttúrulega lykilatriði að vera með blandað kynjahlutfall. Fólk er með mismunandi styrkleika.

Esther: Ég held að körlunum
finnist þetta þægileg tilbreyting.
Samskiptin verða öðruvísi. Til
dæmis finn ég að þeir leita mikið
til mín til að tala um börnin, hafa
áhyggjur af þeim og þess háttar
mál. Ég held þeir fari ekki hver til
annars en þeir koma til mín. Í staðinn negla þeir mig ekki í öxlina.
Það má segja að samskiptin séu á
ljúfari nótum.
Eyrún: Ég held að karlmenn þori
kannski frekar að vera þeir sjálfir
þegar konur eru líka hluti af hópnum. Þeir þora kannski að vera einlægari.
Sunna: Það er gaman að sjá það í
framleiðsludeildinni þar sem færri
konur eru hvað þeim finnst gaman
að fá konur til starfa. Það er mjög
vel tekið á móti þeim og andrúmsloftið verður oft skemmtilegra.
Eyrún: Já. Þarna eru einhverjar fyrirfram hugmyndir um hlutverk kynjanna. Konur mega vera
opnar og einlægar en ekki karlar.
Með blönduðum vinnustöðum þá
næst kannski eitthvert jafnvægi.
Eru sem sagt mikil samskipti?
Er þetta sem sagt ekki verksmiðjuvinna þar sem maður er einn með
framleiðslutækjunum?
Sunna: Nei, það eru mjög mikil
mannleg samskipti og hópurinn
vinnur mjög þétt saman. Samvinnan hér er rosalega öflug og
hefur í raun eflst á síðustu árum
enda hafa verið erfiðir tímar með
lágu álverði. Hópurinn hefur bara
þjappast saman. Störfin eru líka
mjög fjölbreytt og skemmtileg.

Þegar maður vinnur í framleiðslunni þá er engir tveir dagar eins
og umhverfið er mjög lifandi.
Vantar fyrirmyndir
Fyrirtækið hefur verið með tölusett markmið síðustu tvö ár um
að ráða fleiri konur. Aftur á móti
hafa ekki öll markmið náðst enda
of fáar konur sem sækja um. Sérstaklega gengur illa að auka hlut
kvenna meðal iðnaðarmanna.
Þarf að hvetja konur meira?
Eyrún: Ég held að það vanti helst
fyrirmyndirnar. Á meðan ég var
að alast upp gegndu engar konur
þessum störfum. Maður sér alltaf
bara karla og umræðan er um iðnaðarmennina í karlkyni. Mér datt
aldrei í hug að fara í rafvirkjun en
núna þegar ég hef kynnst þessu og
veit hvað rafvirkjarnir eru að gera
þá sé ég hversu skemmtilegt starf
þetta er.
Esther: Já, þetta er mjög
skemmtilegt. Ég er aldrei að gera
sama hlutinn, alltaf á ferðinni,
klifra upp á eitthvað og brasa,
hitta alls konar fólk út um allt
fyrirtæki og spjalla. Dagurinn
er ótrúlega fljótur að líða. Það er
ekki fyrir alla að sitja við skrifborð og það er sko alls ekki fyrir
mig. En svo gæti þetta verið einhver hræðsla í stelpum, sumir
eru svo hræddir við rafmagn og
vélbúnað, en maður lærir bara á
þetta. En já, ég held þetta snúist
um að yfirstíga hræðsluna og fá
fleiri fyrirmyndir.
Sunna: Það þarf líka meiri

Samskiptin verða
öðruvísi. Til dæmis finn ég að
þeir leita mikið til mín til að
tala um börnin, áhyggjur af
þeim eða kvarta yfir svefnlausri nótt vegna barnagráts.
Esther

Ég held að karlmenn
þori kannski frekar að vera
þeir sjálfir þegar konur eru
líka hluti af hópnum. Þeir
þora kannski að vera
einlægari.
Eyrún

Ég sat einu sinni til
hálffimm og ég var þá strax
spurð hvort ég ætlaði að
vinna yfirvinnu.
Sunna
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Metsölulisti
Eymundsson
HEILDARLISTI
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ﬂug frá

18.999 kr.

Tímabil: mars - maí 2015
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➜ Er að vinna í
háspennunni

➜ Fyrsti kvenkyns
rafveitustjórinn

Esther Gunnarsdóttir 26 ára

Eyrún Linnet 35 ára

Sunna B. Helgadóttir 31 árs

Menntun
Rafvirki

Menntun
Rafmagnsverkfræðingur

Menntun
Véla- og efnaverkfræði

Starf
Rafveituvirki

Starf
Rafveitustjóri

Starf
Framkvæmdastjóri rafgreiningar

Hvað þýðir það? Alls kyns verkefni víðs vegar á svæðinu tengd
rafmagni og rafveitu. Vinnur þó
helst verkefni tengd háspennu í
aðveitustöð.
Esther ætlaði alltaf að verða
iðnaðarmaður. Hún vann við
byggingarvinnu frá 16 ára aldri
og prófaði að fara í bóknám en
fann strax að það var ekki fyrir
hana. Esther fór í rafvirkjanám
í FB, á námssamning hjá ÍSAL
í kjölfarið og hóf störf að námi
og fæðingarorlofi loknu. Sextán
rafvirkjar starfa hjá fyrirtækinu
og þar af tvær konur.

Hvað þýðir það? Ber ábyrgð á
rafveitunni og hefur umsjón með
öllum búnaði.
Eyrún sótti um starfið þegar
það var auglýst árið 2011. Hún
er fædd og uppalin í Hafnarfirði
og hafði alltaf litið hýru auga til
álversins. Þegar laust starf var
auglýst 2011 sló hún til og hætti
á verkfræðistofunni sem hún
vann á. Eyrún byrjaði í sérverkefni, fór svo að sinna rafmagnsmálum í kerskála en byrjaði um
áramót sem rafveitustjóri. Eyrún
er fyrsta konan til að sinna því
starfi á Íslandi.

Hvað þýðir það? Stýrir allri
álframleiðslunni.
Sunna hefur unnið hjá ÍSAL
í fjórtán ár en hún byrjaði hjá
fyrirtækinu 18 ára sem sumarstarfsmaður í mötuneytinu. Hún
fór yfir á vaktir í álframleiðslunni
sem vakti áhuga hennar á starfinu og stýrði að einhverju leyti
námsvali hennar. Eftir masterspróf í verkfræði tók hún við
framkvæmdastjórastarfinu og
fetaði þar með í fótspor Rannveigar Rist sem sinnti starfinu í
nokkra mánuði áður en hún varð
forstjóri.

ﬂug frá

19.999 kr.

400 MANNS

19%

ÞRIÐJA HVER

3 KONUR

8 SITJA

starfa hjá Rio Tinto
Alcan.

þeirra eru konur
eða um 80.

kona gegnir stöðu
stjórnanda eða sérfræðings.

eru iðnaðarmenn
af 80 manna hópi.

í framkvæmdastjórn fyrirtækisins.
4 konur og 4 karlar.

Tímabil: maí 2015

LYO N

➜ Úr mötuneytinu
í stjórnina

fræðslu og upplýsingar. Kynna
betur störfin og hvaða verkefni felast í þeim. Þetta eru bara venjuleg störf.
Esther: Þegar nám er kynnt í
grunnskólum þá er alltaf bara
talað um bóknámsbrautir. Það er
aldrei sagt: „Hei, stelpur. Komið
og kíkið á vélvirkjabrautina.“
Aldrei.
Sunna: Það er náttúrulega mikið
menntasnobb á íslandi á þann hátt
að iðnnám nýtur ekki sannmælis.

ﬂug frá

24.999 kr.
Tímabil: júní - ágúst 2015

PA R Í S

ﬂug frá

12.999 kr.
Tímabil: apríl - maí 2015

LO N D O N

ﬂug frá

9.999 kr.
Tímabil: apríl - júní 2015

Gerð u verðs amanburð,
þa ð bo rga r s ig!

Í STEYPUSTÖÐINNI Eyrún, Esther og Sunna vinna á ólíkum stöðum í álverinu.

Sunna og Eyrún deila tíma sínum á milli skrifborðsins og eftirlitsferða. Esther er
aftur á móti á flakki um allt svæðið allan daginn. Í steypustöðinni er álið mótað í
álstangir.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

➜ Markmið um kynjahlutfall
KATRÍNARTÚNI 12 WOWAIR.IS WOWAIR@WOWAIR.IS

nýrra ráðninga var fyrst sett
árið 2013 (iðnaðarmenn undanskildir vegna lítils framboðs).

➜ Markmið 2013 var að
hlutfall kvenna af nýráðningum yrði 60%. Niðurstaða
ársins var 70%.

Forstjórinn tekur
ákvörðun um jafnrétti
Og er þetta ykkar framtíðarstarf?
Gengur vel að samþætta starf og
fjölskyldu?
Eyrún: Það skiptir engu hvort
þú ert karl eða kona hérna, hér er
fjölskylduvæn starfsmannastefna.
Það fara rútur klukkan átta og
fjögur hingað. Þess vegna verður ramminn svo skýr. Hér er dagvinnan unnin frá átta til fjögur.
Sunna: Mörg fyrirtæki gefa sig
út fyrir að vera fjölskylduvæn
fyrirtæki. ÍSAL er virkilega fjölskylduvænt fyrirtæki. Það er lögð
áhersla á að vinna átta tíma á dag
og forstjórinn okkar er góð fyrirmynd þar. Það er frábært og rútuferðirnar hjálpa okkur að halda
okkur við þennan tíma. Ég sat
einu sinni til hálffimm og ég var
þá strax spurð hvort ég ætlaði að
vinna yfirvinnu.
Eyrún: Rannveig sagði einu
sinni á starfsmannafundi að við
ættum ekki að vinna meira en átta
tíma því við verðum að rækta fjölskyldu okkar. Af því að þegar við
förum á elliheimili, þá heimsækir
fjölskyldan okkur en ekki vinnan.
Þetta fannst mér frábær punktur
hjá henni.
Haldið þið að það skipti máli að
það er kona sem leiði fyrirtækið?
Eyrún: Ég held að það skipti
ekki máli að hún er kona, heldur að hún sé manneskja sem er
mjög meðvituð um að það þurfi að
taka ákvörðun um að ná jafnrétti.
Það að hún er kona hjálpar henni
kannski að sjá mikilvægið en það
er ekki grundvallaratriði.

➜ Markmiðið 2014 var
hækkað í 70% en
niðurstaða ársins var um
50%.
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MAZDA. DEFY CONVENTION.

BLINDPUNKTSAÐVÖRUN

SNJALLHEMLUNARKERFI

BLUETOOTH

Gerir ökumanni viðvart
um hliðarumferð. Góður
staðalbúnaður sem
eykur öryggi þitt.

Bráðsnjall staðalbúnaður
sem eykur öryggi með
því að bregðast við ef
stefnir í árekstur.

Bluetooth tenging fyrir
tónlist og síma. Staðalbúnaður þér til þægindaog ánægjuauka.

FJÓRHJÓLADRIF MEÐ
GÓÐRI VEGHÆÐ

Öﬂugt fjórhjóladrif og
21 cm veghæð ásamt
1800-2000 kg dráttargetu
eykur notagildið.

.20'8
6785
.
$
8
/
6
1
5(<
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

SKYACTIV SPARTÆKNI

Sparaðu með SKYACTIV
spartækni Mazda. Eyðsla frá
aðeins 5,2 - 6,6 l/100 km í
blönduðum akstri.
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ALDREI FLEIRI FLEIRI TILKYNNINGAR UM OFBELDISBROT
TILKYNNINGAR
*844
UM OFBELDISBROT
Ofbeldisbrotum hefur fjölgað frá
árinu 2011 og hafa ekki borist
fleiri tilkynningar til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en
á síðasta ári þegar lögreglunni
bárust 844 tilkynningar um
ofbeldisbrot.
Langstærstur hluti gerenda í
ofbeldisbrotum er á aldrinum
21 til 30 ára, en líkamsárásir
hafa lengi verið nátengdar
skemmtanahaldi borgarbúa um
helgar, segir Jónas Orri Jónasson,
félagsfræðingur í upplýsinga- og
áætlanadeild lögreglunnar.

839

781
757

14 ÁRA OG YNGRI KÆRÐ FYRIR OFBELDI

8

➜ Fjöldi barna

7

sem eru 14 ára og
yngri og eru kærð
fyrir ofbeldisbrot
hefur margfaldast

*bráðabirgðatölur
Heimild: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

679

2010

2011

2
1

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Leikreglurnar engar og allt sýnt í
Tilkynningum um ofbeldisbrot barna undir lögaldri til lögreglu hefur fjölgað á síðustu árum. Fagmenn segja fjöldann ekki
vera áhyggjuefni heldur öfgarnar. Í stað þess að kenna óheilbrigðri unglingamenningu um benda fagmenn fingri á foreldra.
Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir
kristjanabjorg@frettabladid.is

Erla Björg
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

S

kipulögð, blóðug slagsmál meðal barna og
unglinga í Reykjavík
hafa vakið ugg með
fólki. Myndböndum af
slagsmálum barnanna
var dreift á lokaðri síðu á
Facebook og er ofbeldið í rannsókn hjá lögreglu.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var stofnað til síðunnar vegna persónulegra útistaðna. Þau slagsmál voru tekin
upp á myndband. Sá sem tók
upp myndbandið kunni ekki að
dreifa myndefninu öðruvísi en á
Facebook og stofnaði þess vegna
sérstaka síðu um það. Síðan, sem
var einfaldlega nefnd Slagsmál, vatt upp á sig og fékk upp
undir eitt þúsund fylgismenn á
skömmum tíma þar sem ungmenni skoruðu á hvert annað
í slagsmál. Myndböndin sýna
gróft ofbeldi, ungmennin veita
þung högg og sparka í höfuð.
Jóhann Karl Þórisson aðstoðaryfirlögregluþjónn sem fer
með rannsókn málsins segir að

lögreglan hafi haft upp á stofnanda síðunnar og beðið hann um
að loka henni. „Svo var talað við
foreldra þeirra barna sem forvarnarlögreglumenn þekktu.
Það hefur enginn komið og
kært þannig að málinu er í raun
lokið.“
Jóhanni finnst þetta mál vera
í raun mál foreldranna og vísar
máli sínu til stuðnings til þekkts
dægurlagatexta. „Það má spyrja
foreldrana: „Móðir, hvar er
barnið þitt?“ Mér finnst að foreldrar eigi að vita hvar börnin
þeirra eru og hvað þau eru að
gera. Vita foreldrar til dæmis
hvað börnin þeirra eru að gera
á Facebook?“ spyr Jóhann og
segir að sér finnist ekki eðlilegt
að þrettán til fjórtán ára börn
fari út í bæ að horfa á aðra unglinga slást og foreldrar viti ekki
af því. „Erum við sem samfélag
sátt við þá þróun?“

Það má
spyrja foreldrana:
„Móðir, hvar
er barnið
þitt?“
Jóhann Karl
Þórisson,
aðstoðaryfirlögregluþjónn

SLAGSMÁL Myndbönd voru tekin af unglingum að slást og var svo deilt á lokaðri Facebook-síðu sem fjölmörg börn undir

lögaldri voru meðlimir að.

MYND/STILLUR ÚR MYNDBÖNDUM Á FACEBOOKSÍÐU.

Hrunið, netið og tískustraumar Börn í vanlíðan sem reyna að sýna sig og sanna á netinu
➜ Upplifa reiði foreldra

M

agnús Stefánsson,
fræðslufulltrúi og framkvæmdastjóri Maritafræðslunnar, segir ljóst að þeim
ungmennum
sem ganga hvað
harðast fram líði
mjög illa. Hann
rekur líðan þeirra
til hrunsins . „Við
höfum gleymt
okkur í hruninu.
Þetta eru börn
MAGNÚS
sem eru alin upp
STEFÁNSSON
í skugga fjármálakrísu og mikils uppgjörs í
samfélaginu. Þau upplifðu reiði
foreldranna. Reiði er smitandi.
Það hefur gætt ákveðins
markaleysis og virðingarleysis í
samskiptum frá hruni. Þetta hafa
börnin okkar horft upp á.“
Hann segir tilfinningaþroska
barnanna hafa beðið skaða. „Það
er svo mikill hraði á okkur, við
gefum ekki unglingunum okkar
þann tíma sem þeir þurfa og til
að rækta upp í þeim manneskjuna. Slagsmálin eru ein birtingarmynd, of mikil netnotkun
er önnur birtingarmynd þessarar
vanrækslu.“
Magnús bætir við að gallinn
við fréttaflutning af áhættuhegðun á netinu sé að smithættan
sé mikil. „Ég vil helst ekki nefna
þessar síður og auðvelda þeim
aðgang að þeim.“

➜ Slagsmálin eru sýningaratriði

V

ið þurfum að átta okkur á því
að stærstur hluti unglinga er
til fyrirmyndar. Sannleikurinn
er sá að heldur hefur dregið úr
vandamálum af
þessu tagi á síðustu
tuttugu árum,“ segir
Þórólfur Þórlindsson
félagsfræðingur
sem hefur rannsakað ofbeldi meðal
unglinga í gegnum
tíðina. „Hins vegar
ÞÓRÓLFUR
verðum við að hafa
ÞÓRLINDSSON
í huga að umburðarlyndi okkar gagnvart ofbeldi
er miklu minna í dag en það var.
Það gæti fjölgað tilkynningum um
ofbeldisverk.“
Þórólfur segir að slagsmál og
áflog hafi verið býsna algeng
meðal unglinga áður fyrr. Hann
segir formið hins vegar hafa breyst
verulega. „Áður fyrr giltu ákveðnar
reglur í slagsmálum. Leikreglurnar voru skýrari og til að mynda
ódrengilegt að ráðast margir á einn
eða sparka og kýla ítrekað í höfuð.
Slagsmálin í dag virðast vera orðin
einhvers konar sýningaratriði, þau
eru eiginlega sviðsett. Það eru
áhorfendur og tekið upp myndband. Það er rétt að hafa í huga
að ofbeldistilvikin þurfa ekki að
vera mörg til að vekja mikla athygli
þegar þessu er dreift út um allt
eins og nú er. Þetta er breytt landslag. Við verðum að gæta okkar

á því að fordæma ekki allt unga
fólkið út frá örfáum dæmum.“

15 sekúndna frægð
Óli Örn Atlason,
uppeldis- og
menntunarfræðingur, hefur
haldið fjölmarga
fyrirlestra um
unglinga og
netið. Hann
tekur undir
ÓLI ÖRN
orð Þórólfs.
ATLASON
„Þetta snýst um
viðurkenningu frá jafningjahópnum. Þannig hefur það alltaf verið
með unglinga. Með samfélagsmiðlunum er hægt að fá margfalt
meiri viðurkenningu og viðbrögð.
Fólk er að fá 15 sekúndna frægð
með myndböndunum. Það eru svo
margir sem vilja sýna sig og sanna
þannig að maður þarf alltaf að
ganga lengra, koma með eitthvað
nýtt, eitthvað krassandi.“
Óli Örn bætir við að foreldrar
séu almennt illa upplýstir um
miðlana sem börnin þeirra nota
enda hafi tækninni fleygt fram afar
hratt. „Foreldrar verða að gefa sér
góðan tíma til að kynna sér þetta.
Þeir þurfa einnig að tala meira
saman. Þegar foreldrahópurinn
er orðinn upplýstari og stendur
saman er hann mun fljótari að taka
eftir því ef eitthvað er ekki í lagi og
fljótari að grípa inn í.“

➜ Fimm til sex á ári fá lífshættulegt höfuðhögg eftir

A

ð meðaltali koma fimm til
sex á Grensás á hverju ári
vegna alvarlegs höfuðhöggs
eftir líkamsárás. „Þetta eru bara
þeir sem koma til
okkar. Einhverjir eru
ekki svo heppnir að
lifa höfuðhöggið
af,“ segir Guðbjörg
Kristín Ludvigsdóttir, læknir á Grensás.
„Það er misjafnt
hvaða eftirstöðvar
GUÐBJÖRG
fólk situr eftir með.
LUDVIGSDÓTTIR
Alveg frá vægum
skerðingum eins og tapi á bragðeða lyktarskyni upp í að vera hreinlega alveg út úr heiminum eða ná
ekki meðvitund.“
Guðbjörg segir eitt högg á
höfuðið geta breytt lífi einstaklings
varanlega. Þá skiptir ekki öllu máli
hve þungt höggið er. „Það skiptir
máli hvar viðkomandi er sleginn í
höfuðið. Það er erfitt að meta hvað
sé vægt höfuðhögg og hvað ekki.
Það þarf stundum svo lítið.“
Guðbjörg bendir á nýlega
könnun sem sýnir að 76% boxara
séu með varanlegar skemmdir í
heila sem sjást á mynd. „Þetta
getur verið vitræn skerðing,
einkenni Parkinson, þrálátur
höfuðverkur, þreyta og meiri líkur á
minnisglöpum,“ segir Guðbjörg og
bætir við að henni þyki óskiljanlegt í ljósi þessara upplýsinga að
bardagaíþróttir þar sem lamið er

í höfuð séu leyfðar og vísar þar til
að mynda til MMA-bardagaíþróttarinnar sem Gunnar Nelson stundar
og hefur notið vaxandi vinsælda
meðal landans
undanfarin ár.

Algjör
vanþekking á
íþróttinni
Haraldur Nelson,
framkvæmdastjóri Mjölnis,
HARALDUR
segir jafn
NELSON
fáránlegt að
bera saman slagsmál unglinga og
MMA-íþróttina og að bera saman
glæfralegan hraðakstur í miðbæ
Reykjavíkur og kappakstursíþróttir.
Slíkt lýsi einfaldlega algjörri
vanþekkingu á málinu og sé
marklaust tal út í loftið.
„Ég sá þessi myndbönd með
slagsmálunum í fréttunum og
þetta er skelfilegt að horfa upp
á. Bókstaflega nístir mann. En
svona slagsmál eiga ekkert skylt
við bardagaíþróttir. Þar ertu með
þrautþjálfaða íþróttamenn sem
keppa eftir alþjóðlegum reglum
íþróttarinnar, með miklum öryggisskilyrðum og með dómara og
lækni sem geta stöðvað keppnina.
En svona slagsmál og líkamsárásir
eins og sjást á myndböndunum
fordæmum við að sjálfsögðu
rétt eins og allir hugsandi einstaklingar hljóta að gera. Þetta eru
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FLEIRI TILKYNNINGAR UM BÖRN SEM BEITA OFBELDI TIL BARNAVERNDAR REYKJAVÍKUR
197
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Fjöldi barna
Fjöldi tilkynninga
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59

2013

➜ 18% aukning var á
tilkynningum um börn sem
beita ofbeldi frá árinu 2013
til ársins 2014.
➜ Halldóra Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdarstýra
Barnaverndar Reykjavíkur,
segir mögulegt að fleiri mál
séu tilkynnt vegna þess að
þau eru tekin upp á myndband sem margir sjá.

2014

beinni
Það hefur gætt
ákveðins markaleysis og
virðingarleysis í samskiptum frá hruni. Þetta
hafa börnin okkar horft
upp á.
Magnús Stefánsson,
fræðsluulltrúi og framkvæmdastjóri
Marita-fræðslunnar

Með samfélagsmiðlunum er hægt að fá
margfalt meiri viðurkenningu og viðbrögð.
Fólk er að fá 15 sekúndna
frægð með myndböndunum.
Óli Örn Atlason,
uppeldis- og menntunarfræðingur

Þetta eru ofbeldismenn og eiga ekkert skylt
við íþróttamenn í
bardagaíþróttum. Það
særir okkur auðvitað að
vera dregin inn í svona
umræðu.
Haraldur Nelson,
framkvæmdastjóri Mjölnis

líkamsárás

•

jl.is

•

SÍA

Styrkir fyrir
námsmenn
JÓNSSON & LE’MACKS

ofbeldismenn og eiga ekkert skylt
við íþróttamenn í bardagaíþróttum.
Það særir okkur auðvitað að vera
dregin inn í svona umræðu enda
hefur þetta ekkert með bardagaíþróttir að gera.“
Haraldur bætir við að strangar
reglur séu í Mjölni. Allir meðlimir
skrifi meðal annars undir samning
um að framfylgja siðareglum
og nýta sér ekki þekkinguna og
færnina sem þeir öðlast til ofbeldisverka.
„Við erum þrír stofnfélagar fyrrverandi lögreglumenn og við tökum
mjög sterka afstöðu gegn því að
hleypa mönnum hingað inn sem við
treystum ekki til að fylgja þessum
reglum. Við höfum nokkrum
sinnum neitað mönnum um aðgang
sem við vitum að beita ofbeldi, til
að mynda handrukkurum og öðrum.
Það kemur ekkert annað til greina.“
Haraldur hefur þó áhyggjur af
öðrum bardagaíþróttafélögum sem
setja mögulega ekki eins stífar
reglur og viðmið og Mjölnir eða
fylgja þeim ekki eins fast eftir.
„Þess vegna þarf að gera íþróttina
löglega. Þá yrði eftirlitið eflt og
hlutirnir gerðir á faglegri hátt. En
það er á hreinu að þessir klúbbar
hverfa ekki með því að banna þá.
Menn hafa stundað bardagaíþróttir
frá örófi alda. Gerum þetta af
skynsemi og fagmennsku svo fólk
hafi frelsi til að stunda sitt sport á
eins öruggan hátt og unnt er.“

Umsóknarfrestur er til 16. mars.
Sæktu um námsstyrki Landsbankans á landsbankinn.is.

Námufélagar eiga nú kost á veglegum
námsstyrkjum á framhalds- og háskólastigi fyrir skólaárið 2015-2016.
Veittir verða styrkir í fimm flokkum
 Framhaldsskólanám – þrír styrkir að
upphæð 200.000 kr. hver.
 Iðn- og verknám – þrír styrkir að
upphæð 400.000 kr. hver.
 Háskólanám (BA/BS/BEd) – þrír styrkir
að upphæð 400.000 kr. hver.
 Listnám – þrír styrkir að upphæð
500.000 kr. hver.
 Framhaldsnám á háskólastigi – þrír
styrkir að upphæð 500.000 kr.

Landsbankinn

landsbankinn.is

29

410 4000
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Á RÖKSTÓLUM Sigríður Elva og Hilmar Örn eru á því að allt hafi skánað eftir að þau hættu að fylgjast með fréttum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Heilagar tölur og trúarbrögð
Hilmar Örn Hilmarsson allsherjargoði og Sigríður Elva Vilhjálmsdóttir dagskrárgerðarkona eiga sameiginlegt að fylgjast
lítið með fréttum þessar vikurnar og hafa áhuga á ásatrú. Sigga Elva hefur verið sótt af björgunarsveit en Hilmar Örn ekki.
Á RÖKSTÓLUM
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Þ

egar rökstólaparið Hilmar Örn Hilmarsson allsherjargoði og Sigríður
Elva Vilhjálmsdóttir
dagskrárgerðarkona
hittast heilsast þau með
virktum. „Hvað, þekkist þið?“ spyr
blaðamaður undrandi.
Hilmar Örn: Ekki nóg en við
getum sagt að leiðir okkar hafi
skarast.
Sigga Elva: Hann gaf dóttur
minni, Andrá, nafn við formlega
athöfn. Held ég hafi hringt í hann
með viku fyrirvara. Mér finnst
kristilegar skírnir yfirleitt svo
átakanlega langdregnar og mikið
gert úr því að allir viðstaddir eigi
að passa upp á trúarlegt uppeldi
barnsins. Yfirleitt er ég við það að
látast úr leiðindum og samviskubiti yfir því að ætla náttúrlega ekkert að fara eftir þessum ráðleggingum. En nafngjöfin tók bara
fjórar mínútur. Það var frábært.
Hilmar Örn: Þetta hlýtur að
hafa verið skemmri skírn svo ég
noti vitlaust hugtak og óviðeigandi. Þið hafið fengið hraðspólun.
Yfirleitt held ég athöfnin taki tíu
mínútur, kortér. En það er ekkert
verið að lesa mikið yfir barninu
ómálga og segja því hvað það eigi
að varast og því síður að fá fullorðna til að fá samviskubit.
Sigga Elva: Fengum við ADHDútgáfu? Það var fínt því þetta var
áður en ég fór að taka ofvirknitöflurnar! Við foreldrarnir tókum þá
ákvörðun eftir þessa athöfn að ef
við hættum einhvern tíma að lifa í
synd þá yrðir þú sjálfkjörinn í að
gefa okkur saman. Það verður trúlega bókað einhvern tíma með viku
fyrirvara.
Hilmar Örn: Ég er nú samt
einn mest hataði maður í heiðnum
kreðsum í Ameríku þessa dagana,

þar var vitnað í að ég tryði ekki
bókstaflega á eineygðan mann á
áttfættum hesti og kommentin frá
Bandaríkjamönnum eru svakaleg, þar kemur fram að þúsundir
Bandaríkjamanna eiga daglegt
samtal við Óðin og fóðra Sleipni á
meðan. Þetta er allt í raunheimi.
Sigga Eva: Þeir eru nú dálítið fyrir bókstafinn þarna vestra,
blessaðir. En ef maður hittir yfirnáttúrulega veru þá finnst mér það
eitthvað til að ræða við fagmenn í
heilbrigðisstéttum frekar en tala
um það á torgum. Það eru til lyf
við þessu.
Hilmar: Já, ég held að fólkið í
hvítu sloppunum sé betra í að fást
við svona en fólkið í kuflunum. En
ég hef alveg þurft að kyngja því að
sumir hafi þær skoðanir að ég sé
að afvegaleiða fólk.
Sigga Elva: „Já, hefurðu verið
mikið í því að draga fólk út í synd
og lesti?
Hilmar Örn: Ekki eins og ég hef
viljað. Það liggur við að það hafi
farið meiri tími í kökubakstur hjá
mér.
Ekki enn komin með flatskjá
Hafið þið eitthvað fylgst með veraldlegum atburðum á litla Íslandi
undanfarið?
Hilmar: Nei, ég er þessi andlegi
maður sem varla stíg fæti til jarðar! Reyni bara að taka sem minnstan þátt í umræðunni á Íslandi eftir
hið svokallaða hrun. Ég verð svo
þunglyndur.
Sigga Elva: Ég var að vinna í
fréttum þegar runið varð og tók
viðtöl við fimm hagfræðinga og tíu
pólitíkusa á hverjum einasta degi,
að því er mér fannst, kom heim á
hverju kvöldi með tilfinninguna:
Það bjargast ekkert – það ferst,
það ferst. Svo varð mér til happs
að ég slapp úr því starfi og fór í
meira léttmeti nokkrum mánuðum
seinna. Geðheilsan snarbatnaði og
ég komst að því að þjóðfélagið fer
ekkert á hliðina þótt maður fylgist
ekki með.

Hilmar Örn: Ég er svo hjátrúarfullur að ég held að allt hafi skánað við það að ég hætti að fylgjast
með.
Sigga Elva: Sagan segir líka að
ef maður bíði nógu lengi þá verði
komið góðæri næst þegar maður
opnar Fréttablaðið. Fer ekki að
bresta á með því?
Hilmar Örn: Ég vona það, en
veit ekki alveg hver hringrásin er
í árum talið.
Sigga Elva: Er ekki talað um sjö
ár? Það er heilög tala í kristninni
en ég veit ekki hvernig það er í
heiðni.
Hilmar Örn: Það er níu hjá
okkur en ég skal alveg nota kristna
tímatalið ef það hentar.
Sigga Elva: Mér sýnist þið ætla
að hafa vinninginn í þessu. Ég er
að minnsta kosti ekki búin að fá
mér flatskjá enn þá og er enn í
Excel-skjalinu að reyna að finna út
hvernig ég get losnað úr ofbeldissambandinu við bankann.
En þegar ég var í fréttaumhverfinu var ég með blogggáttina opna
og fylgdist með öllum miðlum.
Hilmar: Ég tek mest eftir fréttum um týnda púðluhunda og svoleiðis. Þegar ég var að keppa í
Útsvari varð ég mér til skammar því ég vissi ekkert fréttatengt.
Maður átti að botna nýlega fyrirsögn og ég seig bara niður, hefði
kannski getað það ef fyrirsögnin
hefði verið úr Öldinni okkar frá
1930. Þá hefði verið komin mátuleg
fjarlægð. En ég veit þó að nýlega
var full rúta af ungmennum föst
í hálfan sólarhring af því vegurinn fór í sundur og mér finnst svo
falleg fréttin af bóndanum sem
keyrði um nóttina með mat til
þeirra. Svoleiðis fólk gefur manni
trú á lífið.
Hafið þið lent í lífsháska eða
verið strandaglópar?
Sigga Elva: Ég hef verið sótt af
björgunarsveit. Ég álpaðist upp í
gúmmíbát á Hornströndum með
manni sem ætti, strangt til tekið,
ekki að vera með próf á þríhjól. Sú

ferð endaði með því að allir féllu
útbyrðis rétt við ströndina og ég
fékk skrúfuna á fullu blússi í öxlina á mér. Það var siglt í næsta
farsímasamband og eftir tvo, þrjá
tíma birtist risabátur með her
af fólki sem hafði staðið upp frá
vinnunni til að sækja einhvern
bjána sem hafði verið að sulla í
vitleysu á gúmmíbát. Ég ber endalausa virðingu fyrir svona fólki.

Ég álpaðist upp í
gúmmíbát á Hornströndum
með manni sem ætti,
strangt til tekið, ekki að vera
með próf á þríhjól. Sú ferð
endaði með því að allir féllu
útbyrðis rétt við ströndina
og ég fékk skrúfuna á fullu
blússi í öxlina á mér.

Áhyggjur af þungarokkurum
Munið þið eftir f leiru sem hefur
verið í umræðunni nýlega?
Sigga Elva: Nei, ég er búin að
sitja með heyrnartól og viðtalsklippa síðustu þrjár vikur. Eiginlega hef ég bara verið í vinnunni
síðan í september og er sorglega
illa að mér. En síðast þegar ég
vissi var eldgos í gangi.“
Hvað segja heiðnir menn um
það?
Hilmar Örn: „Hverju reiddust
goðin,“ var flottur frasi hjá Snorra
goða á sínum tíma og sumir halda
því fram að „sól tér sortna“ í Völuspá sýni að heiðnir hafi upplifað
eldgos þaðan sem þeir komu en það
hefur aldrei gosið í Noregi og Danmörku svo það er ekkert innbyggt
í heiðni. Í grísku og rómversku
goðafræðinni eru hins vegar eldfjallaguðir og í Suður-Ameríku
er eldfjallagyðja svo þetta fylgir
staðháttum. En í heiðninni erum
við með Loka sem veldur jarðskjálfta samkvæmt Snorra-Eddu.
Þegar konan hans, Sigyn, tekur
kerið í burtu frá honum spriklar
hann og þá verða skjálftar. Það er
falleg skýring sem ég skil miklu
betur en jarðfræðina.
Sigga Elva: Hvenær hætta trúarbrögð að taka breytingum? Er búið
að loka fyrir umsóknir eða mætti
koma með nýjan guð í ljósi einhverra aðstæðna? Ég var reyndar
lengi að hugsa um að stofna söfnuð
til heiðurs Bakkusi og minnir að til
að fá trúfélagsskrá þurfi að byggja
á einhverjum sögulegum átrúnaði.
Hilmar Örn: Ég held að það

Sigríður Elva

Þegar ég var að keppa í
Útsvari varð ég mér til
skammar því ég vissi ekkert
fréttatengt. Maður átti að
botna nýlega fyrirsögn og ég
seig bara niður.
Hilmar Örn

sé eðli góðra trúarbragða að
þau breytist með tímanum. Þess
vegna sér maður gamlar goðfræðilegar sögur í bíómyndum
og bókmenntum. Það eru sögur
sem verða að segjast og finna sér
alltaf leið. Þær eru hluti af okkar
sálræna uppeldi og hvernig við
speglum okkur á hverjum tíma.
Ég hef engar áhyggjur af því.
Ég hef meiri áhyggjur af sumum
þungarokkurum.
Sigga Elva: Er það af því að
tónlistin er vond eða ertu að tala
um boðskapinn?
Hilmar Örn: Ég tek það skýrt
fram að ég er ekki að tala um
Skálmöld sem ég dýrka og dái og
finnst stórkostlegt hvernig hún
miðlar arfinum áfram. En það
er komið sérstakt sánd, vikingmetal, og það eru mikil læti. Ég
er svo mikil pempía.
Sigga Elva: Þú vilt bara ljúfa
tóna eins og hjá Skálmöld.
Hilmar Örn: Já, eitthvað sætt,
lítið tíst.

5 䟏ra 䟏byrgð
䟅takmarkaður akstur

VINSÆLDIR HYUNDAI
AUKAST ST䟈ÐUGT
www.hyundai.is

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

ENNEMM / SÍA / NMxxxxx

VERIÐ VELKOMIN 䟀 REYNSLUAKSTUR

Hyundai Santa Fe
Fj䟟rhj䟟ladrif / D䟚sil sj䟏lfskiptur
Verð fr䟏 6.990.000 kr.
Eyðsla 6,7 l/100 km*
Hyundai ix35

Fj䟟rhj䟟ladrif / D䟚sil beinsk.
Verð fr䟏 5.590.000 kr.
Eyðsla 5,7 l/100 km*

Opið 䟚 dag fr䟏 kl. 12-16
Hyundai i10

Verð fr䟏 1.970.000 kr.
Eyðsla 4,7 l/100 km*

Hyundai i30

Verð fr䟏 2.940.000 kr.
Eyðsla 6,0 l/100 km*

Umboðsaðilar:
GE B䟚lar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

B䟚lasalan B䟚l䟏s
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

B䟚lasala Akureyrar
Akureyri
www.bilaka.is
461 2533

B䟚laverkstæði Austurl.
Egilsst䟢ðum
www.bva.is
470 5070

iB ehf.
Selfossi
www.ib.is
490 9090

Kaupt䟤ni 1 / Beint 䟏 m䟟ti IKEA / 575 1200
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LIVINGSTONE-EYJA Mörgæsirnar virðast ekki síður hafa gaman af heimsókninni en gestirnir.

MYND/LUIS TURI

Á slóðum
sela og
mörgæsa
Suðurskautslandið býr yfir náttúrufegurð sem felst
í hrikaleik fjalla, hella og jökla, fjölbreytni ísjaka og
eyja og nálægð við villt dýr eins og seli, mörgæsir
og hvali. Ari Trausti Guðmundsson jarðeðlisfræðingur fór með hóp til Suðurskautslandsins.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

V

ið vorum á um hundrað
farþega skipi, nokkru
stærra en gamli Gullfoss var, og sigldum
mest meðfram ströndum enda hvergi hægt að
ferðast um á landi með hóp ferðamanna og engar eru hafnirnar
heldur. Leiðin lá meðfram skaga
sem gengur út úr stóra kringlótta
meginlandinu í áttina að SuðurAmeríku. Hann er frábrugðinn
jökulhellunni miklu því á honum
eru fjöll og íslaus svæði með
klappir, grjót og skriðjökla fram í
sjó, firðir og háir tindar. Hann er
í raun miklu líkari austurströnd
Grænlands en meginlandinu. Svo
eru gríðarlega margar eyjar við
ströndina, meira að segja eldvirkar eyjar sem gusu á síðustu
öld. Ein af eyjunum er með stórri,
sjávarfylltri öskju þannig að hægt
er að sigla inn í hana.“
Þannig lýsir Ari Trausti Guðmundsson í stuttu máli landslaginu
sem fyrir augun bar í ferðalagi að
Suðurskautslandinu í fyrravetur.
Íslendingar hafa farið í vinnuferðir og pólgöngur þangað en þetta
var fyrsta hópferðin. Bændaferðir efndu til hennar og Ari Trausti
var fararstjóri. „Við Íslendingarnir vorum ellefu og svo var fólk af
býsna mörgum öðrum þjóðernum
á sama skipi,“ segir hann.
Ein glæsilegasta siglingaleið heims
Áætlunin var ekki niðurnjörvuð,
kapteinninn réð því að vissu leyti
hvað gert var, að sögn Ara Trausta.
„Um borð í skipinu voru gúmmíbátar og hver dagur snerist um að
fara í skemmtisiglingar á þeim,
annaðhvort í land til að skoða tilkomumikið landslag, mörgæsir eða
annað spennandi eða að sigla milli
ísjaka og skoða seli og hella utan
af sjó. Þarna eru nokkrar tegundir
af selum og líka nokkrar af mörgæsum og svo er mikið líf í sjónum,
hvalir og selir á sundi og fuglar að
steypa sér eftir æti, þannig að það
er ótalmargt áhugavert sem fyrir
augu ber.“
Hann nefnir Lemaire-sundið.

FARARSTJÓRINN „Við fengum nokkra fína, sólríka daga en líka smá muggu og éljagang,“ segir Ari Trausti.

Um borð í skipinu
voru gúmmíbátar og hver
dagur snerist um að fara í
skemmtisiglingar á þeim.
„Sundið er talin ein glæsilegsta
siglingaleið í heimi. Það er mjög
þröngt, sums staðar ekki nema
tvær, þrjár skipsbreiddir og nærri
lóðrétt fjöll beggja vegna rísa
í yfir 1.000 metra hæð. Svo eru
rannsóknastöðvar þarna sem eru
mannaðar ólíkum þjóðum og ein
eða tvær eru heimsóttar í svona
ferðum.“
Íslendingarnir voru við Suðurskautslandið seinni hluta janúar og
aðeins fram í febrúar. Ari Trausti
segir staðviðrasamt þar á þeim
tíma. „Við fengum nokkra fína, sólríka daga en líka smá snjómuggu
og éljagang, hitastigið var frá einni
til tveimur mínusgráðum upp í sex
til sjö í plús. Tanginn er neðan við
heimskautsbaug en ekki nálægt
sjálfum suðurpólnum því landið er
svo hrikalega stórt.“
Til Alaska næst
En hvaðan var lagt upp í siglinguna? „Við þurftum að komast
til Buenos Aries og fórum gegnum
London. Frá Buenos Aries flugum
við til syðsta bæjar heims, Ushuaia,
sem er á Eldlandi, eyjar sem skiptist milli Síle og Argentínu. Við
vorum Argentínumegin og sigldum þaðan, um tveggja sólarhringa
ferð yfir Drake-sundið milli meginlandanna.“
Hugmyndin er að fara í hina áttina á þessu ári og sigla til Alaska
í ágúst, að sögn Ara Trausta. „Það
er hin hliðin á peningnum,“ eins
og hann orðar það. „Við verðum á
stærra skipi en því sem við vorum
á við Suðurskaustslandið og það
verða engar gúmmíbátasiglingar
því þarna eru hafnir og bæir og það
verður kastað akkerum eða lagst að
bryggju til að skoða sig um. Eftir
beint flug til Vancouver verður siglt
til bæjar sem heitir Seaward og er
í Alaska norðarlega, þaðan verður
farið í járnbrautarlest til Anchorage
og þaðan fljúgum við heim. Þetta
verður aðeins þægilegri ferð en hin.
Bændaferðir sjá um hana líka.“

SELIRNIR Sæfílar eru risastórir og eru þarna að fara úr vetrarhárunum.
SAFN

Lockroy var
áður bresk
rannsóknarstöð á
Gourdiereyju en er
nú safn á
sumrin.

GENTOO-MÖRGÆSIR „Góðan daginn, hér búum við!“

ÍSLENSKI HÓPURINN Ánægt fólk undir lok ferðar.

MYNDIR/ARI TRAUSTI

20%
afsláttur
LADY PURE COLOR

ALVEG MÖTT MÁLNING
EIN HEITASTA
VEGGMÁLNINGIN Í DAG!

Lady Pure Color 3 ltr
7122040-53

Lady Supreme Finish 40

7.196 kr

Hágæða lakkmálning

8.995

Lady Supreme Finish 40

Nýtt lakk fyrir innréttingar, hurðir, glugga
og aðra fleti. 0.75 ltr. 40% glans

8.995

4.495 kr

7118071-74

Húsasmiðjublaðið

Fyrir innréttingar, hurðir
og glugga þar sem áferðin
þarf að vera óaðfinnanleg

er komið út

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI

Eldhústæki
Emmevi, Eden

Eldhústæki
Emmevi, Eden

7900023

7900022

16.915 kr

21.995 kr

Handlaugartæki
Emmevi, Eden.
7900020

13.995 kr

Handlaugartæki
Emmevi, Winny.
7900012

8.785 kr

Handlaugartæki
Damixa, Clover

32.895 kr

8000031

Þvottavél
og þurrkari

Blástursofn
Þvottavél EWP 1274TDW

Þvottavél/þurrkari

7 kg, 1200 snúninga
orkunýting A++

EWW 1476HDW

1808864

1860170

69.900kr

162.990kr

EOB 3311AOX
Stál. 74 ltr, orkunýting A,
kjöthitamælir.
1830202

74.900kr

Helluborð EHF 6342XOK
Keramik helluborð
Stærð 380x576x516 mm.
1850524

59.490kr

Pure loftljós

Hönnun: Bönnelycke
6010858-60

EINSTAKT
TILBOÐ

30 ÁRA
ÁBYRGÐ

Harðparket eikarplanki
Eikarplanki, fasaður, mattur
Borðastærð 1.383 x 193 mm
8 mm þykkt, slitþolsflokkur 32
147050
Verð gildir til 23. febrúar 2015 eða á meðan birgðir endast.

2.289kr/m

30 ÁRA
ÁBYRGÐ

Harðparket eikarplanki
Eikarplanki, fasaður, mattur
Borðastærð 1.383 x 192 mm
Slitþolsflokkur 32, 8 mm þykkt
2

147056

1.695 kr/m
2.290 kr/m2

2

HLUTI AF BYGMA

9.399kr

t
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g
– fyrst o

ódýr!

ð
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v
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r
F
jöti
k
t
l
a
ás

998

kr.
kg

1999

Verð áður 1347 kr. kg
Krónu blandað saltkjöt, 1 flokkur

kr.
kg

Nýtt

Verð
áður2557 kr. kg
Goða valið saltkjöt

Beinlausir saltkjötsbitar
tilbúnir beint í súpuna

2298

kr.
kg

Goða saltkjötsbitar beinlausir

1198

Saltmijnönta
saltk

kr.
kg

Verð
áður 1498 kr. kg
Goða saltminna blandað saltkjöt
Krónan
Árbæ

Krónan
Bíldshöfða

Krónan
Breiðholti

Krónan
Granda

Krónan
Hvaleyrarbraut

Krónan
Lindum

Krónan
Mosfellsbæ

Krónan
Reykjavíkurvegi

Krónan
Vallakór

Krónan
Akranesi

Krónan
K
ó
Reyðarfirði

Krónan
Krónan
Selfossi Vestmannaeyjum
stmannaeyju

16

%

r
u
t
t
á
l
s
f
a

1989

22

%

r
u
t
t
á
l
s
f
a

kr.
kg

Verð áður 2384 krur

. kg

3999

r ng
ngabri
lin
úkli
M kjjú
ÍM

kr.
kg

85 kkr. kg
Verð áðurr 5118

ýja Sjálandi
Ungnautalund frá N

Öll ver
vverð
rð eru birt m
með fyrirvara um prentvillu og/eða myndabrengl

Konfekt og blóm
saman á frábæru verði

3499

kr.
tvenna

Blómvöndur blan
blandaður og Frey Finest Assorted
Pralines, konfektkassi, 2
205 g

Aðeins
35 kr. bollan

%
5
2

afsláttur

1í p2k .

599
499

kr.
askjan

kr.
pk.

Myllu bollur m/súkkulaði

Verð áður 799 kr. askjan
Jarðarber í hjartalagaöskju, 300 g

419

kr.
pk.

Krónu vatnsdeigsbollur

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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LANGVARANDI ÓLGA Í ÚKRAÍNU

1990

1993

1991 Úkraína
verður sjálfstætt
ríki, hafði tilheyrt Sovétríkjunum síðan
1919. Leoníd
Kravtsjúk
kosinn forseti.

1996

1999

1994
Leoníd
Kútsjma
kosinn
forseti.
Styrkti á ný
tengslin við
Rússland.

2004

2013

Appelsínugula
byltingin.
Viktor Jústsjenkó og Júlía
Tímosjenkó
í fararbroddi
lýðræðissinna.

Bylting
Evrópusinna
gegn Janúkóvitsj hefst í
nóvember.

2002
2005 Viktor Jústsjenkó tekur við
forsetaembættinu.
Tímosjenkó verður
forsætisráðherra,
en er sakfelld fyrir
spillingu og misnotkun valda.

2005

2008

2011

2014

2010 Viktor
Janúkóvitsj
kosinn
forseti.
Sakaður um
spillingu og
þjónkun við
Rússa.

2014 Krímskagi innlimaður í Rússland í
mars. Borgarastyrjöld í austurhéruðunum hefst í apríl.
Auðkýfingurinn
Petró Porosjenkó
kosinn forseti í júní.

Vonarglætan í Úkraínu
Pútín Rússlandsforseti virðist hafa náð fram flestum helstu kröfum sínum varðandi Úkraínu. Austurhéruðin fá aukna sjálfstjórn og ESB opnar á viðræður um helstu áhyggjuefni Pútíns. Í kvöld á að hefjast vopnahlé, sem gæti reynst brothætt.
VÍGBÚNAÐUR

Guðsteinn
Bjarnason

Aðskilnaðarsinnar á
skriðdreka í Luhanskhéraði í október
síðastliðnum.

gudsteinn@frettabladid.is

A

Það sem ætlast er til af Pútín
Á móti hefur Pútín reyndar þurft
að gefa eftir kröfur um að stjórnin
í Kænugarði fari frá völdum. Hann
hefur frá upphafi litið á hana sem
ólöglega byltingarstjórn öfgamanna sem rússneskumælandi
íbúum austurhluta Úkraínu stafi
beinlínis hætta af. Verði stjórnarskrárbreytingarnar uppreisnarmönnunum þóknanlegar ætti það
áhyggjuefni þó í sjálfu sér að vera
úr sögunni.
Pútín hefur auk þess lofað að
beita áhrifum sínum og sjá til
þess að uppreisnarmennirnir
haldi vopnahléð. Hann þarf svo
einnig að sjá til þess að rússneskir

NORDICPHOTOS/AFP

hermenn og aðrir Rússar, sem
farið hafa yfir landamærin til að
berjast með uppreisnarmönnum,
haldi aftur til síns heima.
Evrópusambandið hótar því
svo að frekari refsiaðgerðir gegn
Rússlandi verði að veruleika, takist ekki að koma þessu friðarsamkomulagi í framkvæmd. Á hinn
bóginn hafa Evrópusambandið og
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn heitið því að hjálpa Úkraínubúum við
uppbyggingu efnahagslífsins eftir
þetta langvarandi stríð í austurhlutanum.
Brotthættur friður
Spurningin snýst svo um framhaldið, bæði hvort uppreisnarmenn sætta sig við að gefa eftir
vopnavöld sín í austurhéruðunum og einnig hvort Úkraínustjórn
sættir sig við að koma raunverulega til móts við uppreisnarmenn
hvað varðar stjórnarskrárbreytingarnar.
Verði viðleitni beggja aðila bara
til málamynda, eins og til þessa,
má búast við því að allt fari fljótlega úr böndunum eina ferðina
enn.
Og jafnvel þótt niðurstaðan
verði ásættanleg fyrir báða, þá
líður væntanlega langur tími þangað til menn jafna sig á tíu mánaða
harðvítugri borgarastyrjöld sem
hefur kostað meira en fimm þúsund manns lífið.

Klofin þjóð
Úkraína hefur í reynd verið klofin þjóð um langa hríð. Þótt úkraínska og rússneska séu náskyld
tungumál, þá eiga rússneskumælandi íbúar austurhlutans stundum
erfitt með að skilja úkraínskuna
sem íbúar vesturhlutans tala.
Og þótt skólakerfið hafi áratugum saman séð til þess að íbúar
vesturhlutans kunni nánast allir
rússnesku mjög vel, þá vilja þeir
almennt ekki gefa úkraínskuna
upp á bátinn. Þvert á móti þá vilja
þeir snúa við þeirri áratugalöngu
valdastöðu tungumálanna, sem á
rætur að rekja til Sovétríkjanna
og tryggði rússneskunni jafnan
ótvíræða yfirburði sem mikilvægara tungumál en úkraínska.
Þessa viðleitni vesturhlutans
upplifa íbúar austurhlutans hins
vegar sem yfirgang og vilja ekkert endilega þurfa að leggja á sig
að læra úkraínsku, hvað þá meira.
Rússum hefur því orðið tíðrætt
um ofríki úkraínskra þjóðernissinna gagnvart rússneskumælandi íbúum austurhlutans. Því til
stuðnings hafa Rússar óspart bent
á að stjórnmálaflokkar með augljósar rætur í nýnasisma eigi nú
aðild að stjórninni í Kænugarði.
Sú stjórn hafi tekið völdin á síðasta ári eftir að hafa hrakið úr
embætti lýðræðislega kjörinn
forseta, sem fæddur er í austurhéruðunum.

FRIÐARSAMKOMULAGIÐ
Yfirráðasvæði uppreisnarmanna 12. febrúar

Luhanskhérað

50 km vopnlaust
griðabelti

Lysychansk

Popasna
Kramatorsk:
Höfuðstöðvar
Úkraínuhers Artemivsk

Krasnoarmiisk
Horlivka
Donetsk
Shakhtarsk

Donetskhérað
Volnovakha

Schastia

Luhansk
Debaltseve:
Umsátur
uppreisnarmanna
Izvaryne
Krasny Luch

50km

RÚSSLAND
KÆNUGARÐUR

Ú K R A Í N A

Stanytsia
Luhanska

r

ð nokkru leyti stendur
Vladímír Pútín Rússlandsforseti uppi sem
sigurvegari eftir friðarsamningana um
Úkraínu, sem gerðir
voru á nærri sextán klukkustunda
löngum næturfundi í Minsk í
Hvíta-Rússlandi nú í vikunni. Að
minnsta kosti ef framvinda mála
verður nokkurn veginn í samræmi
við það sem samþykkt var á fundinum.
Hann virðist hafa náð fram
flestum helstu kröfum sínum og
sneri heim til Rússlands sem friðarhöfðingi hinn mesti.
Þannig fá uppreisnarmenn í
austurhluta landsins, sem Rússar hafa stutt leynt og ljóst, vilyrði um stjórnarskrárbreytingar
sem eiga að tryggja austurhéruðunum Donetsk og Luhansk aukna
sjálfstjórn, þótt ekki sé skilgreint
nánar hve langt eigi að ganga í
þeim efnum.
Þetta hefur frá upphafi verið
ein helsta krafa Vladímírs Pútín
Rússlandsforseta fyrir hönd uppreisnarmannanna. Enn á þó eftir
að útfæra þessar stjórnarskrárbreytingar, en að minnsta kosti
hefur stjórnin í Kænugarði fengist til þess að ræða þennan möguleika í fullri alvöru.
Þá fær Pútín loforð um að eitt
helsta áhyggjuefni hans í Úkraínudeilunni verði rætt, en það er samstarfssamningur Úkraínustjórnar
við Evrópusambandið, sami samningur og upphaflega varð til þess
að ólgan í Úkraínu hófst þegar
Janúkovítsj, þáverandi forseti,
ákvað skyndilega að fresta því að
undirrita þennan samning.

RÚSSLAND

Ú K R A Í N A
Mariupol
Novoazovsk
ASÓVSHAF

Krímskagi
Innlimaður í
Rússland

Stækkað
svæði

➜ Þrátt fyrir friðarsamkomulag hafa hörð átök haldið áfram í
austanverðri Úkraínu, einkum í og umhverfis bæinn Debaltseve
þar sem uppreisnarmenn segjast hafa umkringt stjórnarherinn.

markhönnun ehf

KJÚKLINGABRINGUR
NETTÓ

1.798

ÁÐUR 1.998 KR/KG

VERÐ

SPRENGJA

BLUE DIAMOND

MÖNDLUMJÓLK 946ML

-30% 275

ÁÐUR 393 KR/STK

TOPPUR 2L
SÍTRÓNU

CHIA FRÆ LÍFRÆN
907G

NÝTT 2.399

149

TOPPUR 2L

ÁÐUR 169 KR/STK

KOLSÝRÐUR

99

ÁÐUR 129 KR/STK

SUÐUPOKAGRJÓN

TILDA BASMATI- 250G

VÆNGIR/BR./LEGGIR
ÍSFUGL - FULLELDAÐ

-30% 943

199

ÁÐUR 229 KR/STK

ÁÐUR 1.347 KR/KG

PRINGLES SNAKK

269

3 TEG.

ÁÐUR 299 KR/PK

M&M 100G

CHOCOLATE TREAT BAG

149 -40%

ÁÐUR 249 KR/STK

Tilboðin gilda 14. feb. -15. feb. 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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UPPÁHALDS
ÖPPIN

ZOMBIES, RUN! 3

AMAZON KINDLE

Hér þarf maður að flýja undan uppvakningum og lenda í allskyns atvikum sem fá
mann til að vilja hlaupa lengra.

Eitt af markmiðum mínum fyrir þetta ár var
að lesa meira af bókum og því kemur þetta
forrit sterkt inn.

PLAYSTATION APPIÐ
Algjörlega nauðsynlegt fyrir þá sem eru
að missa sig í PlayStation 4 tölvunni. Hér
getur maður skoðað hverjir eru að spila og
hvað þeir eru að spila.

Ólafur Þór
Jóelsson
rekstrarstjóri
heildsölusviðs
Senu

FARM HEROES SAGA

3G

Ég sé fyrir mér húsdýr og ávexti þegar ég
fer að sofa á kvöldin og í draumum mínum
stend ég í ástarsambandi við bónda …undirstrikar hvað ég spila þennan leik alltof mikið.

9:41 AM

ARION BANKA APPIÐ
Ekki mest sexí appið í símanum mínum, en
kemur að góðum notum. Nokkurs konar
stafrænn gjaldkeri sem sinnir öllum mínum
þörfum þegar kemur að fjármálum.

FACEBOOK APPIÐ

Playstation

Sombies run 3

Kindle

Farm Heroes

DOMINO‘S APPIÐ
Einfalt og gott app sem skilar pitsunni
heilli heim. Svo í kjölfarið tek ég auðvitað þrjá kílómetra í Zombies, Run!
3 appinu …eða ekki.

Ég stend mig stundum að því að renna þumalputtanum upp og niður skjáinn tímunum
saman. Ætti frekar að stinga þumalputtanum upp í mig og fara fyrr að sofa.

FANTASY FOOTBALL BUDDY

Domino‘s

Arion banki

Facebook

Fantasy buddy

Hér get ég gert allt sem þarf til að tryggja
að liðið sé klárt fyrir næstu umferð. Mjög
einfalt í notkun og þægilegt að geta stillt upp
liði vikunnar.
ÚTVARPSSJÓNAUKAR

Athuganir Keplers
gefa vísindamönnum færi á
hnitmiðuðum
rannsóknum
með útvarpssjónaukum.
NORDICPHOTOS/GETTY

LAND HINNA DAUÐU Þrátt fyrir að

vera dánir sýna karakterar leiksins
mikinn húmor og eru vel talsettir.

Misheppnuð
upprisa Grim
Fandango
GRIM FANDANGO
REMASTERED ★★★★★
PC ÆVINTÝRALEIKUR
Grim Fandango er vel skrifaður leikur
og fyndinn. Persónurnar vel talsettar
og eftirminnilegar. Leikurinn verður
þó fljótt að hálfgerðri martröð þar
sem spilarinn prófar sig áfram og
áfram við lausn þrauta. Oft liggur
ekki fyrir hver þrautin er og leitin
að þrautinni endar oft með snöggu
gúggli.
Lucastarts gaf leikinn fyrst út
1998. Söguhetjan er Manny Calavera
sem vinnur á eins konar ferðaskrifstofu sem selur látnum einstaklingum ferðir yfir í eilífðina. Manny
kemst síðan að því að eitthvað misjafnt er í gangi í landi hinna dauðu
og hefst þá ævintýrið.
Leikurinn hefur nú verið endurútgefinn fyrir PC, PS4 og PSVita. Grafíkin, hljóð og fleira endurbætt. En
það þarf meira til. Framleiðendurnir
nýttu sér ekki tækifærið til að bæta
spilun og viðmót leiksins.
Húmorinn og persónurnar
vega ekki upp á móti þeirri miklu
tilraunastarfsemi sem leikmenn
ganga í gegnum til að spila leikinn.
Margir eru eflaust ósammála en
Grim Fandango hefði átt að vera
áfram í landi hinna dauðu.
- skó

Leikið um
veldisstólinn
GAME OF THRONES ★★★★★
XBONE/PS4 SPENNA
Leikjaframleiðandinn Telltale hefur
vakið verðskuldaða athygli á síðustu
misserum. Framleiðandinn hefur lagt
línurnar fyrir tiltölulega nýja tegund
styttri leikja sem gefnir eru út með
nokkurra vikna millibili.
Telltale ákvað að þróa nýja
seríu byggða á söguheimi Game of
Thrones. Eins og við var að búast
er afraksturinn nokkuð merkilegur.
Telltale kann að matreiða spennandi
leiki þar sem hasarinn felst í ákvörðunum og samtölum spilarans við
sögupersónurnar. Þetta er skáldsaga,
dulbúin sem tölvuleikur.
Í fyrstu tveimur köflunum í Game
of Thrones leikjaröðinni er ættbálkur
Forrestar, drottnara Ironwood, til umfjöllunar. Rétt eins og skáldsögurnar
og sjónvarpsþættirnir eru leikirnir
með eindæmum blóðugir, en janframt vel skrifaðir og áhugaverðir.
Grafíkin er ekki upp á marga fiska en
það skiptir ekki máli, sagan sjálf er
stjarnan. Game of Thrones eftir Telltale er eitthvað sem allir aðdáendur
GOT ættu að spila.
- khn

Von um framandi líf
Með stórkostlegum framförum í vísindum er nú í fyrsta skipti raunhæfur möguleiki á að
svara einni af höfuðspurningum mannkynssögunnar: Erum við virkilega ein í alheiminum?
Kjartan Hreinn
Njálsson
kjartanh@365.is

L

engi vel var ég sannfærður
um að silfruðu ljósdílarnir á næturhimninum væru
fjarlægar jarðir. Ekki sólstjörnur eins og ég veit nú,
heldur nákvæmar eftirmyndir af heimili okkar. Móðir mín
leiðrétti ekki þennan misskilning
þegar ég spurði hana hvort það væri
fólk á þessum jörðum. Við vorum á
Hellisheiði, á austurleið eftir vikulega heimsókn á Landspítalann (ég
heimtaði ávallt að fara með). Svarið man ég ekki orðrétt. Eitthvað í þá
veru að heimurinn væri mjög stór og
að fólk væri líklega hvergi til nema
á Jörðinni. Hún sagðist þó vona að
svo væri. Þetta var árið 1995. Skipuleg leit að framandi lífi í alheiminum
hafði þá staðið í 36 ár og stendur enn.
Líkindi og bjartsýni takast á
Í dag jaðrar það við guðlast þegar
fullyrt er að maðurinn sé einn í
alheiminum. Geimsjónaukinn Kepler hefur á síðustu árum fundið 1.800
fjarreikistjörnur. Ein af hverjum
fimm stjörnum hefur að geyma
reikistjörnu þar sem aðstæður eru
taldar vera lífvænlegar og áætlað er
að heildarfjöldi þeirra í Vetrarbrautinni sé ellefu milljarðar.
Hugmynd eðlisfræðinga árið 1960
var einnig merkileg. Að hlusta eftir
öflugum orkuskotum á mjórri bandvídd vetnisgass (1.420 MHz) sem
aðeins tæknivædd samfélög þekkja.
Við vinnum að þessu markmiði enn í
dag en þögnin ein hefur mætt okkur.
Við viðurkennum fúslega að lög-

mál efna- og eðlisfræðinnar eru hin
sömu víðast hvar í víðáttu alheimsins. Grundvallarsameindir lífefnafræðinnar hér á Jörðinni eru síðan
tiltölulega algengar í gasskýjum
milli stjarnanna. Því miður höfum
við ekki enn útskýringu á því hvernig líf verður til. Darwin sjálfur sagði
að þessari spurningu yrði aldrei
svarað. Þannig getum við ekki útilokað að líf á Jörðinni sé heppnisskot, summa stórkostlegra tilviljana.
Æviskeið stjarna á borð við Sólina
er síðan tiltölulega stutt í þróunarlegu samhengi. Það er nánast útilokað að við kynnumst verum sem eru
á sambærilegu þróunarstigi og við.
Framandleiki veranna verður algjör.
Álíka framandi og daglegt líf mannsins er fyrir bakteríu.
„Halló?“
Vísindaskáldskapurinn boðar hrun
stofnana þegar fyrstu kynni við
geimverur eiga sér stað. Stríð og
óeirðir. En er það svo? Þegar Darwin kynnti þróunarkenninguna voru
viðbrögðin ekki upplausn, þvert á
móti. Sama á við um sólmiðjukenningu Kópernikusar. Jafnframt sýna
rannsóknir að fylgjendur helstu
trúarbragða telja það hafa lítil
áhrif á afstöðu sína ef litlir grænir menn birtast í túngarðinum (slík
uppákoma eflir líklega trúfestu, ef
eitthvað er).
Sá sem kemur til með að tala
fyrir hönd mannkyns er síðan Paul
nokkur Davies, eðlisfræðingur og
formaður aðgerðahóps SETI eftir
að samskiptum hefur verið náð.
Hópurinn hefur sett fram samskiptareglur ef geimverur hafa
samband. Reglurnar hafa víðtæka
skírskotun og hafa verið samþykktar af helstu vísindasamtök-

um. Lagalega hafa þessar reglur
þó ekkert vægi.
Hópurinn er skipaður vísindamönnum með fjölbreyttan bakgrunn.
Þetta hljómar eins og vísindaskáldskapur en að vissu leyti getum við
þakkað Verne, Asimov og Clarke og
fleiri góðum fyrir skrif sín. Ímyndunaraflið hefur oft fleytt okkur að
nýjum landamærum og kallað á
umræðu um ólíklegustu mál.
Hver hefur svörin?
„Það geta verið tölfræðileg líkindi að
líf hafi þróast í alheiminum en það er
allt önnur spurning hvort við munum
finna það,“ segir Huginn Freyr Þorsteinsson vísindaheimspekingur.
„Það er þetta sem líklega vekur þessa
hræðslu mannsins, að vera einn. Þá
geta menn gripið til geimvera eða trúarbragða.“ Huginn bendir á hversu
agnarsmáar líkur eru á að komast í
tæri við geimverur sem hægt er að
eiga raunveruleg samskipti við. Jafnframt sé þessi þráhyggja okkar svipuð því sem viðgekkst fyrr á tímum
þegar hugmyndir um drauga voru
algengar. „Kannski finnst okkur
skrýtið að hugsa til þess að við séum
ein í alheiminum.“
„Áhugi okkar á þessum verum
snýst kannski að einhverju leyti um
von,“ segir Huginn. „Að mannkynið
sé ekki einsamalt, að það sé von um
að finna eitthvað annað. Mögulega er
þetta meiri von en vísindi.“
Þegar allt kemur til alls verða
kynni okkar af háþróuðum geimverum fundur með eigin framtíð. Vonandi miðla verurnar reynslu sinni
og útskýra hvernig þeim tókst að ná
svo langt. Þessi fundur mun þó aldrei
uppfylla vonir okkar um endanleg
svör: Hver er tilgangur okkar? Hvað
er meðvitund? Af hverju deyjum við?

➜ Í 72 sekúndur, í ágúst
árið 1977, rýndi bandaríski
stjörnufræðingurinn Jerry R.
Ehman í rannsóknargögn Big
Ear-útvarpssjónaukans. Sjónaukinn hafði þá greint gríðarlega öflugt orkuskot. Hann
merkti talnarununa og ritaði
„Wow!“ Til að senda „Wow!merkið“ hefði þurft 2,2 gígavatta senditæki (tækni sem
þekkist ekki á Jörðinni).
Mögulega er þetta
meiri von en
vísindi.
Huginn Freyr
Þorsteinsson
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RÁÐSTEFNUR
&FUNDIR

Kynningarblað Lean Iceland, Nauthóll, ION Luxury
Adventure hótel og leiðtogafundurinn í Höfða.

Vinsæl ráðstefna haldin í fjórða sinn
Á ráðstefnuvikunni Lean Ísland 2015 er áherslan á rekstur fyrirtækja og stofnana. Þótt megináherslan sé lögð á straumlínustjórnun er
ráðstefnan í raun ætluð öllum þeim sem vilja skilja hvernig hægt sé að bæta stjórnun og rekstur. Fjöldi áhugaverðra námskeiða er í boði.

R

áðstefnuvikan Lean Ísland 2015 hefst 11.
mars og stendur yfir í fjóra daga. Í ár verður áherslan á umbætur í rekstri fyrirtækja og
stofnana en þetta er í fjórða sinn sem ráðstefnuvikan er haldin. Lean Ísland dregur nafn sitt af Lean
thinking sem á uppruna sinn í aðferðafræði sem
Toyota hefur beitt við árangursríka stjórnun bílaframleiðslu sinnar. Lean, sem stundum er nefnt
straumlínustjórnun eða stöðugar umbætur, snýst
í grófum dráttum um að finna til hvaða aðgerða
hægt er að grípa sem skapi mestan ávinning fyrir
fyrirtækið og um leið að greina hverju viðskiptavinurinn er raunverulega að óska eftir. Enn fremur snýst Lean um að skoða ferlana og sjá hvar sóun liggur og reyna um leið að minnka
hana eða útrýma henni. Aðferðafræðin er á þann hátt nýtt til að byggja upp umbótamenningu á öllum sviðum fyrirtækisins. Mörg íslensk fyrirtæki hafa nú þegar innleitt
straumlínustjórnun í rekstri sínum.
Lean Ísland 2015 samanstendur af eins dags ráðstefnu og námskeiðum í þrjá daga
og segja skipuleggjendurnir, þær Lísa Jóhanna Ævarsdóttir, verkefnastjóri hjá Ferðaþjónustu bænda og framkvæmdastjóri Lean Íslands, og Viktoría Jensdóttir, deildarstjóri virðisþróunar Skipta og stjórnarmaður Lean Íslands, að ráðstefnan sé ætluð
breiðum hópi, frá forstjórum og framkvæmdastjórum til ýmiss konar sérfræðinga.
„Þótt áherslan sé á straumlínustjórnun þá er ráðstefnan í raun ætluð öllum þeim sem
vilja skilja hvernig hægt sé að bæta stjórnun og rekstur fyrirtækja. Þannig hentar hún
stjórnendum og sérfræðingum úr ólíkum atvinnugreinum sem vilja innleiða bætta
stjórnun en vantar réttu umbótatólin til þess,“ segir Lísa.
Ráðstefnan er ætluð öllum þeim sem vilja skilja hvernig hægt sé að bæta stjórnun og rekstur fyrirtækja, segja þær
MYND/GVA
Lísa Jóhanna Ævarsdóttir (t.v.) og Viktoría Jensdóttir.

LEAN ÍSLAND 2015  DAGSKRÁ

Ráðstefnan hefur vaxið ár frá ári og ríkir mikil ánægja með hana hjá stjórnendum fyrirtækja.MYND/ÚR EINKASAFNI

8.30–9.00

Morgunmatur og skráning

9.00–9.10

Setning ráðstefnu

9.10–10.10

Everybody Everyday – Engaging Your Entire Workforce
Bruce Hamilton
SALUR A

SALUR B

10.30–11.20

Lean Transformations are
they reaching their potential?
Ken Andrew

Building the Foundation
for Business Transformation
Anette Falk Bøgebjerg

11.25–12.15

Lean and CSI (Continual Service
Improvement) – Mission
Impossible or Opportunity
Pirkko Lankinen

Successful Innovation
Based on Lean Product
Development
Norbert Majerus

Fjölbreytt námskeið
Stóri ráðstefnudagurinn er 12. mars á Hilton Reykjavík Nordica þar sem fjöldi áhugaverðra fyrirlesara úr ólíkum atvinnugreinum heldur erindi. „Við munum bjóða upp á
erlenda fyrirlesara sem koma úr ólíkum greinum, einn kemur frá fjarskiptafyrirtæki,
annar úr banka og enn annar frá stóru alþjóðlegu framleiðslufyrirtæki. Straumlínustjórnun nýtist nefnilega vel í öllum atvinnugreinum og bakgrunnur fyrirlesara okkar
endurspeglar vel þá staðreynd,“ bætir Viktoría við.
Mikil áhersla er lögð á að hafa ráðstefnuna hagnýta þannig að ráðstefnugestir geti
strax nýtt það sem þeir læra af þátttöku sinni í henni.
Dagana fyrir og eftir ráðstefnuna verða haldin nokkur námskeið þar sem kafað
verður enn dýpra í straumlínustjórnun. „Dagana 10.-11. mars og 13. mars munu
nokkrir erlendir sérfræðingar kafa dýpra í fræðin á nokkrum námskeiðum. Þar ber
meðal annars að nefna námskeið um hvernig bæta megi eigin afköst með breyttu
hugarfari og á einfaldan hátt. Þá er ánægjulegt að fá tvo reynslubolta frá Goodyeardekkjaframleiðandanum og Royal Bank of Scotland sem kenna munu straumlínulagaða vöruþróun annars vegar og hins vegar innleiðingu á straumlínustjórnun í þjónustu og skrifstofuumhverfi.“
Að sögn Lísu og Viktoríu eru námskeiðin ætluð ólíkum hópum, byrjendum sem
lengra komnum. Því ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi. Öll námskeiðin fara fram
á ensku og verða haldin á Hilton Reykjavík Nordica, rétt eins og stóri ráðstefnudagurinn.
Samstarfsaðilar ráðstefnuvikunnar Lean Ísland eru m.a. Össur, Icelandair, Azazo,
Íslandsbanki, Capacent og Orka náttúrunnar.
Allar nánari upplýsingar um Lean Ísland 2015 má finna á www.leanisland.is.

12.15–13.00

Hádegismatur

13.00–13.50

Gemba Walks: How to get
more value from workplace
visits
Patricia Wardwell

Er eitthvað í DNA íslenskra
vinnumenningar sem
styrkir lean innleiðingu?
Hjálmar S. Elíesersson

13.55–14.45

How standards create freedom
Jasper Boers

Lean Without Stress
Kasper Edwards

14.45–15.05

Kaffi og spjall

15.05–16.00

Building the Fit Organization
Dan Markovitz

16.00–17.00

Umræðuhópar

17.00–18.00

Kokteill og spjall

2

Ráðstefnur og fundir
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Matur, fundir og gleðistundir
Í veislusal Nauthóls í Nauthólsvík er hægt að halda fundi og ráðstefnur fyrir 30 til 130 manns. Veitingahúsið, sem er Svansvottað, er
frábærlega staðsett enda miðsvæðis en samt umkringt fagurri náttúru og sjávarsýn.

G

estir okkar hafa haft orð á
því að þeim finnist gott að
komast úr amstri miðbæjarins og hingað til okkar. Við Íslendingar virðumst sækja kraft í
náttúruna og hún er svo sannarlega í okkar umhverfi hér í Nauthólsvík,“ segir Dagbjört Fjóla Hafsteinsdóttir, veitingastjóri Nauthóls.

Ýmsir möguleikar
Veislusalur Nauthóls er vel tækjum búinn og því tilvalinn fyrir
hvers kyns ráðstefnur og fundi,
bæði stóra og smáa. „Í salnum
er hágæða hljóðkerfi, skjávarpi,
flettitafla og púlt, auk þess sem
við útvegum skrifblokkir og penna
fyrir fundargesti,“ lýsir Dagbjört.
Veislusalur Nauthóls rúmar frá
30 upp í 130 manna fundi allt eftir
uppröðun. „Algengasta gestatalan á fundum hjá okkur er 30-80
manns,“ segir Dagbjört.
● Bíóuppröðun: 130 manns
● Setið við hringborð: 110 manns
● Setið við hringborð þannig að
gestir sjái á skjávarpa: 80 manns
● U-uppröðun: 30 manns

Gleði í lok fundarlotu
Dagbjört segir afar vinsælt að
halda vinnudaga í Nauthól með
blöndu af fundahaldi, mat og
gleði.
„Dagurinn hefst með fundahöldum, síðan er borðaður góður

Dagbjört Fjóla Hafsteinsdóttir

hádegismaður áður en haldið
er áfram að funda. Í lok dags er
haldin samheldnistund á barnum með frískandi kokteilum eða
viðlíka,“ lýsir Dagbjört. Hún bendir á að gestum líði afar vel á Nauthól enda eru margir viðskiptavinir
sem halda reglulega fundi í veislusalnum.

Svansvottað veitingahús
Í rekstri Nauthóls er borin sérstök
virðing fyrir umhverfinu og náttúrunni. Í nóvember 2012 hlaut
Nauthóll Svansvottun frá umhverfisráðuneytinu og varð þannig fyrsta veitingahúsið á Íslandi til
að hljóta þá vottun.
„Það að öðlast vottun Svansins
krefst margra mjög misflókinna
skilyrða,“ segir Dagbjört
Á Nauthól er því mikið framboð
af lífrænt ræktuðum mat, bjór og
víni og hráefni úr nánasta umhverfi.
Nánari upplýsingar má finna á
www.nautholl.is og á Facebook.

Boðið er upp á ýmiss konar uppröðun í veislusal Nauthóls. Til dæmis er hægt að sitja við hringborð eða raða borðum í hálfhring.

Nauthóll getur séð um veitingar fyrir fundi.

Þessi bíóuppröðun rúmar 130 manns.

Sendiherrar í sjálfboðastarfi
Tekjur af þeim ferðamönnum sem koma hingað til lands á ráðstefnur eru um tvöfalt hærri á hverja gistinótt en af hinum almenna
ferðamanni. Á vegum Meet in Reykjavik starfa um hundrað manns í sjálfboðastarfi við það að fá fleiri ráðstefnur hingað til lands.

Þ

eim alþjóðlegu ráðstefnum
sem haldnar eru hér á landi
fjölgar með hverju ári. Mikið
starf hefur verið unnið á alþjóðlegum samkeppnismarkaði við að
markaðssetja Ísland sem áfangastað
fyrir erlendar ráðstefnur, hvataferðir, fundi og viðburði. Þessi markaðshluti ferðaþjónustunnar gengur
undir nafninu MICE-markaður (e.
meetings, incentives, conferences,
events/exhibitions) og voru heildartekjur af MICE-gestum um 25
milljarðar íslenskra króna árið 2013.
„Það eru miklir hagsmunir í húfi við
að byggja upp orðspor og eftirspurn
fyrir þennan markað,“ segir Brynja
Laxdal, markaðsstjóri hjá Meet in
Reykjavik, sem sérhæfir sig í markaðssetningu innan þessa markaðar. „Bæði eru þessir ferðamenn arðbærir og jafna árstíðasveiflur og þá
hafa erlendar rannsóknir sýnt að
þessi markaður hvetji til tæknilegrar framþróunar, efli viðskiptatækifæri og stuðli að uppbyggingu sértækra þjónustustaðla.“

Persónuleg tengsl mikilvæg
Í samvinnu við Meet in Reykjavik starfa svokallaðir „sendiherrar
Meet in Reykjavík“ (ambassadorar).
„Þetta eru allt einstaklingar sem eru
með sterkt erlent tengslanet og eru í
þeirri aðstöðu að geta fengið alþjóðlegar ráðstefnur hingað til lands.
Þetta er fólk innan akademíunnar,

í viðskiptalífinu og víðar sem sækir
oft fagráðstefnur til annarra landa og
getur haft áhrif á að ráðstefnan sem
þeir sækja verði næst haldin á Íslandi. Þetta fólk fær hjá okkur markaðsefni og stuðning og við aðstoðum
það við gerð tilboðsbóka og fleira.
Þeirra framlag er ekki launað af Meet
in Reykjavík en umbun fyrir óeigingjarnt starf þeirra felst í tengslaviðburðum. Orðspor og bein persónuleg tengsl skipta mjög miklu máli
í þessum heimi og því mikilvægt
fyrir okkur að fá þessa einstaklinga
til samstarfs við okkur,“ segir Brynja.

Ráðstefnugestir verðmætir
Samkvæmt tölum frá Meet in
Reykjavik komu um fjörutíu þúsund ráðstefnugestir hingað til lands
árið 2013 á 121 alþjóðlega ráðstefnu.
Fjöldi ráðstefna milli áranna 2013
og 2012 jókst um sjö prósent og um
fimmtán prósent milli 2011 og 2013.
Fjöldi ráðstefnugesta jókst hins
vegar um 25 prósent á milli 2013
og 2012 sem þýðir að hingað eru
að koma fleiri gestir á hverja ráðstefnu. „Tekjur af MICE-gestum eru
um tvöfalt hærri á hverja gistinótt
en af hinum almenna ferðamanni.
Þeir dvelja að meðaltali í sex daga og
eyða um 66.500 krónum á dag. Hinn
almenni ferðamaður dvelur um 7,2
daga að meðaltali en eyðir 34.500
krónum á dag. Þetta skýrist meðal
annars af því að ráðstefnugesturinn

greiðir hér ráðstefnugjald, kaupir
yfirleitt dýrari gistingu, gerir vel við
sig í mat og drykk og kaupir gjarnan
skoðunarferðir. Þar sem ferðin er oft
borguð eða styrkt af vinnuveitanda
eyðir gesturinn oft meira í verslunum. Reyndin sýnir að Ísland laðar
gjarnan að fleiri gesti á alþjóðlegar ráðstefnur en aðrir áfangastaðir þar sem áfangastaðurinn þykir
spennandi og gestir bæta gjarnan
við einhverjum dögum til ferðalaga
í kringum ráðstefnuna.
Brynja segir þetta skipta miklu
máli í umræðunni sem hefur beinst
að því að auka ætti hér hlut eyðslusamari ferðamanna. „Þessar ábendingar eru ekki að ástæðulausu.
Skatttekjur á hvern ferðamann á tíu
ára tímabili hafa fallið um 46 prósent á meðan ferðamönnum hefur
fjölgað um 142% á tímabilinu. Við
þurfum því að horfa á verðmæti
hvers ferðamanns en ekki bara á
fjöldann.“

Áhættufælnir ráðstefnuskipuleggjendur
Ísland hefur upp á margt að bjóða
sem áfangastaður ráðstefnugesta
að sögn Brynju. „Hér má finna einstaka náttúru, menningu og mannlíf. Sveitarómantík sem fólk hrífst af
og svo er líka þessi einstæða orka
sem fólk finnur fyrir þegar það
kemur til Íslands. Okkar markaðssetning snýr meðal annars að því að

Brynja Laxdal,
markaðsstjóri
Meet in Reykjavik,
segir mikilvægt að
mótuð sé heildræn
langtímastefna
í ferðaþjónustu.
MYND/GVA

við förum á sýningar, heimsækjum
fyrirtæki erlendis, auglýsum á vefnum, í fagtímaritum og svo framvegis. Við tölum við fólk og búum til
áhugakrækjur og útskýrum að Ísland er mjög nútímalegt þjóðfélag.
Ráðstefnuskipuleggjendur eru frekar áhættufælinn hópur og þurfa að
vera vissir um að innviðir og skipulag falli að faglegum kröfum þeirra.
Helsta áskorunin sem við mætum
við markaðssetningu landsins er
sú að það eru margir sem búa yfir
ranghugmyndum um landið, þeir
sjá landið sem náttúruáfangastað
en jafnvel svolítið frumstætt. Margir

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512-5434 Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.

átta sig til dæmis ekki á hvað flugsamgöngur til og frá landinu eru
góðar, innviðir nútímalegir, hér sé
vel menntað fólk og blómstrandi
menningarlíf svo ekki sé minnst á
hversu náttúrulega umverfisvæn
við erum. Það er alveg einstakt aðdráttarafl við Ísland í dag en það
má ekki gleyma að það hefur átt sér
stað mikið markaðsstarf á mörgum
sviðum. Við þurfum að passa að
við töpum ekki þessu einstaka um
leið og við bætum þjónustustigið.
Þá skiptir mestu máli að mótuð sé
heildræn langtímastefna sem einhugur ríkir um að framfylgja.“

ÞJÓÐRÁÐ
Söngvakeppni Sjónvarpsins er í kvöld og eflaust
margir sem ætla að skella í svokallaða eðlu sem
er snakkdýfa úr rjómaosti, salsasósu og osti. Ef
einhvern skyldi langa til að hafa hana aðeins hollari er ráð að skipta út rjómaosti fyrir kotasælu.

ÁN PARABENA OG SLS
Dreifing www.isflex.is

KVÍÐI Allur aldur hefur sinn sjarma, segir Helga. Hún hefur ekki orðið vitni að æskudýrkun í tónlistinni.

MYND/ERNIR

HEIMSFRÆGÐ SEM
ALDREI GLEYMIST
ÆVINTÝRI Handskjálfti Helgu Möller truflaði ekki frábæran flutning á laginu
Heyr mína bæn í undankeppni Eurovision-keppninnar en óneitanlega vakti
hann athygli. Helga afgreiddi spurningar sem vöknuðu á Facebook daginn
eftir og sagðist ekki vera alvarlega veik. Þvert á móti er Helga frísk og fjörug
og hefur nóg að gera.

H

elga segir að enginn hafi spurt hana sjálfa
út í skjálftann sem var áberandi í útsendingunni. „Nei, það þorði enginn að spyrja mig.
Hins vegar voru allir í kringum mig spurðir hvort
ég væri alvarlega veik,“ segir hún. „Þegar ég heyrði
það fannst mér ástæða til að setja þetta á Facebook
til að koma í veg fyrir að einhver veikindasaga færi
í gang sem enginn fótur væri fyrir. Ég er búin að
vera með þennan skjálfta frá því ég var um þrítugt.
Þetta háir mér ekki en er pirrandi og hvimleitt.
Skjálftinn er fjölskyldusjúkdómur sem leggst bæði
á konur og karla. Hann er eingöngu í hægri hendi

og eflaust hefur einhver tekið eftir því að ég skipti
yfir í vinstri hönd í laginu. Þetta kemur helst fyrir
þegar ég verð spennt. Ég var ekki stressuð en það
var spenna í loftinu og mér fannst þetta ógurlega
skemmtileg uppákoma. Við vorum búnar að leggja
mikla vinnu í æfingar og eflaust var það álagið í
kringum þetta sem jók skjálftann,“ segir Helga og
bætir við að ef þær hefðu flutt lagið aftur hefði
skjálftinn lagast. „Oft hefur það gerst þegar ég kem
fram á sérstökum tónleikum að ég er svolítið slæm
í fyrsta laginu en síðan minnkar adrenalínið og allt
verður eðlilegt.“

FÓLK| HELGIN
Helga starfar sem flugfreyja
hjá Icelandair og segist aldrei
finna fyrir skjálfta í háloftunum.
„Ekki nema þessum venjulega
þegar vélin lendir í ókyrrð,“ segir
hún og hlær. Vegna þess hversu
lítið þetta háir henni hefur hún
ekki leitað til læknis. „Eflaust er
hægt að gefa einhver lyf til að
halda þessu í skefjun en ég þarf
ekkert á þeim að halda. Í minni
fjölskyldu hlæjum við bara að
þessu og köllum okkur skjálftavaktina.“

LÖG EFTIR FORMÚLU
Helga flaug til Evrópu í morgun
en hún verður komin heim
síðdegis og ætlar að horfa á úrslitakeppnina í kvöld. „Ég horfi
alltaf á undankeppnina. Þetta er
frábært skemmtiefni og gaman
að fylgjast með nýjum andlitum
koma fram á sjónarsviðið. Það
eru tvö lög sem ég tel að komist
áfram en hef þó ekki myndað
mér skoðun á því hvort þeirra
vinnur. Vil heldur ekki gefa upp
hvaða lög það eru sem standa
upp úr. Ég hafði þó rétt fyrir
mér varðandi þau lög sem héldu
áfram í keppninni bæði kvöldin.
Mér finnst allir þátttakendur
koma sínu vel til skila en lögin
misjafnlega grípandi. Ungt fólk í
dag er ófeimið og opið. Það hefur
líka gott tækifæri til að koma sér
á framfæri, til dæmis á YouTube.
En það er mikil samkeppni meðal
tónlistarfólks og fáir útvaldir.“
GRÍPANDI MELÓDÍA
Þegar Helga er spurð hvort
keppnin hafi breyst í áranna
rás, játar hún því. „Mér finnst

SÖNGURINN
„Söngurinn er hluti
af mér og mér finnst
alltaf gaman að
syngja. Ég hef ekki
mikið velt fyrir mér
kynslóðabili eða
æskudýrkun. Þar fyrir
utan eigum við mikið
af hæfileikaríku ungu
tónlistarfólki og ég
fagna því.“

HÆFILEIKAFÓLK Helga
segir að margt ungt fólk sé
afar hæfileikaríkt og gaman
sé að fylgjast með því koma
fram á sjónarsviðið.
MYND/ERNIR

lagahöfundar reyna of mikið
að semja lög eftir ákveðinni
formúlu. Íslendingar vilja hlusta
á íslenska tónlist en þeir vilja
líka vinna Eurovision. Íslensk
tónlistarhefð er einstök en því
miður taka okkar bestu lagahöfundar ekki þátt í þessari keppni.
Þótt Heyr mína bæn sé ítalskt
Eurovision-lag er það um leið
mjög íslensk melódía. Þess vegna
hafa margir haldið að þetta sé

FERMING
2015
Ný sending
Ótrúlegt úrval
Kjólar verð frá kr 9.900

íslenskt lag. Það er einfalt, fallegt
og grípandi.“
Eurovision-dívurnar fimm sem
fluttu Heyr mína bæn voru fyrir
utan Helgu, Ingibjörg Stefánsdóttir, Birgitta Haukdal, Sigrún
Eva Ármannsdóttir og Sigríður
Beinteinsdóttir. Lagið heitir á
frummálinu Non ho l’età, flutt
af Gigliola Cinquetti en það var
sigurlag í Eurovision 1964. Ólafur
Gaukur gerði íslenskan texta við

lagið sem Ellý Vilhjálms flutti ári
síðar.

AFTUR Í EUROVISION?
Dívurnar fengu mjög góð viðbrögð við flutningnum og þegar
Helga er spurð hvort þær skelli
sér ekki bara næst í Eurovison,
getur hún ekki varist hlátri. „Jú,
hvernig væri það? Finnum gott
lag og skellum okkur í keppnina.
Það myndi nú vekja athygli ef
fimm „stútungskerlingar“ birtust
á sviðinu þótt ég vilji nú ekki
kalla Birgittu og Ingibjörgu því
nafni. En þær eru vissulega hoknar af reynslu. Það hefur reyndar
ekki hvarflað að mér að taka þátt
í þessari keppni aftur en maður
skyldi aldrei segja aldrei.“
Þegar blaðamaður hermir það
upp á Helgu að nú sé hún búin
að viðurkenna að hún myndi ekki
skorast undan þátttöku, skellir
hún upp úr. „Ja, ég myndi aldrei
taka þátt ein en ef upp kæmi eitthvað svona skemmtilegt, þá er
aldrei að vita.“
ÓGLEYMANLEGT ICY
Helga hefur nokkrum sinnum
tekið þátt í undankeppninni en
aðeins einu sinni farið alla leið.
Það var í fyrsta skipti sem Íslendingar voru með í Eurovision
og sendu Icy-flokkinn til Noregs
með Gleðibankann. „Það var
ógleymanlegt ævintýri sem mun
aldrei gleymast,“ segir hún.
„Maður fékk að upplifa heimsfrægð í heila viku. Það var mikið
keppnisskap í Íslendingum og
við ætluðum að vinna. Það kom
því þjóðinni í opna skjöldu þegar
við höfnuðum í sextánda sæti.
Enn í dag sættist þjóðin á úrslit
ef við lendum ofar en í sextánda
sætinu. Samt eru 29 ár frá því
að Gleðibankinn var fluttur. Það
var mikið lagt í undirbúning,
meðal annars útbúið myndband
samkvæmt nýjustu tækni þess
tíma sem hefur elst ágætlega.
Búningarnir eru í eigu RÚV og
að mínu áliti ættu þeir að fara á
Poppminjasafnið í Reykjanesbæ.
Ég sendi útvarpsstjóra hér með
áskorun um það,“ segir Helga.
ÉG OG ÞÚ
Það er alltaf nóg að gera hjá
Helgu. Fyrir jólin söng hún á sjö
jólatónleikum. Í næsta mánuði
kemur hún fram á afmælistónleikum Gunnars Þórðarsonar
ásamt Jóhanni Helgasyni. Þau
mynda dúettinn Þú og ég sem
hefur haft nóg að gera við alls

kyns tækifæri, árshátíðir, þorrablót, stórafmæli, brúðkaup og
fleira. „Það var Gunnar sem bjó
til þennan dúett á sínum tíma.
Það var líka hann sem kom mér á
kortið, ef svo má segja, hann tók
mig í prufu þegar hann var að
leita að söngkonu fyrir Þú og ég.
Þá var ég að syngja með hljómsveitinni Celsíus,“ rifjar Helga
upp. „Það kemur okkur alltaf jafn
mikið á óvart hvað yngra fólk
þekkir lögin okkar,“ bætir hún
við.
Helga hefur verið í tónlistarbransanum í 43 ár þótt hún sé
ekki nema 57 ára. Hún viðurkennir að það sé mikil vinna fyrir eldri
poppara að halda sér á markaðnum svona lengi. „Fólk vill
sem betur fer enn hlusta á mig,“
segir hún. „Söngurinn er hluti af
mér og mér finnst alltaf gaman
að syngja. Ég hef ekki mikið velt
fyrir mér kynslóðabili eða æskudýrkun. Það fyrir utan eigum við
mikið af hæfileikaríku ungu tónlistarfólki og ég fagna því.“

KÆRASTI Í FJARBÚÐ
Helga á eitt barnabarn sem er 9
ára og það fær oft að fara með
ömmu sinni í golf en það er
hennar helsta áhugamál. Kærasti
hennar til fjórtán ára, Sigurður
Hafsteinsson, er golfkennari og
fararstjóri í golfferðum og þau
spila oft á Spáni. „Við erum ekki
gift, né í sambúð, svo ég kalla
hann bara kærastann minn,“ segir Helga. „Stundum er þetta þægilegt fyrirkomulag en á öðrum
tímum sakna ég hans ógurlega.“
En kvíðir þú því að eldast?
„Nei, mér hefur alltaf þótt allur
aldur hafa sinn sjarma. Það er
mikilvægt að sættast við aldur
sinn og lifa lífinu lifandi. Ég hef
hins vegar miklar áhyggjur af
þjónustu við aldraða. Umræðan
undanfarið um að aldraðir séu
settir á lyf vegna manneklu þekki
ég vel frá því faðir minn var á
hjúkrunarheimili. Sú reynsla er
ömurleg og efni í annað viðtal.
Mín upplifun var að hann væri í
geymslu til að deyja. Þess vegna
tókum við hann heim þar sem
hann lést. Ég vona að fólk berji í
borðið til að koma í veg fyrir að
svona sé komið fram við foreldra
okkar,“ segir Helga sem verður
heitt í hamsi þegar þessi mál ber
á góma. En hún hlakkar til helgarinnar, enda margt skemmtilegt að gerast í lífi hennar þessa
dagana.
■
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MISSTI AF MARAÞONHLAUPI
KLÚÐUR Axel Einar Guðnason varð fyrir því óláni að missa af rástíma í Walt Disney World-maraþoninu í Orlando í byrjun árs.
Hann hafði æft fyrir hlaupið síðan í september og ekki misst úr eina æfingu. Hann sleikti sárin í nærliggjandi verslunarmiðstöð með
Starbucks í annarri og svínarif í hinni. Hann heldur ótrauður áfram að hlaupa og segir ekki útilokað að hann reyni aftur að ári.

A

xel Einar Guðnason,
rekstrarstjóri Hjallastefnunnar, byrjaði að hlaupa
fyrir þremur árum og var fljótur
að koma sér í maraþonform.
Hann fór í fyrsta maraþonið
í apríl í fyrra og var eini Íslendingurinn sem var skráður í
Walt Disney World-maraþonið
í Orlando í byrjun janúar. Hann
missti hins vegar af rástímanum
og ekkert varð af hlaupinu. Axel
segir ferðina hafa einkennst af
klúðri, eftir marga streitudaga.
„Við hjónin vorum á leið á
ráðstefnu í Flórída helgina eftir.
Þegar það lá fyrir fór ég að athuga með hlaup á svæðinu og
langaði að nýta ferðina. Það var
annað hvort Disney-maraþonið
í Orlando eða Mississippi Bluesmaraþonið í Jackson sem komu
til greina. Hið síðarnefnda hefði
þýtt viðbótarferðalag svo
Disney-hlaupið varð ofan á.“

HAFÐI EKKI MISST ÚR ÆFINGU
Axel tók þátt í London-maraþoninu í apríl í fyrra og byrjaði
að æfa fyrir Disney-hlaupið í
september. „Ég æfði samkvæmt
prógrammi fjórum sinnum í viku
og missti aldrei úr, þrátt fyrir
alls kyns veðurfar. Viku fyrir
brottför fór yngri dóttir okkar

að suða um að koma með. Úr
varð að við keyptum flugmiða
fyrir hana. Kvöldi fyrir brottför
byrjaði sú eldri og við vorum
í miklu pati að panta enn einn
flugmiða og útvega tilskilin leyfi
rétt fyrir flug.“

ALLT GEKK Á AFTURFÓTUNUM
Þegar fjölskyldan var komin í
Leifsstöð kom í ljós að dollararnir höfðu gleymst heima. „Þeir
lúrðu í nærfataskúffunni minni,“
upplýsir Axel. Þá var fjölskyldan
með hangikjöt fyrir frænku í
farteskinu og þurfti að fara sérstaka leið í gegnum bandaríska
landamæraeftirlitið. „Það þýddi
talsverðan aukarúnt og skriffinnsku. Á hótelinu kom svo í
ljós að við höfðum gleymt kjötinu í ísskápnum heima. Svona
mætti lengi telja og var allur
fókusinn af hlaupinu farinn út
um þúfur,“ rifjar Axel upp. Hann
segir það þó enga afsökun. „Í
grunninn var það ég sem lagði
allt of seint af stað í hlaupið og
hafði ekki haft rænu á að fá leiðbeiningar um hvert ég átti að
mæta. Það gerist ekki aftur.“
Hótelið þar sem fjölskyldan
dvaldi var tveimur kílómetrum
frá rásmarkinu. „Rásmarkið var
inni í Epcot, einum Disney-garð-

FÉKK ÞÓ BOL
Það vantar ekkert upp á húmorinn hjá Axel og hleypur hann
óhikað um í Disney-maraþonbolnum þó hann hafi ekki einu
sinni náð upp að rásmarkinu.

inum, en hlaupið er í gegnum
eina fjóra Disney-garða, að
því að mér skilst,“ segir Axel
með semingi. „Ég lagði af stað
um nóttina, enda er ræst eld-
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snemma, og ætlaði bara að fara
stystu leið að rásmarkinu, eins
og ég er vanur. Fljótlega byrjaði
vesenið. Lögreglan var búin að
loka öllum aðkomuleiðum og
vísaði á aðalinnganginn sem
var töluvert langt í burtu enda
garðurinn á stærð við Garðabæ.
Umferðin var líka alveg brjáluð
enda búið að loka öllum götum
vegna hlaupsins. Þarna rann
tíminn í raun frá mér. Lokatilraunin var að fara úr bílnum og
biðja einn lögregluþjóninn um
að hleypa mér í gegn. Því var
auðvitað kurteislega hafnað.
Þegar ég fór svo að skoða
leiðbeiningarnar eftir á sá ég
að þátttakendur áttu að mæta
við rásmarkið klukkutíma fyrir
hlaup. Ég lagði af stað klukkutíma fyrir hlaup svo þetta var í
raun dauðadæmt frá upphafi,“
lýsir Axel. Hann var þó fljótur að
sjá björtu hliðarnar.

HEYRÐI SKOTHVELLINN Í
FJARSKA
„Sorgin varði bara rétt á meðan
ég var að labba aftur á hótelið
með skottið á milli lappana.
Þá heyrði ég í Sollu stirðu, eða
einhverri álíka, sem var að hita
liðið upp. Svo ómaði auðvitað
bandaríski þjóðsöngurinn og
byssuskotið þegar hlaupið var
ræst. Þar sem ég stóð í einungis
kílómetra fjarlægð sá ég líka
bjarmann af flugeldasýningunni
sem efnt er til í upphafi hlaups.“
HEFÐI ALDREI FENGIÐ VIÐTAL Í
FRÉTTABLAÐINU
Axel fór með fjölskyldunni í nærliggjandi verslunarmiðstöð og
fékk sér svínarif og Starbuckskaffi í sárabætur. „Ég huggaði
mig við að vera ekki með harðsperrur og keypti mér hlaupasokka til að undirstrika það að
ég léti þetta ekki stoppa mig
og væri hvergi nærri hættur að
hlaupa. Facebook-vinir Axels
gátu svo lesið eftirfarandi orð-

sendingu: „Lagt inn í reynslubankann í dag, framvegis mun
ég mæta á réttan stað á réttum
tíma. Missti af hlaupinu sem er
auðvitað fúlt en ekkert sem Starbucks og Calvin Klein geta ekki
læknað. Gengur betur næst.“
Axel ákvað strax með sjálfum
sér að þetta hefði átt að fara
svona. „Ég hefði aldrei fengið
viðtal í Fréttablaðinu annars.
Það hefði fáum þótt merkilegt
ef ég hefði farið þetta hlaup og
klárað á þremur og fjörutíu.“

NÝTILKOMINN ÁHUGI
Axel heldur áfram að hlaupa í
öllum veðrum og vindum. Fjölskyldan hyggst flytja tímabundið
til Orlando í sumar og segir hann
alls ekki útilokað að hann skrái
sig til leiks í Disney-hlaupið að
ári. „Þá hugsa ég að ég tjaldi í
rásmarkinu kvöldinu áður.“
Hann segir ávinninginn af
öllum æfingunum sitja eftir og
er eðli málsins samkvæmt í fínu
formi. Spurður hvort hann hafi
alltaf verið í íþróttum segir Axel
það fjarri lagi. „Ég var í fótbolta
og handbolta í gamla daga en
svo byrjaði maður að reykja og
drekka og var farinn að safna fáeinum aukakílóum. Ég var gæinn
sem svindlaði í öllum skólahlaupum með því að stytta mér
leið en svo fullorðnast maður
auðvitað. Ég hitti svo gamla
íþróttakennarann minn í Flensborgarhlaupi á dögunum. Ég var
þarna rauður, móður og másandi
og sagði henni að nú væri ég búinn að borga allt svindlið til baka
með vöxtum og verðbótum og
dráttarvöxtum. Eftir það féllumst
við í faðma.“
Axel skrifar nýtilkominn
hlaupaáhuga helst á gráa fiðringinn. „Ég þakka fyrir að hann sé
ekki verri en þetta, Hlaup er frábær hreyfing og ansi ávanabindandi. Er það ekki alltaf þannig að
mesta eftirsjáin er að hafa ekki
■ vera@365.is
byrjað fyrr?“

ÁTTI AÐ FARA SVONA
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„Ég hefði aldrei fengið viðtal í Fréttablaðinu ef ekki hefði verið fyrir
þetta klúður. Það hefði fáum þótt merkilegt ef ég hefði farið í þetta
hlaup og klárað á þremur og fjörutíu.”

| FÓLK |

UNAÐSLEG GJÖF
FYRIR ELSKENDUR
ICECARE KYNNIR Yes-sleipiefnin eru lífræn og unnin úr fyrsta flokks hráefnum.

B

irna Gísladóttir, sölustjóri hjá Icecare, segir
að Yes-sleipiefnin séu
hönnuð af tveimur konum og
seld í Bretlandi og víðar um
heim. „Ummæli neytenda um
vöruna hafa verið mjög jákvæð
og hafa læknar í Bretlandi
einnig mælt með því að konur,
sem eiga við þurrk í leggöngum að stríða noti vöruna,“
segir hún.
Yes-sleipiefnalínan er lífræn
og unnin eingöngu úr fyrsta
flokks hráefnum. Hún hefur
hlotið lífræna vottun frá The
Soil Association í Bretlandi.
Yes-sleipiefnin klístrast ekki
og henta öllum konum. „Yessleipiefnin innihalda bæði
olíubasa (oil-based) og vatnsbasa (water-based) sem hægt
er að nota með gúmmíverjum,“
útskýrir Birna og bætir við að
einnig sé fáanlegt Yes Baby
fyrir fólk í barneignarhugleiðingum. Pakkningin inniheldur
bæði sleipiefni sem eru sæðisvæn og egglosunarpróf ásamt
sleipiefnum sem er gott að
nota eftir egglos.
Fjallað hefur verið um þetta
nýja lífræna efni í mörgum
helstu tímaritum í Bretlandi.
Þar er meðal annars haft eftir
Anne Brember, yfirhjúkrunarfræðingi á krabbameinsdeild
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BIO-KULT CANDÉA
BREYTTI LÍFINU
Bio-Kult Candéa er blanda af vinveittum gerlum,
hvítlauk og þrúgukjarnaþykkni sem virkar sem
öflug vörn gegn Candida-sveppasýkingu í meltingarvegi kvenna og karla.

K

Basingstoke og North Hantssjúkrahússins í Bretlandi; „Yes
lífræna sleipiefnalínan er kærkomin lausn fyrir skjólstæðinga okkar sem þjást af þurrki í
leggöngum og á kynfærasvæði
í kjölfar krabbameinsmeðferðar. Konurnar upplifa efnið
á þægilegan hátt á viðkvæmri
slímhúðinni auk þess sem það
veitir þeim þægilega öryggistilfinningu á ný í tengslum við
kynlíf.“

olbrún Hlín Hlöðversdóttir var gjörn á að fá
sveppasýkingar, hún var
mjög viðkvæm og fékk kláða og
óþægindi ef hún notaði dömubindi eða túrtappa. „Ég varð
himinlifandi þegar ég áttaði mig
á því að ég fékk ekki kláða og
pirring þegar ég var á sýklalyfjakúr, blæðingum eða eftir
samfarir eins og ég var vön, og
það eina sem ég hafði breytt út
af vananum með var að nota
hylkin frá Bio-Kult Candéa,“
segir Kolbrún. „Venjulega þegar ég hef ég verið á sýklalyfjakúr hef ég tekið inn margfalda
skammta af mjólkursýrugerlum
(acidophilus), en það virkar
miklu betur fyrir mig að nota
Bio-Kult Candéa-hylkin. Eftir
að ég kynntist Bio-Kult Candéa
hef ég ekki notað neina aðra
mjólkursýrugerla þar sem það
virkar langbest fyrir mig. Ég er
mjög ánægð með árangurinn af
Bio-Kult Candéa.“

BIRNA GÍSLADÓTTIR Er sölustjóri hjá
Icecare sem flytur inn bæði Yes sleipiefnin og Pana-súkkulaðið.

SÚKKULAÐI SEM ER
GOTT FYRIR ÞIG OG ÞÍNA
Pana Chocolate er lífrænt, handgert súkkulaði sem er mjólkur-, soja- og glútenfrítt. Það er framleitt við lágt hitastig og því haldast næringarefnin í því.
„Rannsóknir hafa sýnt fram á að hrátt kakó er ofurfæða. Lífræna kakóið sem notað er í súkkulaðið frá
Pana er upprunnið frá Suður-Ameríku og inniheldur
mikið magn af andoxunarefnum, vítamínum og
steinefnum,“ segir Birna Gísladóttir, sölustjóri Icecare. Talsmenn Pana segjast tryggja að súkkulaðið
innihaldi þessi mikilvægu næringarefni. Það sé gert
með því að framleiða það við lágan hita. „Súkkulaði
sem framleitt er við háan hita, eins og er algengt
með flest súkkulaði, inniheldur töluvert minna af
næringarefnum en hrátt súkkulaði. Hráa súkkulaðið
frá Pana er unnið við stöðugt, lágt hitastig, sem fer
aldrei yfir 42 gráður. Þannig er tryggt að súkkulaðið
bragðast ekki einungis unaðslega, heldur inniheldur
það einnig mikið magn af náttúrulegum næringar- og
andoxunarefnum,“ útskýrir Birna.

PANA-SÚKKULAÐI
Hrátt
Lífrænt
Handgert
Vegan
Lágt GI-Gildi

Mjólkurlaust
Sojalaust
Glútenlaust
Engin aukefni
Engin rotvarnarefni

ÖFLUG BLANDA
Bio-Kult Candéa-hylkin
virka sem öflug vörn gegn
candida-sveppasýkingu í meltingarvegi kvenna og karla og
sem vörn gegn sveppasýkingu
á viðkvæmum svæðum hjá
konum. Candida-sveppasýking
getur komið fram með ólíkum
hætti hjá fólki, svo sem munnangur, fæðuóþol, pirringur og
skapsveiflur, þreyta, brjóstsviði, verkir í liðum, mígreni
eða ýmis húðvandamál.
Innihald Bio-Kult Candéahylkjanna er öflug blanda
af vinveittum gerlum ásamt
hvítlauk og Grape Seed Extract.
Bio-Kult Candéa hentar vel
fyrir alla, einnig fyrir barnshafandi konur, mjólkandi mæður
og börn. Fólk með mjólkur- og
sojaóþol má nota vörurnar.

úruleg efni, þar á meðal kakóduft, kakósmjör, kókosolíu, villtar carob-baunir, dökkt agave-síróp, kókossíróp, hnetur, goji-ber, súr kirsuber, kókosflögur,
maca-rót, vanillubaunir og hundrað prósent lífrænar ilmkjarnaolíur.

ENGINN UNNINN SYKUR Súkkulaðið frá Pana inniheldur engan viðbættan, unninn
sykur. Í stað hans
eru notuð sætuefni
sem innihalda lágan
blóðsykurstuðul (GIgildi) eins og agavesíróp eða kókossíróp.
Lágt GI-gildi veldur síður sveiflum í blóðsykrinum. „Súkkulaðið okkar
hentar því öllum sem umhugað er um heilbrigðan
lífsstíl,“ segir Birna.
ENGIN BRÖGÐ Í TAFLI
Pana súkkulaðið inniheldur
aðeins hrá lífræn- og nátt-

SÖLUSTAÐIR OG UPPLÝSINGAR

GOTT FYRIR ALLA Birna segir
þrjú meginatriði skipta framleiðendur Pana-súkkulaðisins máli.
„Í fyrsta lagi eru það gæði
vörunnar en í súkkulaðið
eru einungis notuð lífræn
gæðahráefni. Í öðru lagi
er það heilbrigð líkamsstarfsemi neytenda, við
vinnslu Pana-súkkulaðis
er lágt hitastig notað og
þannig er náttúrulegum
gæðum hráefnanna viðhaldið. Að lokum er það
sjálfbærni jarðar sem
skiptir máli. Við vinnslu
súkkulaðisins eru engar
vélar notaðar, allt súkkulaðið er bæði handgert og
-innpakkað.

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

ÁNÆGÐ MEÐ ÁRANGURINN Kolbrún
fær ekki sveppasýkingar eftir að hún fór
að nota Bio-Kult Candéa.

Mælt er með Bio-Kult í bókinni
Meltingarvegurinn og geðheilsa
eftir Dr. Natasha CampbellMcBride.

BIO-KULT FYRIR ALLA
Bio-Kult Candéa-hylkin virka
sem öflug vörn gegn candidasveppasýkingu en hún getur
komið fram með ólíkum hætti
hjá fólki, svo sem munnangur,
fæðuóþol, pirringur og skapsveiflur, þreyta, brjóstsviði,
verkir í liðum, mígreni eða ýmis
húðvandamál.
Innihald Bio-Kult Candéahylkjanna er öflug blanda af vinveittum gerlum ásamt hvítlauk
og Grape Seed Extract. Bio-Kult
Original er einnig öflug blanda
af vinveittum gerlum sem
styrkja þarmaflóruna. Bio-Kult
Candéa hentar vel fyrir alla,
einnig fyrir barnshafandi konur,
mjólkandi mæður og börn. Fólk
með mjólkur- og sojaóþol má
nota vörurnar. Mælt er með BioKult í bókinni Meltingarvegurinn og geðheilsa
eftir Dr. Natasha
Campbell-McBride.
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HJÖRDÍS ÁSTRÁÐSDÓTTIR fræðslustjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands verður með leiðsögn á Barnastundinni. Hún fær góða hjálp
frá Maxímús Músíkús.
MYND/GVA

DAYBED SÓFI - Stærð 178/200x70 cm kr. 79.900

FJÖRMIKLIR OG
LÉTTIR TÓNLEIKAR
BARNVÆNT Sinfóníuhljómsveit Íslands blæs til Barnastundar í Hörpu í dag.
Yngstu tónlistaráhugamönnunum er þá boðið að hlusta á skemmtilega tónlist
undir leiðsögn Hjördísar Ástráðsdóttur sem fær aðstoð frá Maxímús Músíkús.

F
SLY SVEFNSÓFI

SVEFNBREIDD 140X200
KR. 139.900

TILBOÐ KR. 109.900

TRYM SVEFNSÓFI - SVEFNBREIDD 140X200
EXTRA ÞYKK OG GÓÐ SPRINGDÝNA KR. 189.900

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

yrsta Barnastund Sinfóníunnar
var haldin vorið 2012 og síðan
þá hafa tvær slíkar stundir verið
haldnar á hverju starfsári Sinfóníunnar.
„Barnastund Sinfóníunnar er stutt og
notaleg tónlistarstund. Hún er sniðin
að yngstu hlustendunum, lagavalið
og lengd stundarinnar er miðuð við
þá sem eru að stíga sín fyrstu spor í
tónlistarheiminum. Barnastundin er
haldin fyrir utan tónleikasal þannig að
þetta er allt afskaplega afslappað og
frjálslegt og við hvetjum börnin til að
koma með púða til að sitja á,“ segir
Hjördís Ástráðsdóttir, fræðslustjóri
Sinfóníuhljómsveitar Íslands.
Að sögn Hjördísar hafa Barnastundirnar verið mjög vinsælar þannig að
vissulega sé þörf á slíkum viðburði.
„Við dáumst að foreldrum og forráðamönnum barna að koma með svona
mikinn fjölda til okkar. Það er iðulega
fullt á Barnastund en aldrei uppselt
af því hún er haldin í opnu rými en
stundum hefur það verið þannig að við
höfum varla getað annað fjöldanum
sem hefur komið. Markmiðið með
þessum stundum er einfaldlega að gefa
fólki tækifæri á að koma og heyra og
sjá sinfóníuhljómsveit. Að njóta góðrar
tónlistar og þeirra sjálfsögðu lífsgæða
sem tónlist veitir. Oft er nú talað um að
foreldrar leikskólabarna séu skattpíndur samfélagshópur en þarna erum
við að miðla menntun og fræðslu og
vonandi notalegheitum og þægilegri
upplifun til fólks án endurgjalds. Þetta
er okkar framlag í því að þjóna foreldrum ungra barna og við vonum bara
að sem flestir sjái sér fært að koma.
Fyrst og fremst sækjumst við þó eftir
því að fólk njóti þess að vera í góðum
félagsskap sem við teljum okkur vera,
svona hógvær eins og við erum,“ segir
Hjördís og hlær.
Í Barnastundinni sem verður í
Hörpuhorni klukkan hálftólf í dag verður flutt fjörmikið lag um Ólav Riddararós af hljóðfæraleikurum Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Einnig verður
flutt úrval léttra og skemmtilegra laga
sem mörg hver hafa leitt fima fætur á

dansgólfið, sprellfjörug lög sem koma
hreyfingu á mannskapinn. Barnastundin verður undir leiðsögn Hjördísar
en hún fær góða aðstoð frá sjálfum
Maxímús Músíkús. „Börn og tónlist og
börn og sinfóníuhljómsveit eru mjög
góðir samferðamenn. Hljómsveitin
okkar hefur verið í mjög virku fræðslustarfi frá stofnun sveitarinnar árið
1950. Auðvitað hafa verið lagðar misjafnar áherslur en það er alfarið okkar
að búa til og setja saman dagskrá sem
höfðar til bæði ólíkra samfélagshópa
og ólíkra aldurshópa. Það er okkur
í lófa lagið með því að velja til þess
gerða tónlist fyrir hvern tiltekinn aldurshóp. Svo verður músin Maxímús
Músíkús til aðstoðar í dag en hann er
alltaf fastur gestur á Barnastund. Börn
hafa heillast af músinni frá því hann
kom fyrst fram áður 2008 og það hefur
verið vinsælt að fá að strjúka honum
og klappa og dansa með honum. Svo
veitir hann auk þess myndatökutíma
á undan eða eftir tónlistarstundinni,“
segir Hjördís létt í bragði. Hún bætir
því við að mikið hafi verið spurt eftir
fyrsta verkinu um músina, Maxímús
Músíkus heimsækir hljómsveitina,
frá því það var frumflutt. „Það er því
gaman að geta orðið við þeirri ósk en
á fyrstu tónleikum að hausti verður
verkið flutt aftur.“

BARNASKARI
Barnastund Sinfóníunnar hefur verið vinsæl frá
upphafi. Andrúmsloftið
er frjálslegt og setið þar
sem er pláss er.
AÐSEND MYND

KOMA TIL
AÐ NJÓTA
„Markmiðið með
þessum stundum er einfaldlega
að gefa fólki tækifæri á að koma og
heyra og sjá sinfóníuhljómsveit.
Að njóta góðrar
tónlistar og þeirra
sjálfsögðu lífsgæða
sem tónlist veitir. “

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Kerfisrekstur - rekstur starfsstöðvar í Reykjavík
Fjölnet ehf. er eitt elsta Internetþjónustufyrirtæki landsins með sögu sem nær allt til
ársins 1999.

Fjölnet ehf. á Sauðárkróki óskar eftir að ráða reyndan kerfisstjóra sem mun sjá um
rekstur starfsstöðvar í Reykjavík ásamt þjónustu til viðskiptavina.

Í dag er fyrirtækið í hópi fimm stærstu
hýsingar- og internetfyrirtækja á landinu
með stóran og fjölbreyttan hóp fyrirtækja
í viðskiptum. Fyrirtækið er með ISO27001
gæðavottun. Fjölnet ehf. er í eigu Tengils
ehf. sem hefur starfað í 27 ár.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur
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Hjá Tengli og Fjölneti starfa yfir 50
starfsmenn og er fyrirtækið með starfsemi
á þremur stöðum á landinu.

Leitað er að reyndum og öflugum sérfræðingi. Í boði er gott tækifæri fyrir réttan einstakling.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna
á www.fjolnet.is
Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar nk. Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið
veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. Farið verður með allar umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Skóla- og frístundasvið

Staða leikskólastjóra við leikskólann Garðaborg
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Garðaborg.
Garðaborg er tveggja deilda leikskóli við Bústaðaveg, í næsta nágrenni við Fossvogsdalinn.
Leikskólinn er Grænfánaskóli og unnið er eftir hugmyndafræði Caroline Pratt og John Dewey. Í leikskólanum er lögð áhersla
á lýðræðislega stjórnun með samstarfi allra sem mynda samfélag Garðaborgar, þ.e. barna, foreldra og starfsfólks.
Mikil áhersla er lögð á virkt foreldrasamstarf í leikskólanum. Aðal leikefni leikskólans er opinn efniviður í ýmsum myndum, s.s.
einingakubbar. Gildi Garðaborgar er hugrekki og einkunnarorðin eru lýðræði – barnasáttmáli – efniviður.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að þróa og leiða uppeldis- og menntastarf
í Garðaborg.
Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár
og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og
starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Bílstjórar
Grand Travel óska ef tir að ráða bílstjóra til
starfa sumarið 2015. Við leitum að hæfileikaríkum
einstaklingum til að sinna akstri hópbifreiða og
þjónustu við farþega. Grand Travel var stofnað
2011 á sviði fólks flutninga og hefur að skipa nýja
hópferðabíla ásamt því kappkosta góða þjónustu.
Hæfniskröfur
• Meirapróf D
• Reynsla við akstur hópbifreiða
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Stundvísi,heiðarleiki,snyr timennska
og reglusemi.(reyklaus)
• Geta unnið mikið og undir álagi.
• Enskukunnát ta skilyrði.
• Hreint sakavot torð
• Ferilskrá
Tekið er á móti umsóknum rafrænt á
at vinna@grandtravel.is einnig er mjög mikilvægt
að viðkomandi skili ferilskrá með umsókn.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Umsóknarfrestur er til 20.mars 2015

Ráðið verður í stöðuna frá 1. apríl 2015. Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2015.
Skeiðarás 4 – 210 Garðabæ
w w w.grandtravel.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu, sími 411 1111.
Netfang: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is
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.

sími: 511 1144

FRAMKVÆMDASTJÓRI SÖLU- OG ÞJÓNUSTUFÉLAGS
Óskað er eftir kröftugum framkvæmdastjóra til að leiða Skagann 3X ehf., nýtt félag markaðs-, sölu- og þjónustustarfs Skagans hf., Þorgeirs & Ellerts
hf. og 3X Technology ehf. Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavini þeirra að
ﬁnna víðsvegar um heiminn. Tæknistig félaganna er hátt en þar vinna samtals um 150 manns í þremur starfsstöðvum sem eru um 10.000 fermetrar að
stærð. Félögin hafa vaxið umtalsvert síðustu misseri en frumkvöðlaandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. Áhersla er enn sem fyrr lögð á að bjóða
gæðavörur og ryðja braut nýjunga og nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum verulegan fjárhagslegan ávinning. Skaginn 3X ehf. mun sjá um að
samræma sölu og þjónustu félaganna.
Leitað er að einstaklingi með víðtæka menntun ásamt reynslu í uppbyggingu sölu- og markaðsstarfs á heimsvísu. Bæði er um að ræða beina sölu
sem og í gegnum net umboðs- og samstarfsaðila. Skaginn 3X ehf. verður með starfsstöð í Íslenska sjávarklasanum í Reykjavík, Skaganum á Akranesi
og 3X Technology á Ísaﬁrði. Hjá Skaganum 3X munu starfa um 20 reyndir viðskipta- og tæknisinnaðir starfsmenn. Félagið tekur jafnframt við allri
starfsemi félaganna á erlendum mörkuðum.

HELSTU VERKEFNI:
• Samþætting og eﬂing sameiginlegs markaðs-, ráðgjafa-,
sölu- og þjónustustarfs félaganna.

HÆFNISKRÖFUR:
• Lausnamiðaður hugsunarháttur og hæﬁleikar til að mæta
þörfum viðskiptavina.

• Kynna félagið og stækka markað á alþjóðavettvangi.

• Reynsla í sölu- og markaðsstarﬁ á erlendum mörkuðum er skilyrði.

• Nýta sem best fjármagn til markaðs-, sýninga- og sölustarfs.

• Hugmyndaauðgi og áræðni auk mikils frumkvæðis í starﬁ.

• Eﬂa samstarf við tækjaframleiðendur sem falla

• Leiðtogahæﬁleikar og geta til að skipuleggja og stjórna verkefnum.

að vöruframboði félagsins.

• Reynsla af stjórnun og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Góð tungumálakunnátta er skilyrði.

Nánari upplýsingar, umsóknir og ferilskrá sendist til: atvinna@skaginn.is
Umsóknarfrestur er til og með 1.03.2015.

SKAGINN.COM • 3XTECHNOLOGY.COM

SPENNANDI STÖRF Í FERÐAÞJÓNUSTU
Reykjavik Excursions-Kynnisferðir leitar að metnaðarfullum einstaklingum með
ríka þjónustulund í fjölbreytt sumarstörf á starfsstöðvum okkar í Reykjavík og
á Keflavíkurflugvelli. Í boði eru 100% störf í vaktavinnu og hlutastörf.

BÍLSTJÓRAR

LEIÐSÖGUMENN

AFGREIÐSLA Á BSÍ &
Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI

Starfssvið

Starfssvið

Starfssvið

Starfssvið

• Akstur með ferðamenn.
• Umsjón og umhirða bifreiða.

• Leiðsögn í skipulögðum ferðum.

Menntunar- & hæfniskröfur

• Sala á farmiðum og bókanir í ferðir.
• Símsvörun og upplýsingagjöf.
• Önnur tilfallandi verkefni.

• Fagmenntun úr viðurkenndu
leiðsögunámi.
• Góð enskukunnátta.
• Önnur tungumálakunnátta er kostur.
• Aukin ökuréttindi D er kostur.
• Rík þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, frumkvæði og drifkraftur.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aukin ökuréttindi D.
Reynsla af akstri hópferðabíla er æskileg.
Hreint sakavottorð.
Enskukunnátta.
Rík þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð
vinnubrögð.

Menntunar- & hæfniskröfur

Menntunar- & hæfniskröfur

ÞJÓNUSTUVER
Bókanir í ferðir.
Símsvörun og tölvupóstssamskipti.
Upplýsingagjöf.
Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- & hæfniskröfur

• Stúdentspróf.
• Góð enskukunnátta er skilyrði.
• Rík þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð
vinnubrögð.
• Góð tölvufærni.

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Hreiðarsdóttir, mannauðsstjóri í síma 580 5400 eða johanna@re.is. Tekið er á móti umsóknum
rafrænt á www.re.is/atvinnuumsokn ásamt ferilskrá og mynd. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2015.

• Stúdentspróf.
• Menntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla
af sambærilegum störfum er æskileg.
• Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu
máli er skilyrði.
• Rík þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð
vinnubrögð.
• Góð tölvufærni.

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki með um
200 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu og rekstri dagsferða með erlenda
ferðamenn um Ísland. Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram
við að veita framúrskarandi þjónustu.
580 5400 • main@re.is • www.re.is • www.flybus.is

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver
Fjarðaáls við Reyðarfjörð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Öryggi er í fyrirrúmi
og mikið er lagt upp úr góðum aðbúnaði starfsmanna og öflugu félagsstarfi.

Spennandi sumarstörf
hjá traustu fyrirtæki
Alcoa Fjarðaál leitar að góðu fólki til sumarafleysinga í álverinu við Reyðarfjörð.
Sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið samfellt í a.m.k. tvo og hálfan mánuð.
Vaktavinnustörf í framleiðsluteymum
Okkur vantar afleysingafólk í framleiðsluteymi
kerskála, skautsmiðju og steypuskála Fjarðaáls.
Unnið er á vöktum sem gefa góðar tekjur. Framleiðslustarfsmenn verða að hafa gild ökuréttindi.

Skriflegum umsóknum skal skilað á www.alcoa.is.
Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri.
Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum
23. febrúar. Áhugasamir eru hvattir til að sækja
um sem fyrst. Farið verður með umsóknir sem
trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Við hvetjum konur jafnt sem karla
til að sækja um störfin.

Frekari upplýsingar veitir Valgerður Vilhelmsdóttir í gegnum netfangið
valgerdur.vilhelmsdottir@alcoa.com eða í síma 470 7700.
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Barþjónn – kvöld og helgarvinna

Kennsluráðgjafar
í upplýsingatækni óskast

Gallery Bar á Holtinu leitar eftir góðum barþjón til þess
að sjá um gesti okkar. Nauðsynlegt er að viðkomandi haﬁ
reynslu af barstörfum og einstaka þjónustulund.

Þjónar og aðstoðarfólk í sal
Gallery Restaurant leitar að vönum þjónum í kvöld og
helgarvinnu. Nauðsynlegt er að viðkomandi haﬁ reynslu af
veitingastörfum og einstaka þjónustulund.
Ferilskrá ásamt mynd sendist á umsokn@holt.is
Gallery Restaurant – Hótel Holt.
www.holt.is

Kópavogsbær auglýsir eftir þremur kennsluráðgjöfum í upplýsingatækni við
grunnskóla bæjarins. Í Kópavogi eru starfræktir 9 grunnskólar með um 4.550
nemendum og um 450 kennurum og stjórnendum.
Við grunnskóla Kópavogs er unnið að innleiðingu spjaldtölva í skólastarfi og munu kennsluráðgjafar vinna náið með verkefnisstjóra þess verkefnis. Kennsluráðgjafi í upplýsingatækni
vinnur að kennslufræðilegri og tæknilegri ráðgjöf við kennara í grunnskólum Kópavogs í
tengslum við innleiðingu spjaldtölva ásamt því að sinna fræðslu við kennara og stuðla að
framförum og nýbreytni í notkun upplýsingatækni í skólastarfi. Kennsluráðgjafi vinnur í teymi
þriggja ráðgjafa sem ráðnir eru við grunnskóla Kópavogs og eiga náið samstarf við skólastjórnendur, grunnskóladeild og upplýsingatæknideild.
Kröfur um menntun og reynslu
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi skilyrði
• Þekking og reynsla í upplýsingatækni í skólastarfi skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði upplýsingatækni æskileg
• Forystuhæfileikar og samskiptahæfni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2015.
Ítarlegri upplýsingar um starfið er að finna á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
Konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um starfið
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar.

kopavogur.is

Ferðaskrifstofa
– umsjón og rekstur ferða
Ferðaskrifstofan Ultima Thule og Adrenalin leitar að starfsmanni til að sjá um utanumhald og rekstur ferða. Við erum
rótgróin ferðaskrifstofa og afþreyingarfyrirtæki sem starfað
hefur í 20 ár og okkur vantar áhugasaman starfsmann til að
vinna með okkur að fjölbreyttum verkefnum.
Starfssvið:
• Utanumhald og ábyrgð á framkvæmd ferða innanlands
• Samskipti við samstarfsaðila erlendis
• Skipulagning og sala á dagsferðum innanlands
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af ferðamennsku og leiðsögn æskileg
• Góð þekking á Íslandi nauðsynleg
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði, jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæﬁleikar
Leitað er eftir starfsmanni í 60 – 100% starf
Umsóknir sendar á netfangið: oskar@ultimathule.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2015.

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða
metnaðarfullan
og áhugasaman
starfsmann

Vefforritari
Hagstofa Íslands leitar eftir forritara. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á vefforritun,
sérstaklega í .NET umhverﬁnu. Hagstofan heldur úti vefjum og öðrum sértækum veﬂausnum
og felst starﬁð í viðhaldi og framþróun þeirra.
Menntunar- og hæfniskröfur
3 Háskólamenntun í tölvunar-, kerﬁsfræði eða sambærilegum greinum er mikill kostur
3 Mjög góð þekking á .NET forritun
3 Mikil þekking á vefstöðlum svo sem CSS,
JSON, Javascript, JQuery
3 Reynsla af gagnagrunnsforritun er kostur
3 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
3 Reynsla af teymisvinnu er kostur
3 Góðir samskipta- og samstarfshæﬁleika
Umsóknarfrestur er til og með 23. 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
Sími
Netfang
Upplýsingar

Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
528-1000
starfsumsokn@hagstofa.is
Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?
AÐSTOÐARHÓTELSTJÓRI
Helstu verkefni
* Aðstoðarmaður og staðgengill
hótelstjóra
* Yﬁrumsjón með umhverﬁsstefnu og
gæðamálum

*
*
*
*
*

Menntunar- og hæfniskröfur
Haldgóð menntun og reynsla sem
nýtist í starﬁ
Stjórnunarhæﬁleikar
Góð tungumálakunnátta
Skipulagshæﬁleikar, áræðni og
metnaður
Mjög góðir samskiptahæﬁleikar

SÖLUFULLTRÚI – MICE
Helstu verkefni
* Tilboðsgerð og sala í ráðstefnudeild
* Bókanir og ráðgjöf

*
*
*
*
*
*

Menntunar- og hæfniskröfur
Góð tungumálakunnátta
Jákvæðni og rík þjónustulund
Nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
Góðir skipulagshæﬁleikar
Haldgóð menntun og reynsla sem
nýtist í starﬁ
Góðir samskiptahæﬁleikar

FAGLÆRÐUR YFIRÞJÓNN
Helstu verkefni
* Móttaka, skipulag og þjónusta við gesti

*
*
*
*

Menntunar- og hæfniskröfur
Frumkvæði og metnaður til að ná
árangri í starﬁ
Rík þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum
Gott vald á íslensku og ensku
Snyrtimennska og stundvísi

Leitum einnig að þjóni í ráðstefnudeild

Umsóknir sendist á starf@grand.is
Grand Hótel Reykjavík | Sigtún 38 | 105 Reykjavík | Sími: 514 8000 | www.grand.is

Hagsýni

Liðsheild

Heilindi

nordural.is

DEILDARSTJÓRI
BÓKHALDSDEILDAR
Norðurál leitar að metnaðarfullum og talnaglöggum sérfræðingi með stjórnunarhæfileika í fjölbreytt störf sem deildarstjóri í bókhaldsdeild félagsins. Deildin
ber ábyrgð á vinnslu bókhalds og kemur að fjárhagslegum greiningum og
skýrslugerð.
Norðurál er eitt af stærstu fyrirtækjum á Íslandi. Starfsmenn eru um 600
og veltan um 70 milljarðar.
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og kvenna, endurmenntun og starfsþróun, frábæran starfsanda og samstarfsfélaga. Starfinu fylgir góð starfsaðstaða
í lifandi umhverfi þar sem metnaður og fagmennska eru í fyrirrúmi.

HELSTU VERKEFNI:

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fjárhagsuppgjör
Yfirferð og eftirlit
Áætlanagerð
Skýrslugerð
Innri eftirlitsþættir

Sótt er um á www.nordural.is og er umsóknarfrestur til og með 23. febrúar nk. Upplýsingar
veita Kristinn Bjarnason, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, og Valka Jónsdóttir starfsmannastjóri
í síma 430 1000.

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.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Víðtæk reynsla af bókhaldi og uppgjörsvinnu
Þekking á SAP fjárhagskerfum æskileg
Reynsla af stjórnun
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð

Öllum umsóknum verður svarað og fullum
trúnaði er heitið.

United Silicon hefur haﬁð byggingu kísilvers í Helguvík á Reykjanesi og framleiðsla mun hefjast
á vordögum 2016. Áætlanir gera ráð fyrir að um 60 starfsmenn muni starfa hjá verksmiðjunni á
rekstrartíma en 200 starfsmenn meðan á uppbyggingu og uppsetningu búnaðar stendur.
Við leitum að öﬂugum rafmagnstæknifræðingi eða rafmagnsverkfræðingi sem mun bera ábyrgð
á rekstri og viðhaldi á umfangsmiklum rafbúnaði verksmiðjunnar. Viðkomandi þarf að geta haﬁð
störf ﬂjótlega.

United Silicon leitar að stjórnanda raforkuvirkis og fyrirbyggjandi viðhalds
Starfssvið:
• Ábyrgð á viðhaldi og rekstri raforkuvirkis og rafbúnaðar
• Móttaka, skráning og prófun á búnaði meðan á
byggingu stendur
• Uppbygging fyrirbyggjandi viðhaldskerﬁs
• Innkaup á vörum og aðkeyptri þjónustu sem tengist
viðhaldi búnaðar

Menntunar og hæfniskröfur:
• Rafmagnstæknifræði/verkfræði
• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla
• Reynsla og/eða menntun innan skipulagðs fyrirbyggjandi
viðhalds er kostur
• Jákvætt viðhorf, frumkvæði og dugnaður
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Viðkomandi þarf að uppfylla skilyrði Mannvirkjastofnunar um ábyrgðarmann raforkuvirkis stóriðju.
Nánari upplýsingar veitir Rut Ragnarsdóttir í síma 669 6003.
Umsóknum ásamt ferilsskrá skal skilað til rut@silicon.is fyrir þriðjudaginn 24. febrúar.

Starfsmaður
óskast í afgreiðslu

Gleraugnaverslun auglýsir eftir starfskrafti í afgreiðslu
frá 12-18 á virkum dögum og er um 75% starf að ræða.
Hæfniskröfur: Þjónustulund, jákvæðni og stundvísi.
Reynsla af sambærilegu starﬁ er kostur. Umsóknir berist
á gleraugnasalan@simnet.is fyrir þriðjudaginn 17. feb.

Lífsglaður og jafnréttissinnaður leikskólakennari
Leikskólinn Barnaból á Skagaströnd auglýsir eftir skólastjóra,
leikskólakennara til að stýra leikskólanum.
Leikskólinn Barnaból er hluti af Hjallastefnufjölskyldunni og við
leitum að jákvæðum einstaklingi sem er tilbúinn að tileinka sér
starfshætti Hjallastefnunnar að metnaði, gleði og kærleika.
Viðkomandi þarf að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og hafa
brennandi áhuga á jafnrétti og lýðræði í leikskólastarfi.
Skólar Hjallastefnunnar starfa að sameiginlegum markmiðum
eftir sömu hugmyndafræði en sjálfstæði hvers skóla er mikið.
Jafnréttisuppeldi, skapandi hugsun, félagsþjálfun og
einstaklingsstyrking eru innviðir hugmyndafræðinnar sem við
teljum að geti skipt sköpum í
þroska komandi kynslóða.
Við hvetjum karla jafnt sem konur
til að sækja um, áhugasamir hafi
samband við Þorgerði Önnu
leikskólastýru á netfangið
thaa@hjalli.is eða í síma 8240604.
Umsóknarfrestur er til 21. febrúar
2015.

Lögreglumaður
– Lögreglustjórinn Norðurlandi vestra
Við embætti Lögreglustjórans á Norðurlandi vestra
eru lausar til umsóknar tvær stöður lögreglumanna.
Annarsvegar er tímabundin staða lögreglumanns, til eins
árs, í almennri löggæslu með starfsstöð á Sauðárkróki.
Sett verður í stöðuna frá og með 01. mars 2015, til eins árs.
Í ljósi ríkjandi kynjahlutfalls innan lögreglu og jafnréttisáætlunar lögreglunnar eru konur sérstaklega hvattar til
þess að sækja um.
Hinsvegar er um að ræða tímabundna stöðu, til eins árs,
lögreglumanns með starfsstöð á Blönduósi. Sett verður
í stöðuna frá og með 01. mars 2015, til eins árs. Í ljósi
ríkjandi kynjahlutfalls innan lögreglu og jafnréttisáætlunar
lögreglunnar eru konur sérstaklega hvattar til þess að
sækja um.
Umsækjendur skulu hafa lokið próﬁ frá Lögregluskóla
ríkisins og vera sjálfstæðir í vinnubrögðum þar sem
umsækjandi þarf að vera undir það búinn að vinna að
einhverju leyti einn. Leitað er að einstaklingi með góða
samskipta- og samstarfshæfni, vandvirkni, þjónustulund
og frumkvæði í starﬁ. Æskilegt er að umsækjendur haﬁ
góða almenna tölvukunnáttu.
Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2015.
Umsóknum skal skila til Lögreglustjórans á Norðurlandi
vestra Suðurgötu 1, 550 Sauðárkróki. Nánari upplýsingar
um stöðurnar veitir Kristján Þorbjörnsson yﬁrlögregluþjónn
í s. 8921713 eða í tölvupósti kristjan@tmd.is og Stefán Vagn
Stefánsson yﬁrlögregluþjónn í s. 8477437 eða í tölvupósti
9806@tmd.is .
Ráðningarkjör eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra f.h.
ríkissjóðs og Landssambands lögreglumanna. Starfshlutfall er 100%. Umsóknum skal skila á sérstökum eyðublöðum sem fást hjá öllum lögreglustjórum. Einnig er hægt
að nálgast þau á lögregluvefnum, www.logreglan.is undir
liðnum: Eyðublöð.
Lögreglustjórinn Norðurlandi vestra.
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Akureyri

Staða skólastjóra við Seljaskóla

Viltu breyta til?
Vegna góðrar verkefnastöðu óskar Blikk og Tækniþjónustan
ehf. Akureyri eftir starfsfólki í eftirtalin störf:
• Verkstjóra
• Blikksmið og eða vönum aðstoðarmanni í málmsmíði
• Nemum í blikksmíði
Umsóknir er hægt að senda á bogt@bogt.is
Nánari upplýsingar veitir Valþór í síma 462 4017

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
ÓSKAST
Tinna ehf leitar eftir grafískum hönnuði til að brjóta um
tímaritið Ýr oﬂ. Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði og geta
unnið sjálfstætt.

Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Seljaskóla.
Seljaskóli er í Seljahverfi í Reykjavík. Í skólanum eru 610 nemendur í 1.-10. bekk. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu
starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Einkunnarorð skólans eru samvinna, ábyrgð, traust og tillitsemi. Unnið er eftir
jákvæðum hegðunarstuðningi, PBS, þar sem jákvæð hegðun er styrkt markvisst með hrósi og umbun. Skólinn er Grænfánaskóli
og er í samstarfi við aðra grunnskóla í Breiðholti um að efla skólastarf í anda nýrrar aðalnámskrár. Í Seljaskóla er lögð áhersla á
vellíðan nemenda og starfsfólks, samvinnu allra, fjölbreytta kennsluhætti og teymiskennslu. Mjög gott samstarf er við heimilin í
hverfinu og stofnanir í nærsamfélaginu.
Mikilvægt er að skólastjóri sé tilbúinn til að viðhalda jákvæðum og góðum skólabrag og hafi ánægju af því að vinna með
nemendum, starfsfólki og foreldrum.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna
skólasýn og er tilbúinn til að leiða skólann inn í framtíðina.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s.ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Áhugasamir sendi starfsferilskrá á tinna@tinna.is
Tinna heildsala

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar
í skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna
skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2015. Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið
á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir,
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is
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.
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Aﬂeysing
- bókhald
ISS auglýsir eftir starfsmanni til
aﬂeysinga á fjármálasviði í sex
mánuði, frá mars – ágúst 2015.
Starfsh
hllut
h
l tfaallll er 60
0% en
ng
gæt
ætti o
æ
orrði
ðið
100%
% yyﬁr sumarm
máánuði
m
nu
uði
ð na
na.
a.
Starﬁð
ð ffelst
stt aaða
ðalleg
llleg
egaa í me
merk
erk
rkin
ngu
gu og
færslu
u á fyl
yllgi
giskkjölu
jö
ölu
um í Na
Navi
viisi
sion
n áása
samt
sa
mtt
m
afstem
mming
gum.
um
m
Við leit
ittum að tö
ölu
ug
gllö
ög
ggu
gum og
g
nákvæ
æmum
æm
m aaðiilaa m
með
eeð
ðg
gru
ru
unn
nnþe
þ kk
kkin
kin
ngu
uí
bókhal
alldi
d ása
saamt rey
eynslu
nsslu
u af Na
Naavi
vviissiion
on eða
ða
sambær
ærrilieg
æ
gum
u bók
ókha
hald
ha
ld
dsk
skeerrfu
um.
m
Háskól
ólam
ól
am
men
nnt
ntun
n sem
seem
m nýýttis
ist
st í sttar
arﬁ er
e
kostur en ekkki skiily
lyrð
rðii..
Umsókn ásamt ferilskrá sendist til
Braga Bragasonar, fjármálastjóra ISS,
bragi@iss.is fyrir 19. febrúar.
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ATVINNA

Vinnu vantar
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

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu.
Einungis íslensku- eða enskumælandi
einstaklingar koma til greina.
Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára.
Gerðar eru kröfur um bílpróf
og hreint sakavottorð.
Umsóknir sendist á
bjarki@ath-thrif.is merkt „Atvinna“

www.starfid.is
Skeiðarási 12
210 Garðabæ

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.

SKIPAEFTIRLITSMAÐUR
HB Grandi óskar eftir að ráða skipaeftirlitsmann til starfa á botnﬁsksvið félagsins.
Sviðið ber ábyrgð á útgerð þriggja frystitogara og fjögurra ísﬁsktogara.
• Í starfi skipaeftirlitsmanns felst
m.a. ábyrgð á viðhaldi togara fyrirtækisins og umsjón með innkaupum
á vörum og þjónustu. Starfsstöð er
á aðalskrifstofum fyrirtækisins við
Norðurgarð í Reykjavík.
• Gerð er krafa um menntun sem
vélfræðingur eða sambærilega
menntun sem nýtist í starfi. Kostur er
að hafa starfsreynslu sem vélstjóri.

• Starfsmaðurinn sem við leitum að býr
yfir góðum skipulags- og samskiptahæfileikum. Viðkomandi þarf að geta
unnið undir álagi, vera árangursdrifinn í
starfi og fær í helstu tölvuforritum.
• Nánari upplýsingar veitir Elva Jóna
Gylfadóttir starfsþróunarstjóri í
síma 550 1024 eða með tölvupósti
elva@hbgrandi.is.

HB Grandi hf. veiðir, vinnur
og markaðssetur botnﬁsk
og uppsjávarﬁsk. Félagið
gerir út tíu ﬁskiskip og
vinnur ﬁskafurðir á sjó, í
Reykjavík, á Akranesi og
á Vopnaﬁrði. Hjá félaginu
starfa um 950 manns til
sjós og lands.

Umsóknir skal senda á póstfangið starf@hbgrandi.is og er umsóknarfrestur til 2. mars 2015
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Staða skólastjóra við Austurbæjarskóla
Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Austurbæjarskóla.
Austurbæjarskóli er rótgróinn skóli í miðbæ Reykjavíkur. Skólinn hefur starfað síðan 1930 og byggir starfið á sterkum hefðum.
Í skólanum eru 450 nemendur í 1.-10. bekk og um 70 starfsmenn. Fjölbreyttir kennsluhættir, samvinna og list- og verkgreinar skipa
stóran sess í skólastarfinu. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Austurbæjarskóli er fjölmenningarlegur skóli þar sem virðing er borin fyrir ólíkum hæfileikum og komið til móts við þarfir nemenda. Starfað er
eftir Olweusaráætluninni gegn einelti og unnið er að markmiðum Grænna skrefa Reykjavíkurborgar. Lögð er áhersla á vinsamleg
samskipti og vellíðan nemenda og starfsmanna. Við skólann starfar öflugt foreldrafélag og samvinna við foreldra og nærsamfélag
er gott.
Leitað er eftir einstaklingi sem getur veitt skólasamfélaginu faglega forustu á lýðræðislegan hátt og leitt skólann inn í
framtíðina með virðingu fyrir ríkri menningarlegri arfleifð.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s.ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í
skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna
skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Barnalæknir á Þroska- og
hegðunarstöð Heilsugæslunnar
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í barnalækningum
eða barna- og unglingageðlæknis við Þroska- og hegðunarstöð. Um er að ræða allt að 100% starfshlutfall eftir
nánara samkomulagi. Æskilegt er að viðkomandi getið
hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Þroska- og hegðunarstöð er miðlæg, sérhæfð starfseining
innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Stöðin er
mönnuð þverfaglegum starfshópi sem sinnir m.a. greiningu, ráðgjöf, meðferð, fræðslu, rannsóknum, framþróun
og starfsþjálfun í tengslum við börn sem hafa frávik í
þroska, hegðun og/eða líðan. Markhópur starfseminnar
eru börn að 18 ára aldri og foreldar þeirra.
Helstu verkefni og ábyrgð
Starf barnalæknis/barna- og unglingageðlæknis felst
einkum í greiningu, ráðgjöf og meðferð barna með þroskaog hegðunarvanda í þverfaglegu samstarfi við aðra
sérfræðinga stöðvarinnar. Boðið er upp á fjölbreytt starf í
örvandi starfsumhverfi og góðum starfsanda.
Hæfnikröfur
Leitað er að umsækjanda sem er sérfræðingur í barnalækningum eða barna- og unglingageðlækningum.
Til greina kemur að ráða sérfræðing í heimilislækningum
með áhuga á greiningu og meðferð vegna þroska- og
hegðunarfrávika barna eða lækni í sérfræðinámi í
áðurnefndum sérgreinum. Mikilvægur eiginleiki er færni
í mannlegum samskiptum og áhugi og vilji til að starfa í
þverfaglegu teymi.
Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands
og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá.
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um
læknismenntun og fyrri störf, ásamt staðfestu afriti af
opinberu starfsleyfi. Umsækjendum sem uppfylla
hæfnikröfur verður boðið í viðtal og byggir ráðning á
frammistöðu í viðtali, umsögnum og innsendum gögnum.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast
Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í störfin.
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Sækja skal um störfin á starfatorg.is eða á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins undir „laus störf.“
Umsóknarfrestur er til og með 09.03.2015

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2015. Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir,
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is
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.

Nánari upplýsingar veitir
Nánari upplýsingar um starfið veitir Gyða Haraldsdóttir
forstöðumaður Þroska- og hegðunarstöðvar í síma
585-1350 eða gyda.haraldsdottir@heilsugaeslan.is
HH Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslunnar
Þönglabakki 1
109 Reykjavík

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Skólaliði óskast

MAINTENANCE
ASSISTANT
PROTOCOL ASSISTANT
Óskast eftir að ráða strafsmann í
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Protocol Assistant
VIÐHALD FASTEIGNA
lausa til umsóknar.

við Tækniskólann

Sendiráð Bandaríkjanna
óskast
eftir
að ráða
strafsmann
í
Umsóknarfrestur
er til 31 janúar
2012.
Frekari
upplýsingar
er að
viðhald
fasteigna.sendiráðsins:
Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar
finna
á heimasíðu
2015.
Frekari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu sendiráðsins:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Starfssvið skólaliða er dagleg umsjón með húsnæði skólans
auk þjónustu við nemendur og starfsfólk. Fjölbreytt starf sem
hentar báðum kynjum þar sem margþætt reynsla nýtist vel.
Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og rík þjónustulund mikilvæg.

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the
The U.S.ofEmbassy
Reykjavik
is closing
seekingdate
an individual
for theis
position
ProtocolinAssistant.
The
for this postion
position31,
of2012.
Maintenance
Assistant.
The
closing
date for this
January
Application
forms and
further
information
can
is February
27, 2015.
Application
forms and further
bepostion
found on
the Embassy’s
home
page:
information can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please
your application
and
Please send
yoursend
application
and resumé
to:resumé to :
reykjavikvacancy@state.gov
reykjavikvacancy@state.gov

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá
á gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 22. febrúar 2015.

Tvö áhugaverð
störf sérfræðinga

www.tskoli.is

ÍSLENSKA SIA.IS ODD 72978 02/15

Umhverfisstofnun leitar að tveimur
sérfræðingum, annars vegar til að hafa umsjón
með friðlandinu á Hornströndum og öðrum
friðlýstum svæðum á Norðvesturlandi og hins
vegar í loftmengunarteymi stofnunarinnar.

Friðlandið á Hornströndum

Viltu takast á við
ögrandi verkefni
í sölu?
Oddi leitar að áræðnum, framsæknum og
jákvæðum viðskiptastjóra með víðfeðmt
tengslanet til að selja framleiðsluvörur
fyrirtækisins, bæði umbúðir og prentverk.

Leitað er að starfsmanni með afburðagóða
samskiptahæfileika, góða þekkingu á
náttúrufræði, líffræði eða umhverfisfræði auk
reynslu, þekkingar og úthalds til óbyggðaferða.
Verndargildi svæðisins er einstakt en eitt
helsta hlutverk starfsmannsins er að varðveita
náttúru svæðisins í samvinnu við landeigendur,
sveitarfélagið Ísafjarðabæ og hagsmunaaðila.

•
•
•

Loftlagsmál
Megin starfssvið sérfræðingsins verður
að vinna við losunarbókhald Íslands um
gróðurhúsalofttegundir.Viðkomandi mun
einnig hafa aðkomu að viðskiptakerfi ESB með
losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda auk vinnu
við ýmis loftmengunargögn.

•
•
•

Reynsla af sölumennsku á fyrirtækjasviði
er nauðsynleg
Öﬂugt tengslanet í atvinnulíﬁnu er stór plús
Áhugi á faginu og þekking á umbúðum
og prentverki er mikill kostur
Rík þjónustulund og jákvætt viðmót
Kátína og áræðni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og metnaður í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Rúnar
Höskuldsson, deildarstjóri sölusviðs Odda, í
runarh@oddi.is eða 515-5000.
Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar.
Sækið um starﬁð í gegnum heimasíðu Odda.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað.
Oddi er eitt stærsta framleiðslufyrirtæki landsins.
Þar starfa um 250 manns, sem sinna 3.500 kröfuhörðum viðskiptavinum. Stór hluti umsvifa
fyrirtækisins er á sviði framleiðslu umbúða úr
pappír, kartoni og plasti, en við bjóðum einnig
fjölbreytta prentþjónustu. Oddi er skemmtilegur
vinnustaður. Við stærum okkur af því að vera
fjölskylduvænt og jafnréttissinnað
fyrirtæki, sem býr vel að starfsfólki
og leggur mikla áherslu á mannauð
og menntun.
Kíktu á oddi.is og kynntu þér málið

Ítarlegri upplýsingar um störfin og
hæfniskröfur til þeirra er að finna á starfatorg.is
og http://www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/
Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2015.
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar,
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is

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

sími: 511 1144

Upplýsingar veitir:
Héðinn hf. er eitt stærsta fyrirtæki landsins í málmiðnaði og véltækni, með
120 starfsmenn. Starfsemin skiptist í Tæknideild, Véladeild, Plötuverkstæði,
Renniverkstæði og Rolls-Royce Marine þjónustu. Ennfremur annast Héðinn sölu
og uppsetningu á bílskúrs- og iðnaðarhurðum. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á
Gjáhellu 4 í Hafnarfirði en einnig rekur Héðinn þjónustuverkstæði á Grundartanga.

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 23. febrúar.

Rafmagnshönnuður
Héðinn hf. óskar eftir að ráða rafmagnshönnuð til starfa. Verkefnin snúa aðallega að eigin
vörum fyrirtækisins en einnig sérverkefnum fyrir viðskiptavini. Viðskiptavinir fyrirtækisins
eru á Íslandi og erlendis og því geta fylgt starfinu ferðalög við uppsetningar og ráðgjöf.
Starfssvið:

Menntun og hæfniskröfur:

• Hönnun á rafkerfum og
iðnstýringum á tæknideild Héðins

• Rafmagnsverkfræðingur, tæknifræðingur eða iðnfræðingur
• Reynsla af rafhönnun og vélbúnaðarstýringum

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Bílamálari Óskast

The EFTA Surveillance Authority ensures that the participating EFTA States - Iceland, Liechtenstein
and Norway - respect their obligations under the EEA Agreement. The Authority protects the rights of
individuals and market participants who find their rights violated by rules or practices of the EFTA
States or companies within those States. The Authority also enforces restrictions on state aid and
ensures that companies operating in the EFTA States abide by the rules relating to competition. In
monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers that correspond to those of
the European Commission.

Óskum eftir Bílamálara eða vönum manni í bílamálun.
Verður að geta starfað sjálfstætt.
Upplýsingar í síma 564-0606
eða bilastod@simnet.is

The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently
employs 70 staff members of 15 nationalities. The Authority is led by a College which consists of
three members appointed by the EEA EFTA States.

Internal Market Affairs Officer,
Brussels
JOB REFERENCE 03/2015
Deadline for applications:
25 March 2015
Start date: September 2015
For full details of the position, including eligibility and selection criteria,
an overview of our favourable conditions and to apply for this position
please visit
https://jobs.eftasurv.int.

The Authority is recruiting an Officer for its
Internal Market Affairs Directorate (IMA). IMA
is responsible for monitoring the EFTA States
to ensure that internal market rules have been
effectively implemented into domestic law.

tion of complaints, legal conformity assessments, and drafting of decisions, opinions and
reports. Depending on case load, the successful applicant may also be assigned duties
in other areas of internal market law.

The successful candidate will primarily be
assigned responsibilities for case handling
within the field of internal market law, in particular on social security co-ordination,
Regulation 883/2004. Tasks include examina-

We are looking for a well-qualified lawyer with
expertise in the field of EEA social security legislation gained through working in the public
and/or private sector.

GRETTISGÖTU 87 • Rétt við Hlemm • 105 Reykjavík

Starfsmenn óskast

Óskum eftir Bílamálara og Bílasmiði,
eða starfsmönnum á verkstæði í réttingu og málningu
Upplýsingar í síma: 893 7277

Pier Smáratorgi leitar að
hörkuduglegum og
jákvæðum einstaklingi
í fullt starf
Vinnumálastofnun

Unnið er alla virka daga og aðra hverja helgi
samkvæmt opnunartíma.

Starfsfólk óskast
Vinnumálastofnun óskar eftir skjalastjóra og starfsmanni í tölvudeild. Leitað er eftir einstaklinum sem eiga
auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunar:
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.

Starfsfólk Vinnumálastofnunar þarf einnig að vera
tilbúið að takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri
samskipta- og skipulagshæfni.

Skjalastjóri

Starfsmaður í tölvudeild

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Starfs- og ábyrgðarsvið:

% Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu

% Notendaþjónusta tölvukerfa stofnunarinnar
% Gerð leiðbeiningabæklinga og kennsluefnis
% Skráningar í upplýsingarkerfi stofnunarinnar
% Viðhald og uppsetning íhluta
% Símaþjónusta í tölvudeild

og verklags við skjalastjórnun
% Umsjón með frágangi skjalasafns
og eftirfylgni með skjalaskráningu
% Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn
% Skipulagning og framkvæmd fræðslu um skjalamál
% Undirbúningur og innleiðing á rafrænni skjalastjórnun

% Háskólapróf sem nýtist í starfi
% Þekking og reynsla af skjalastjórnun
% Góð almenn tölvukunnátta
% Reynsla af notkun rafrænna skjalavistunarkerfa
% Gott vald á íslensku og ensku
Næsti yfirmaður er mannauðsstjóri.
Nánari upplýsingar veitir Vilmar Pétursson
mannauðsstjóri í síma 515-4800
Sækja skal um starf á Starfatorgi:
starfatorg.is/serfraedistorf/nr/18969

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar nk.
Áhugasamir sendi ferilskrá með mynd á smaratorg.
storemanager@pier.is

ÚTSKRIFTARTEYMI
Hjúkrunarfræðingur

Menntunar- og hæfnikröfur:
% Menntun sem nýtist í starfi
% Starfsreynsla á sviði tölvumála
% Mjög góð þekking á Office vöndlinum
% Þekking á uppsetningu stýrikerfa (Vista, Win7)
% Þekking á HTML, SQL gagnagrunnum,

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings í útskriftarteymi
Landspítala.
Útskriftarteymi Landspítala er þverfaglegt og í því eru hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar, iðjuþjálfi og öldrunarlæknar.

Lotus Notes og Navision er kostur

Helstu verkefni og ábyrgð

% Góð íslenskukunnátta, einkum ritmál
% Góð enskukunnátta er æskileg
Næsti yfirmaður er deildarstjóri tölvudeildar.
Nánari upplýsingar veitir Óðinn Baldursson,
deildarstjóri tölvudeildar í síma 515-4800 eða
odinn.baldursson@vmst.is.
Sækja skal um starf á Starfatorgi:
www.starfatorg.is/taeknistorf/nr/18970

»
»
»
»

Ráðgjöf og skipulagning flókinna útskrifta
Stuðningur við legudeildir LSH
Samskipti við aðrar stofnanir
Samhæfing þjónustu

Hæfnikröfur
Kría hönnunarstofa www.kria.is

Menntunar- og hæfnikröfur:

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi þjónustulund
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð
• Reglusemi og stundvísi
• Góð almenn tölvukunnátta

»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Fjölbreytt starfsreynsla
Góð þekking á heilbrigðiskerfinu
Samskiptahæfni og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar
»
»
»
»

Umsóknarfrestur fyrir bæði störf er til og með 6. mars 2014
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Fyrirmyndarþjónusta

Virðing

Vinnumálastofnun Kringlunni 1, 103 Reykjavík Sími 515 4800

Áreiðanleiki
www.vmst.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
Starfshlutfall er 100%
Starfið er laust 1. maí 2015 eða eftir nánara samkomulagi.
Upplýsingar veitir Dagbjört Þyri Þorvarðardóttir,
deildarstjóri, dthyri@landspitali.is, sími 543 3297.

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun
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Starfatorg.is

Sendibílsstjóri óskast
Trésmíðaverkstæði á höfuðborgarsvæðinu auglýsir eftir
sendibílstjóra.
Helstu verkefni:
• Sækja, móttaka og frágangur á vörum
• Þrif og aðstoð á verkstæði
• Önnur tilfallandi störf
Hæfniskröfur:
• Gild ökuréttindi
• Lyftarapróf er kostur
• Líkamleg hreysti og reglusemi
• Rík þjónustulund og geta til að starfa sjálfstætt
• Starfsreynsla af sambærilegu starﬁ er kostur
• Sveigjanleiki og hæfni til að vinna undir álagi
• Góð íslenskukunnátta er skilyrði
• 20 ára eða eldri
Þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Áhugasamir sendi tölvupóst á dagmar@hbh.is

Hugbúnaðarsnillingur
óskast...
3UyJUDPP  OHLWDU Dè VWDUIVPDQQL t IXOOW VWDUI (I ì~ HUW
iKXJDVDPXU RJ iE\UJXU HLQVWDNOLQJXU KHIXU O|QJXQ t
IM|OEUH\WW RJ NUHIMDQGL YHUNHIQL ìi iWWX HULQGL YLè RNNXU
3UyJUDPPHU|UWYD[DQGLI\ULUW NLIMiUKDJVOHJDVWHUNWRJ
EêèXUXSSiJRWWYLQQXXPKYHU¿iEHVWDVWDèt5H\NMDYtN
+HOVWXYHUNHIQL
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Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Deildarstjóri
LSH, samskiptadeild
Aðstoðarmaður í umönnun
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Læknanemar, sumarstörf
LSH, geðsvið
Sérfræðingur í loftmengunarteymi Umhverfisstofnun
Umsjón með friðlandi
Umhverfisstofnun
Deildarlæknar
LSH, kvennasvið
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkrahúsið á Akureyri, barnadeild
Iðjuþjálfi
Sjúkrahúsið á Akureyri, geðdeild
Hjúkrunarfræðingar
LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum
Hjúkrunarfræðingur
LSH, skurð- og þvagfæralækn.deild
Barnalæknir
Heilsugæslan, Þroska- og hegð.stöð
Verkstjórn ræstinga
Þjóðminjasafn Íslands
Lífeindafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Aðalvarðstjóri / lögreglumaður
Lögreglustjórinn á Suðurlandi
Hjúkrunarfræðingur
LSH, gjörgæsla
Sjúkraliðar
LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum
Lagerstarf
LSH, birgðastöð
Hjúkrunarfræðingur
LSH, útskriftarteymi
Starfsmaður í tölvudeild
Vinnumálastofnun
Skjalastjóri
Vinnumálastofnun
Heilsugæsluritari
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Vélamaður
Vegagerðin
Flokksstjóri
Vegagerðin
Heilsugæsluritari
Heilsugæslan Sólvangi
Hjúkrunarfræðingur á sjúkradeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Lögreglumenn
Lögreglustjórinn Norðurlandi vestra

Nr. á vef

201502/165
Reykjavík
201502/164
Nesk.staður
201502/163
Reykjavík
201502/162
Ýmsir staðir
Norðvesturland 201502/161
201502/160
Reykjavík
201502/159
Akureyri
201502/158
Akureyri
201502/157
Garðabær
201502/156
Reykjavík
201502/155
Reykjavík
201502/154
Reykjavík
Sauðárkrókur 201502/153
201502/152
Höfn
201502/151
Reykjavík
201502/150
Garðabær
201502/149
Reykjavík
201502/148
Reykjavík
201502/147
Reykjavík
201502/146
Reykjavík
201502/145
Mosfellsbær
201502/144
Borgarnes
201502/143
Borgarnes
Hafnarfjörður 201502/142
Hvammstangi 201502/141
Sauðárkr./Bl.ós 201502/140

(Iì~KHIXUiKXJDVHQGXìiHQGLOHJDXPVyNQi
YLQQD#SURJUDPPLV
3UyJUDPP YDU VWRIQDè $OOW IUi  XSSKD¿ KDID PDUNPLè RJ
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I\ULUtVOHQVNWVDPIpODJ9LèVpUK IXPRNNXUtìUyXQRJK|QQXQi
VpUVPtèXèXPKXJE~QDèL

Laus störf við upplýsingatæknisvið HR
Masanti søger ingeniør og konstruktør
til ansattelse i Maniitsoq i Grønland
Medarbejdere til projektering og tilsyn.
Masanti A/S er et førende grønlandsk totalrådgivningsfirma med
ingeniører, arkitekter, konstruktører, tekniske tegnere m.v.
Opgaverne er mangeartede, hvilket giver mulighed for en stor
variation og mange nye udfordringer inden for planlægning,
byggeri, anlæg, vandforsyning, energioptimering og meget mere.
Der er gode muligheder for at følge dine projekter fra start til
færdigt anlæg. Masanti A/S har afdelinger i Ilulissat, Sisimiut,
Maniitsoq og Nuuk desuden har vi et søsterselskab i Ringe på
Fyn.
Vi søger dig som kan arbejde selvstændigt med projektering, her
under både beskrive og optegne bygninger/anlæg samt føre tilsyn
og stå for byggeledelse. Projekteringen sker primært ved hjælp
af Tegneprogrammer som Revit og Civil dog også Autocad til
ingeniør konstruktioner.
Du skal være uddannet bygningsingeniør eller konstruktør.
Du skal have erhvervserfaring fra et lignende job.
I Grønland får du mulighed for et spændende fritidsliv i Vestgrønlands rigtigt gode skærgårde med mulighed for sejlads,
havfiskeri, ørredfangst, fugle- rensdyr- og moskusjagt.
Om vinteren byder terrænet på skiløb for alle aldersgrupper.
Masanti A/S betaler rejse og flytteomkostninger og anviser en
egnet bolig, efter min. 3 års ansættelse bliver evt. hjemflytning
også betalt.
Er du interesseret? Så ring eller mail til Direktør Morten Gosvig.

Háskólinn í Reykjavík auglýsir eftir starfsmönnum í fullt starf í þróunarhóp á upplýsingatæknisvið háskólans. Hlutverk þróunarhóps
er að þróa og innleiða hugbúnaðarlausnir sem styðja við ferla skólans, s.s. umsóknarkerfi, nemendabókhald, útskriftarkerfi og
samþættingu við önnur ytri og innri kerfi. Starfsemi upplýsingatæknisviðs HR skiptist í notendaþjónustu, rekstur og þróun. Í boði eru
spennandi störf í metnaðarfullu og lifandi háskólaumhverfi með ýmsum tækifærum til náms og þróunar.

Sérfræðingur í gagnavinnslu
og vöruhúsi gagna

Forritari
Programmer

Data warehouse specialist

Starfssvið
• Greining á þörfum, tæknilegum kröfum og hönnun
hugbúnaðarlausna sem styðja við vinnuferla háskólans.
• Þátttaka í nýsköpunar- og samþættingarverkefnum.
• Þátttaka í þróun upplýsingatækni innan HR.
• Útfærsla á lausnum.

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða skyldum greinum.
Reynsla af forritun.
Þekking og reynsla af viðmótsforritun á vef.
Hæfni í mannlegum samskiptum og vilji til að vinna í hóp.
Íslenskukunnátta er ekki skilyrði en góð
enskukunnátta æskileg.

Starfssvið
• Þróun á vöruhúsi gagna og gagnavinnslum til að nýta í
gæðaeftirliti og ákvarðanatöku innan háskólans.
• Þátttaka í þróun upplýsingatækni innan háskólans.
• Útfærsla á lausnum.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða skyldum
greinum.
• Reynsla af gagnavinnslu og vöruhúsi gagna.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og vilji til að vinna í hóp.
• Góð enskukunnátta.

Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2015.
Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík www.ru.is/lausstorf. Nánari upplýsingar veita Heiðar Jón Hannesson,
forstöðumaður upplýsingatæknisviðs (hjh@ru.is), og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir, mannauðsstjóri (sigridureg@ru.is).
Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði,
sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. 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.

Tlf. +299 34 79 71 • e-mail mgm@masanti.gl
Hjemmeside www.masanti.gl
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STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Leikskólinn Akrar
• sérkennsla

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ
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Flataskóli
• kennari
• matráður

7HNL²HU£PµWLXPVµNQXPPH²IHULOVNU££
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Vatnsveita Garðabæjar
• pípulagningarmaður
Íþróttamiðstöðin Ásgarður
• störf í vaktavinnu
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is
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Velferðarsvið

· Hjúkrunarfræðingur í Roðasali
Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Núp
· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf
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

www.gardabaer.is
Hótel Valaskjálf, Egilsstöðum Hótel Hallormsstaður, Hallormsstaðaskógi

Salt Café & Bistro, Egilsstöðum

Kópavogsbær

Ertu ábyrgur stuðbolti?

kopavogur.is

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra leitar að ungu og hressu fólki sem vill vinna í gefandi
og skemmtilegu umhverfi í sumarbúðum fatlaðra barna og ungmenna í Reykjadal.
Starfsemin hefst í lok maí og lýkur um miðjan ágúst en einnig eru í boði helgarvaktir
yfir vetrartímann. Starfsmenn eru um 50 talsins og vinna á tvískiptum vöktum.
Við leitum að starfsfólki í umönnun, næturvaktir, eldhús og þrif.
Ekki er gerð krafa um menntun, en áhugi er auðvitað skilyrði.
Við hvetjum nema á heilbrigðis- og uppeldisviði sérstaklega til að sækja um.

SKURÐLÆKNINGASVIÐ
Hjúkrunarfræðingur

Umsóknareyðublöð má finna á vef Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra www.slf.is
og á skrifstofu félagsins að Háaleitisbraut 13.
Nánari upplýsingar í síma 535-0936.
Umsóknarfrestur er til 1. mars 2015.

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á skurð- og þvagfæralækningadeild 13G. Deildin þjónar einstaklingum sem glíma
við sjúkdóma í efri hluta meltingarvegar og þvagfærum.
Á deildinni gefst kjörið tækifæri til að kynnast gefandi og
einstaklingshæfðri hjúkrun sjúklinga sem þurfa mikla og
flókna umönnun. Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum
sem búa yfir þekkingu og reynslu sem og nýútskrifuðum
hjúkrunarfræðingum. Lögð er áhersla á að taka vel á móti
nýju fólki og veita góða aðlögun undir leiðsögn reyndra
hjúkrunarfræðinga.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samráði
við skjólstæðing og bera ábyrgð á meðferð, samkvæmt
starfslýsingu
» Virk þátttaka í faglegu samstarfi og allri framþróun í starfi
deildarinnar
» Virk þátttaka í fjölbreyttu fræðslustarfi deildarinnar

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
»
»
»
»

Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2015.
Starfið er laust 1. apríl 2015 eða eftir nánara samkomulagi.
Starfshlutfall er samkomulag. Unnið er í vaktavinnu.
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum
» Upplýsingar veitir Erla Dögg Ragnarsdóttir, deildarstjóri,
netfang erladogg@landspitali.is, sími 824 5875.
Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Sumarstörf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Að umsækjandi stundi
nám á háskólastigi

Landsnet hf. leitar að öflugum
háskólanemum til starfa. Við bjóðum
fjölbreytt sumarstörf og leggjum
áherslu á að nemar fái að spreyta sig
á raunhæfum verkefnum sem tengjast
starfsemi fyrirtækisins. Starfstímabil
háskólanema er 3 mánuðir.

• Nám í verk- eða tæknifræði er kostur
• Sveinspróf eða meistararéttindi
í rafiðn er kostur
• Nákvæmni, skipulagshæfni
og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum
samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar nk.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja
um störfin á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is.
Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
í starfið.
Landsnet
Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og
stýrir uppbyggingu flutningskerfisins. Landsnet stýrir
jafnframt raforkukerfi landsins og tengir þannig saman
framleiðendur og notendur raforku. Landsnet er ábyrgt
og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga liðsheild,
sterka samfélagsvitund og er í fremstu röð í alþjóðlegum
samanburði. Landsnet leggur áherslu á að vera
eftirsóknarverður vinnustaður.

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | Fax 563 9309 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.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.

Starfsmaður í gestamóttöku
Fallegt íbúðahótel í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir að ráða
öflugan starfsmann í gestamóttöku. Góð enskukunnátta er
skilyrði. Leitað er að starfsmanni sem vill leggja metnað
sinn og alúð í að sinna gestum og greiða götu þeirra.

Þjónar óskast

Umsóknum skal skilað á box@frett.is fyrir 20. febrúar nk.
merkt „Gestamóttaka-1402“

Ertu hress og skemmtileg/ur og langar að koma í liðið
okkar á Roadhouse? Við leitum að þjónum í 100% starf
unnið er á vöktum 2,2,3.
Áhugasamir sendið mail á dori@roadhouse.is

Lífsglaður og jafnréttissinnaður leikskólakennari
Leikskólinn Barnaból á Skagaströnd auglýsir eftir skólastjóra,
leikskólakennara til að stýra leikskólanum.
Leikskólinn Barnaból er hluti af Hjallastefnufjölskyldunni og við
leitum að jákvæðum einstaklingi sem er tilbúinn að tileinka sér
starfshætti Hjallastefnunnar að metnaði, gleði og kærleika.
Viðkomandi þarf að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og hafa
brennandi áhuga á jafnrétti og lýðræði í leikskólastarfi.
Skólar Hjallastefnunnar starfa að sameiginlegum markmiðum
eftir sömu hugmyndafræði en sjálfstæði hvers skóla er mikið.
Jafnréttisuppeldi, skapandi hugsun, félagsþjálfun og
einstaklingsstyrking eru innviðir hugmyndafræðinnar sem við
teljum að geti skipt sköpum í
þroska komandi kynslóða.
Við hvetjum karla jafnt sem konur
til að sækja um, áhugasamir hafi
samband við Þorgerði Önnu
leikskólastýru á netfangið
thaa@hjalli.is eða í síma 8240604.
Umsóknarfrestur er til 21. febrúar
2015.

Herbergisþernur
101 hótel óskar eftir að ráða herbergisþernur í framtíðarstarf.
Unnið er kl. 8-16:30, eftir 2-2-3 vaktakerfi, ásamt u.þ.b.einni kvöldvakt í viku. Starfshlutfall er 80%, en aukavaktir bjóðast á sumrin og
á álagstímum.
Gerðar eru eftirfarandi kröfur:
• Enskukunnátta.
• Jákvæð framkoma
• Þjónustulund
• Samstarfsgleði
• Viðkomandi þarf að vera reyklaus
Áhugasamir sendi umsókn á job@101hotel.is fyrir 28. febrúar. n.k.
Vinsamlegast takið fram um hvaða starf er sótt.

Housekeeping staff
101 hotel wishes to hire housekeeping staff, permanent positions.
Housekeeping staff work from 8-16:30, with a 2-2-3
shift pattern, as well as ca. one evening shift per week. This is
an 80% position, but extra shifts are available during busy times.
The following demands are made:
• Basic English
• Positive attitude
• Responsibility
• Cooperative
• Non-smokers only
Those interested should send an application to job@101hotel.is
before 28. february. Please state which job you are applying for.

Ferðaskrifstofa
– umsjón og rekstur ferða
Ferðaskrifstofan Ultima Thule og Adrenalin leitar að starfsmanni til að sjá um utanumhald og rekstur ferða. Við erum
rótgróin ferðaskrifstofa og afþreyingarfyrirtæki sem starfað
hefur í 20 ár og okkur vantar áhugasaman starfsmann til að
vinna með okkur að fjölbreyttum verkefnum.
Starfssvið:
• Utanumhald og ábyrgð á framkvæmd ferða innanlands
• Samskipti við samstarfsaðila erlendis
• Skipulagning og sala á dagsferðum innanlands
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af ferðamennsku og leiðsögn æskileg
• Góð þekking á Íslandi nauðsynleg
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði, jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæﬁleikar
Leitað er eftir starfsmanni í 60 – 100% starf
Umsóknir sendar á netfangið: oskar@ultimathule.is

101 Hotel - Hverfisgata 10, - 101 Reykjavik – Iceland
Tel: +354 580-0101 | 101hotel@101hotel.is

sími: 511 1144

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2015.

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
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.

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

Vinnusparnaður

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.

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!

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

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
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15796 - LEIGUHÚSNÆÐI FYRIR
VÍNBÚÐ Á NESKAUPSTAÐ
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar
eftir að taka á leigu 80--100 m² húsnæði
fyrir Vínbúðina á Neskaupstað
Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum:
1. Vera miðsvæðis og á jarðhæð.
2. Húsnæðið liggi vel við almenningssamgöngum
3. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið.
4. Húsnæði bjóði upp á að vínbúðin opnist beint inn af
gangstétt eða bílaplani og jafnframt að vörumóttaka sé sér
og opnist beint út. Húsnæðið sé snyrtilegt að utan og í góðu
viðhaldi.
5. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og næg
bílastæði fyrir þá.
6. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir hreyﬁ
hamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði fyrir starfsfólk.
7. Aðkoma að húsnæðinu fyrir ﬂutningabíla og lyftara með
vörur skal vera góð.
8. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins
nálægt 3 móti 2) og mega súlur, veggir eða annað ekki
hamla yﬁrsýn um verslunarhluta húsnæðisins.
9. Hljóðdempun í verslun skal tryggja góða hljóðvist og
birtulýsing skal vera 500-600 lux ef loftakerﬁ og lýsing er
til staðar.
10. Góð aðstaða þarf að vera fyrir starfsfólk og allt aðgengi í
húsnæðinu þarf að hæfa vel hreyﬁhömluðum.
11. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem opinberar
eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks húsnæðis
og vera samþykkt af þeim.
12. Leigutími húsnæðisins skal vera allt að 8 árum.
Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem
þeir hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskaupa,
Borgatúni 7, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00, þriðjudaginn
3. mars 2015, merkt : 15796 - Leiga á húsnæði fyrir vínbúð
Á.T.V.R. á Neskaupstað
Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi:
Staðsetning.
Teikningar af húsnæði.
Afhendingartími.
Ástand húsnæðis við afhendingu (frágangur lóðar, veggja,
lofta og gólfa í húsnæði).
5. Leiguverð (án vsk.) og skal það innifela allan kostnað sem
til fellur.
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á kröfuliði
1- 12 að ofan á leigutímanum.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
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Kirkjuvellir 12
Hafnarfjarðarbær auglýsir fjölbýlishúsalóðina að
Kirkjuvöllum 12 lausa til úthlutunar.
Lóðin er 4511,0 m2 að stærð og nýtingarhlutfallið allt
að 0,6. Á lóðinni er gert ráð fyrir allt að 30 íbúðum.
Nánari upplýsingar á www.hafnarfjordur.is.
Umsóknum skal skila inn rafrænt í gegnum Mínar
síður á heimasíðu bæjarins og umsóknarfrestur er til
24. febrúar 2015.
Aðstoð við skráningu er hægt að fá hjá Þjónustuveri
Hafnarfjarðar í síma 585-5500.

Eﬂing-stéttarfélag
auglýsir framboðsfrest
Kjörstjórn Eﬂingar-stéttarfélags auglýsir framboðsfrest
vegna kosningar stjórnar félagsins fyrir kjörtímabilið
2015-2017.
Tillögur skulu vera um 7 stjórnarmenn til tveggja ára samkvæmt 10. gr. laga félagsins.
Listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs liggur frammi á
skrifstofu félagsins frá og með mánudeginum 16. febrúar
2015.
Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir
kl. 12.00 á hádegi mánudaginn 23. febrúar nk.
Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

Eﬂing-stéttarfélag
auglýsir framboðsfrest til
fulltrúaráðs Gildis lífeyrissjóðs
Kjörstjórn Eﬂingar-stéttarfélags auglýsir framboðsfrest
vegna kosningar fulltrúa Eﬂingar-stéttarfélags í fulltrúaráð
Gildis lífeyrissjóðs fyrir kjörtímabilið 2015-2017.
Tillögur skulu vera um 46 fulltrúa í fulltrúaráðið og
3 fulltrúa til vara.
Fulltrúalisti uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs liggur
frammi á skrifstofu félagsins frá og með mánudeginum
16. febrúar 2015.
Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir
kl. 12.00 á hádegi mánudaginn 23. febrúar nk.
Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

sími: 511 1144

Kjörstjórn Eﬂingar-stéttarfélags

www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12

105 REYKJAVÍK

www.hagvangur.is

SÍMI 520 4700

Velferðarsvið

Gott verð !

Félag eldri borgara Garðabæ

Til sölu skyndibitastaður-sportbar-heimilismatur.
50-100 manns, góð tæki, staðsetning og leiga.
Vinsamlegast sendið á box@frett.is merkt
„Gott verð-1402“

Aðalfundur félagsins fer fram mánudaginn
23. febrúar kl. 14.00 í Jónshúsi.
Dagskrá: venjuleg aðalfundarstörf.
Gunnar Einarsson bæjarstjóri ávarpar fundinn.

Forvarnarsjóður Reykjavíkur
Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki til
forvarnarverkefna úr Forvarnarsjóði Reykjavíkur. Hægt er
að sækja um styrki til verkefna í einstökum hverfum eða
almennt í borginni. Hverﬁsráð veita styrki til verkefna í
hverfum, en velferðarráð til almennra verkefna í borginni.
Verkefnin gefa einstaklingum, félagasamtökum, fyrirtækjum og stofnunum tækifæri til að vinna að forvörnum
í borginni.
Stofnanir Reykjavíkurborgar eða starfsmenn þeirra geta
ekki sótt um styrki í sjóðinn en geta verið samstarfsaðilar
í verkefnum sem aðrir sækja um styrk til.
Sótt er um styrkinn á heimasíðu sjóðsins
www.reykjavik.is/forvarnarsjodur
Þar er einnig hægt að nálgast úthlutunarreglur forvarnarsjóðs.
Umsóknarfrestur rennur út í lok dags, 15. mars 2015
Til úthlutunar úr Forvarnarsjóðnum árið 2015 koma alls 10
milljónir króna.
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að forvörnum og styrkja
félagsauð í hverfum Reykjavíkur. Styrkir úr sjóðnum verða
veittir til verkefna sem styðja:
• Forvarnir í þágu barna og unglinga
• Eﬂingu félagsauðs í hverfum borgarinnar
• Bætta lýðheilsu
• Markvisst samstarf íbúa, félagasamtaka, og
fyrirtækja í þágu forvarna og félagsauðs
• Önnur verkefni sem mæta þeim markmiðum sem
borgarstjórn setur hverju sinni

Stjórnin

ÚTBOÐ
GATNAGERÐ
Tengigata við Vallakór
kó
ór
Kópavogsbær ásamt Orkuveitu Reykjavíkur, Mílu ehf.
eh og
Gagnaveitu Reykjavíkur óska eftir tilboðum í gatna
ga
at a – og
holræsagerð og lagningu veitulagna í tengigötu við Vallakór í
Kópavogi.
Í verkinu felst að jarðvegskipta í götustæði götu sem liggur frá
hringtorgi Vatnsendavegar að Kórnum, leggja fráveitulagnir,
hitaveitulagnir, rafmagnslagnir, fjarskiptalagnir og malbika
yﬁrborð.
Helstu magntölur eru:
Lengdir gatna
290 m
Fráveitulagnir Ø150-Ø250
340 m
Gröftur
6.700 m³
Fyllingar
5.700 m³
Skurðlengd veitulagna
500 m
Malbik
4.000 m²

Orlofshús óskast til leigu - STALA
Orlofshús óskast til leigu fyrir starfsmannafélag Landsvirkjunar
(STALA) sumarið 2015. Margir staðir koma til greina innanlands
sem utan. Sérstaklega er óskað eftir sumarhúsi eða íbúð til
leigu á Vestfjörðum eða á Snæfellsnesi yfir sumarmánuðina.
Vinsamlegast hafið samband við formann
orlofshúsanefndar í síma 5159000 eða á
netfangið STALAorlofshusanefnd@landsvirkjun.is.
Orlofshúsanefnd STALA

ÚTBOÐ

Verkinu skal að fullu lokið 15. júlí 2015.

Dimmuhvarf 2

Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000 – í þjónustuveri Kópavogsbæjar Fannborg 2 frá og með þriðjudeginum 17. febrúar
2015.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 3. mars
2015 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra
bjóðenda sem þar mæta.

kopavogur.is

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í endurbyggingu
ndurbyggingu
durbygging
r
húss með sex íbúðum fyrir fatlaða einstaklinga
nstaklinga
ak
við
vi
Dimmuhvarf 2 í Kópavogi.
Húsið er steinsteypt á einni hæð og fellst Í verkinu að breyta
núverandi íbúðasambýli í sex sjálfstæðar íbúðareiningar og
skila húsinu fullbúnu til notkunar.
Magntölur:
Brúttó ﬂatarmál húss:

511 m²

Verkinu skal skila fullbúnu 15. ágúst 2015
Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000- í þjónustuveri Kópavogs,
Fannborg 2, l hæð, frá og með þriðjudeginum 17. febrúar nk.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 3. mars
2015 fyrir kl. 14:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra
bjóðenda er þar mæta.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Viðbygging við Sundhöll Reykjavíkur, aðstaða og
jarðvinna, útboð nr. 13382.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Útboð STA-01

STAKKUR
Tengivirki Helguvík
Byggingarvirki
Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu, byggingu og fullnaðarfrágang húss og spennarýma fyrir Stakk - tengivirki
Helguvík í samræmi við útboðsgögn STA-01.

Sveitarfélagið
Tjörneshreppur

Sveitarfélagið
Norðurþing

Útboð

Sveitarfélögin Norðurþing og Tjörneshreppur óska
eftir tilboðum í verkið Söfnun, ﬂutningur og afsetning
úrgangs, endurvinnsla, moltugerð og rekstur móttökustöðvar á Húsavík fyrir sveitarfélögin Norðurþing og
Tjörneshrepp 2015-2018
Í verkinu felst tæming á sorp- og endurvinnsluílátum
frá heimilum í Norðurþingi (Húsavík og Reykjahverﬁ)
og Tjörneshreppi, móttaka, meðhöndlun og afsetning
úrgangs og endurvinnsluefna, útvegun íláta, rekstur
móttökustöðvar á Húsavík og rekstur urðunarstaðar
fyrir óvirkan úrgang í Laugardal.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn fást frá og með mánudeginum 16. febrúar
2015 hjá EFLU verkfræðistofu, Hofsbót 4 á Akureyri við
skráningu samskiptaaðila í útboði.
Opnun tilboða er kl. 11:.00 þann 12. mars 2014 í Stjórnsýsluhúsi Norðurþings, Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík.

EFLA verkfræðistofa

Verkið felur í sér jarðvinnu og byggingu óeinangraðs stálgrindarhúss yﬁr rofabúnað, staðsteyptra spennarýma með
stálgrindarþaki og lokun og byggingu staðsteypts einangraðs stjórnbúnaðarhúss. Húsin verða sambyggð á einni
hæð. Stálgrindarhúsið verður um 320 m2 að grunnﬂeti,
spennarými um 230 m2 og stjórnbúnaðarhúsið verður um
130 m2 að grunnﬂeti.
Helstu verkliðir eru:
• Grafa og fylla fyrir húsi, lögnum og plönum.
• Leggja jarðskautskerﬁ í steypu og jörð.
• Steypa sökkla og gólfplötu rofahúss, veggi,
undirstöður og olíuþrær spennarýma og steypa upp
stjórnbúnaðarhús.
• Reisa stálgrindarhús yﬁr rofasal og framan við
spennarými og klæða með málmklæðningum. Einangra
stjórnbúnaðarhús að utan og klæða.
• Leggja lagnakerﬁ fyrir húsið.
• Fullnaðarfrágangur utan- og innanhúss.
• Fullnaðarfrágangur á lóð og plönum.
Verkinu skal að fullu lokið 29. desember 2015.
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku Landsnets, Gylfaﬂöt 9, 112 Reykjavík frá og með þriðjudeginum
17. febrúar 2015.
Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaﬂöt 9, 112
Reykjavík fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 17. mars 2015, þar
sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska.

kopavogur.is
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Persónuleg þjónusta

FRÍTT VERÐMAT
Holtsvegur 31 Urriðaholt Garðabæ
OPIÐ HÚS Fimmtudaginn 19.FEB KL 16:00-18:00

Stefán Páll
Sölufulltrúi
s: 694-7186
stefanp@domusnova.is

FAGLEG OG VÖNDUÐ VINNUBRÖGÐ

Einar Hannesson
hdl.Löggiltur
Fasteignasali og
leigumiðlari

Nýbýlavegur 8. 2.hæð 200 Kópavogur eignir@domusnova.is S 527 1717

HRAUNGATA 1 - GARÐABÆR

Hrau

í Gar ngötu
ða
1
Pétur bæ bygg
ja
og Kr
is
ehf. tinn

TIL SÖLU VANDAÐ FJÖLBÝLISHÚS Á GÓÐUM
ÚTSÝNISSTAÐ Í NÝJU HVERFI Í GARÐABÆ

3ja og 4ra herbergja íbúðir, 118 – 176 fm að stærð
Húsið er átta íbúða lyftuhús á fimm hæðum með bílskýli. Á hverri hæð eru tvær íbúðir nema á þeirri fyrstu og á þeirri fimmtu. Á fyrstu hæð er ein íbúð með góðri verönd og á fimmtu hæð er ein þriggja herbergja
íbúð með þaksvölum. Húsið er hannað af teiknistofu Ingimundar Sveinssonar með nútíma þægindi og gæðakröfur að leiðarljósi þar sem áhersla er lögð á gæði byggðarinnar og aðlaðandi umhverfi.
Skipulag Urriðaholts er unnið frá grunni með sjálfbæra þróun og virðingu fyrir umhverfi í huga. Nýjar leiðir hafa verið farnar til að ná því markmiði svo sem með ákveðnu skipulagi í landmótun , gatnahönnun
og meðhöndlun yfirborðsvatns. Byggingu grunn- og leikskóla í Urriðaholti, á vegum Garðabæjar er að hefjast.
3ja og 4ra herbergja íbúðir 118 – 176 fm að stærð. Bjartar vel skipulagðar íbúðir, gólfhiti, stórar
svalir og stæði í opnu bílskýli. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna skv sölu- og skilalýsingu.
Innanhússhönnun: Stáss arkitektar. Innréttingar eru Schmidt frá Parka Dalvegi. Tækin eru AEG frá
Ormson, blöndunartæki og önnur hreinlætistæki frá Tengi og flísar frá Vídd.
Verð frá 49.9 m – 62.9 m
Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Bogi
Pétursson
lögg.fasteignassali

Suðurlandsbrautt 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Innréttingaverslun
- Eigin framleiðsla

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

Dalhús 97
Fallegt 189 fm raðhús á tveimur hæðum
Opið hús sunnud. 15 febrúar frá kl 14:00 til 15:00

Höfum fengið til sölu fyritæki í framleiðslu innréttinga
fyrir heimili og fyrirtæki. Um er að ræða rótgróið fyrirtæki
með eigin verslun og framleiðslu. Eigin innﬂutningur á efni.
Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson viðskiptafr. / lögg.
fasteignasali á skrifstofunni, sími 898 4125.
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Allt fasteignir – fasteignasala
Síðumúla 29 – 108 Reykavík sími 5651233

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus
staðsett rétt austan við Hveragerði. Góður húsakostur, hitaveit
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af
fjósömu landi. Landið er að stórum hluta ræktuð tún. Allt
landið rafgirt. Möguleiki á meira byggingarmagni á landinu ef
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöðvarinnar sími 550 3000 eða 892 6000.
Sjá einnig fasteignamidstodin.is

TIL SÖLU: Vélbáturinn Byr ÍS 130 (1436)

Húsið er 189 fm og er á tveimur hæðum á
frábærum stað innarlega í lokuðum botnlanga með innb. bílskúr. 5 svefnherbergi.
Frábært skipulag. Göngufæri í skóla,
Bárður Hreinn
sundlaug og frábæra íþróttaaðstöðu
Tryggvason
Fjölnis. Endurnýjað eldhús og baðherb.
Sölufulltrúi
Parket. Flott útsýni. Skíðalyfta staðsett
Bárður verður á staðnum
við enda botnlangans. Verð 52 millj.
s: 896-5221.

Arahólar 4
Falleg 2ja herb., 64 fm. á 6 - hæð
Opið hús sunnud. 15 febrúar frá kl 16:00 til 16:30

Stofnað 1988
Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is
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Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali.
s: 862-3377

Norðurbakki 13c – íbúð 0207 – Miðbær Hafnarfjarðar
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OPIÐ HÚS sunnudag 15. febrúar milli kl. 13:00 – 14:00
Glæsileg 135,3 fm 3ja herbergja endaíbúð (sjávarmegin) á 2. hæð í
lyftuhúsi, ásamt sér stæði í bílgeymslu. Íbúðin er austan til í húsinu,
þ.e. nær miðbænum. Íbúðin sjálf er 120,3 fm, tvær geymslur 7,6 fm og
7,4 fm, samtals 135,3 fm. Innréttingar og skápar úr hnotu frá AXIS,
hvítar sprautulakkaðar hurðir, eikar parket. yﬁrbyggðar suður svalir frá
borðstofu, frábært útsýni. Innfelld lýsing í loftum, gólfhiti, sér stilling í
hverju rými. Verð: 46,5 millj. Arnór og Brynja taka á móti gestum.

Viðskiptahúsið er með til sölu vélbátinn Byr ÍS 130 (1436)
Smíðaður í Sandgerði 1975. Mesta lengd 19,33 m br 4,38 m. 40 Br tonn
Aðalvél Caterpillar 408 hp árg. 1983 keyrð 12.000 tíma. Endurbyggð af Heklu
2003. Ljósavél Mitsubishi keyrð 19.000 tíma. Er í fínu lagi ásrafall 220 V.
rafmagn er í mjög góðu lagi og var allt 24 V kerfið endurnýjað fyrir 7 árum.
Þetta er vel búinn dragnótabátur sem er einnig vel útbúinn á troll og net.
Báturinn er með skrúfuhring og dregur mjög vel.Hann er vel tækjaður t.d. 48
sml. Koden radar með 10 skipa ARPA. Jmc dýptarmæli, Simrad sjálfstýringu
ásamt GPS kompás. Max sea siglingaforrit ásamt tölvu og tveim skjáum
(þrívídd) .Þrjú stk. GPS tæki Scanmar botnstykki ásamt tæki í brú 2 stk.
Scanmar aflanemar. Sailor vhf talstöð . Spilum er stjórnað í stýrishúsi. Spil
og tengdur búnaður er 14 ára gamall, mjög öflugur frá vélaverkstæði Sig.
Sveinbjörnssonar. Tromlurnar taka 1000 fm. af 28 mm. tóg hvor.
Bátnum fylgir mikið af veiðarfærum svo sem rækjutroll, voðir og netabúnaður.
Þessi bátur er rétt undir 20 m og sleppur inn á firðina fyrir vestan allt árið á
dragnót. Báturinn afhendist með nýju haffærisskírteini.

Þar er til sýnis falleg tveggja herb. íbúð.
Hvít eldhús innrétting með borðkrók,
rúmgóð stofa með parketi, yfirbyggðar
svalir og ágætis herbergi með skáp.
Baðh. með flísum á gólfi og veggjum,
sturta og innrétting. Geymsla í kjallara.
Verð 19,9 millj., áhv, 14,5 milj lán frá ÍLS.
Íbúðin er laus við kaupsamning. Íb. 06-05

Mikið endurnýjuð hæð í tvíbýli með bílsk.
Opið hús sunnud. 15 febrúar frá kl 17:00 til 17:30

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Sundagörðum 2
Sími: 533-4800
www.midborg.is
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Í einkasölu mikið endurnýjuð hæð í
tvíbýli við Fögrukinn í Hafnarfirði.Tvö
herbergi, rúmgott eldhús, endurnýjað
baðherbergi með flísum á veggjum og
gólfi, sturta, innrétting og gluggi. Stofa
og borðstofa með parketi á gólfi, úr stofu
er útgengi út á sérafnota pall, þaðan er
hægt að ganga inní frístandandi 28 fm
bílskúr. Þessu til viðbótar er herbergi í
kjallara sem er ekki í birtri stærð.
Verð 31,9 millj.

O

Mjög snyrtileg og töluvert endurnýjuð þriggja herbergja
íbúð á 2. hæð í fallegu fjölbýli á rólegum stað við Laufásveg í 101 Reykjavík. Íbúðin er björt og vel skipulögð,
fallegt útsýni og staðsett í hjarta Reykjarvíkur og örstutt í
miðbæinn. Stærð 79 fm. V. 33,9m. Uppl. Gylﬁ S. 822-0700.

Heiðar
Friðjónsson
lögg. fasteignasali

Heiðar verður á staðnum
s: 693-3356.

Arnarsmári 22
3ja herbergja m.sérinngangi

Ugluhólar 6
- opið hús sunnudag á milli 15.00 til 15.30

Úlfarsbraut 96

Opin hús Sunnudaginn 15.02.2015 milli kl. 14:30 – 15:00.
Í TVEIMUR ÍBÚÐUM. ALLIR VELKOMNIR
Íbúðirnar afhendist við kaupsamning. Húsið er álklætt með ál/tré
gluggum. Gólfhiti er í íbúðunum með plankaparketi frá Parka og
60x60 ﬂísum þar sem við á. Sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus með
steini á borðum, tæki frá AEG, uppþvottavél fylgir. Rúmgott baðherbergi með sturtu með Hanza innbyggðum tækjum frá Tengi. Húsið
stendur neðst í dalnum við opið svæði. V 44,9 - 45,9
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- opið hús sunnudag á milli 15.00 og 15.30

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • www.101.is Lögg fast i Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Opin hús Sunnudaginn 15.02.2015 milli kl. 14:00 – 14:30.
ALLIR VELKOMNIR
Freyjubrunnur 17-21, stórglæsileg 215,4 – 219,4 fm raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsin afhendist fullbúið að utan,
lóð grófjöfnuð en að innan máluð, tilbúin undir tréverk og til innréttinga. V 48 -49,5 M
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Freyjubrunnur 17-21

lögg. fasteignasali

Heiðar verður á staðnum
s: 693-3356.

Fagrakinn 8

Upplýsingar í síma 566-8800, 894-0361 og snae@vidskiptahusid.is

www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800

Heiðar
Friðjónsson
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Nýkomin í einkasölu falleg 92 fm íbúð á
2.hæð í litlu fjölbýli á frábærum útsýnisstað við Arnarsmára. Þvottaherbergi
í íbúð, góðar suðvestur svalir. Fallegt
útsýni. Laus strax. Verð 29,850.000.

Ingólfur Geir
Gissurarson
lögg. fasteignasali

Góð fjögurra herbergja íbúð, auk 21,7fm bílskúrs, á efstu
hæð í 3 hæða fjölbýli sem búið er að klæða að utan.
Frábært útsýni af suðursvölum. Stærð 110,7fm. V. 26,9m.
Uppl. Gylﬁ S. 822-0700 og Snæfríður S. 861-9892

Ingólfur veitir upplýsingar
s: 896-5222.

Síðumúla 27, S: 588-4477
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GÓÐ NAMMIKAKA – TILVALIN Í PARTÍIÐ EÐA MEÐ KAFFINU
Í tilefni Söngvakeppni Sjónvarpsins ættu sem flestir að bjóða í partí. Og bera þessa gómsætu köku á borð.

LJÓSMYNDASÝNING
Þessa dagana stendur yfir
skemmtileg ljósmyndasýning
í Sjóminjasafninu í Reykjavík.
Þar eru sýndar ljósmyndir
Brynjólfs Sveinssonar sem
fæddist árið 1914 og lést 1981.
Brynjólfur var kunnur áhugaljósmyndari auk þess að hafa
starfað sem kaupmaður og
stöðvarstjóri Pósts og síma í
Ólafsfirði. Binni, eins og Brynjólfur var iðulega kallaður,
byrjaði að taka ljósmyndir
árið 1930 og tók myndir af
mannlífinu í Ólafsfirði í hálfa
öld. Þegar 100 ár voru liðin
frá fæðingu hans í október á
síðasta ári stóð fjölskylda hans
fyrir sýningu í Ólafsfirði á ljósmyndum hans auk kvikmynda
sem hann tók. Stór hluti sömu
ljósmynda er nú til sýnis í Sjóminjasafninu við Grandagarð
8. Þótt ýmsar ljósmyndir Binna
hafi birst reglulega um miðbik
og seinni hluta síðustu aldar í
bókum, tímaritum og blöðum
hafa myndir hans aldrei verið
sýndar opinberlega áður.
Meðal mynda á sýningunni
eru ljósmyndir af grindhvalavöðu í Ólafsfirði árið 1933,
skipsskaða á hvítasunnu árið
1935 og vígslu sundlaugar
Ólafsfjarðar sem fór fram árið
1945. Fjöldi mynda sýnir athafnalífið við höfnina, sjómenn
og fiskverkafólk og Ólafsfirðinga við dagleg störf sem og á
hátíðar- og sorgarstundum.
Sýningin er í Hornsílinu sem
er salur á annarri hæð hússins.
Hún stendur yfir til sunnudagsins 8. mars. Sjóminjasafnið er
opið alla daga milli kl. 10 og 17.
Nánari upplýsingar má finna á
sjominjasafn.is.

Kakan er auðveld í bakstri
og afskaplega bragðgóð
enda með Mars-súkkulaði í. Það er tilvalið að
skella í þessa og gæða
sér á í staðinn fyrir hið
hefðbundna laugardagsnammi á meðan glápt er
á Eurovision-keppnina
í kvöld. Eða hafa hana
með sunnudagskaffinu á
morgun. Eða bara bæði.

100 g smjör
40 g kakó
2 egg
200 g sykur
2 tsk. vanilludropar
50 g hveiti
2 tsk. lyftiduft
2 Mars-súkkulaðistykki

Hitið ofninn í 180 C°. Bræðið smjörið,
þegar það er bráðið hrærið kakóinu út í
það og látið kólna. Hrærið saman egg og
sykur þar til það er létt og ljóst. Blandið
kakósmjörblöndunni við, bætið vanilludropunum við. Bætið svo hveitinu við og
hrærið, þó ekki of mikið. Bætið Marsinu við og hellið í form. Bakið í um það
bil þrjátíu mínútur eða þar til kakan er
komin með létta skorpu að ofan og hefur
aðeins losnað frá hliðum formsins. Hafið
kökuna í forminu og skerið í bita.
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LJÓSMYNDIR
Mannlíf frá fyrri tíð
Ljósmyndasýning með myndum Sr. Arnar Friðrikssonar var
opnuð um helgina, á vef Menningarmiðstöðvar Þingeyinga,
husmus.is.
Á sýningunni eru samtals
174 ljósmyndir, flestar teknar
á Húsavík á árunum 1940 til
1954. Einnig eru myndir frá
öðrum svæðum í Þingeyjarsýslu.
Myndir Arnar bera vott um
„næmt auga fyrir því myndræna í hversdagslegum aðstæðum sem ekki allir koma
auga á“, segir á heimsíðu
Menningarmiðstöðvarinnar.
Örn afhenti Ljósmyndasafni
Þingeyinga ljósmyndasafn sitt
en í því eru rúmlega þúsund
myndir, bæði á pappír og á
filmum.
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Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður
897 5930

Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

Þórunn
Sigurðardóttir
Sölumaður
778 7707

Vilborg
G. Hansen
Fasteignasali
853 7030

519 5500

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

Jóhanna
Sigurðardóttir
Sölumaður
662 1166

SÖLUSÝNINGAR
SUNNUDAGINN 15. FEBRÚAR
4-6
herb

126213m2.

Vindakór 5-7
203 Kópavogur
SÖLUSÝNING
KL. 14.00-15.00

3-4
herb

Engjaþing 5-7
203 Kópavogur
SÖLUSÝNING
KL. 14.00-15.00

4
herb.

Frá 115126 m2.

Austurkór 65
203 Kópavogur
SÖLUSÝNING
KL. 16.00-17.00

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

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

MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI
4matic . Árgerð 2014, ekinn 25 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.650.000.
Rnr.210615.

TOYOTA Land cruiser 120 vx.
Árgerð 2006, ekinn 180 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.290.000.
Rnr.110635.

Kia Rio LX 1.4. Árgerð 2013,
ekinn 76 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
2.190.000. Rnr.991023. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

AUDI A3 sportback. Árgerð 2012,
ekinn 48 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.480.000. Rnr.223575.
Bílamarkaðurinn S:567-1800 opið í
dagi laugardag frá 12-16

KIA Grand sportage. Árgerð 2000,
ekinn 194 Þ.KM, bensín, 5 gírar
drátarkúla . Verð 590.000. Rnr.231585.
Bílamarkaðurinn S:567-1800 opið í
dagi laugardag frá 12-16

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

GOTT VERÐ 4X4 !
Arctic Cat 650 H1 4X4 Auto árg
05/2008 ek 8 þ.km Topp ástand gott
verð 1.190 þús !!!

Save the Children á Íslandi

ISUZU Crew cab d-max. Árgerð 2006,
ekinn 103 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 1.990.000. skoðar skipti á ódýrari
Rnr.231639. Bílamarkaðurinn S:5671800 opið í dagi laugardag frá 12-16

SUZUKI Grand vitara premium+
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011,
ekinn 39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.890.000. Rnr.240558.

Volvo V70 R AWD Árgerð 2005. Ekinn
148þ.km. Sjálfsk. Leður. 4x4. 300HÖ.
Glæsilegur bíll sem er á staðnum.
Tilboð 1.590þ.kr. Raðnr 134488. Sjá á
www.stora.is

TOYOTA Auris. Árgerð 2007, ekinn 120
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.590.000.
Rnr.110443.Ný skoðaður. Góður bíll.

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

KIA Rio ex. Árgerð 2007, ekinn
134 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
990.000. Rnr.223335. Bílamarkaðurinn
S:567-1800 opið í dagi laugardag frá
12-16

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

TOYOTA Hilux double cab d/c,
sr. Árgerð 2008, ekinn 137 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.490.000.
Rnr.101195.Ný skoðaður í toppstandi.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Hyundai Terracan GLX Árgerð
2005. Ekinn 158þ.km. Beinsk.
Dísel. Nýskoðaður. Er á staðnum.
Tilboðsverð 1.190.000kr staðgreitt.
Raðnr 156764. Sjá á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.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.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

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

STÆRSTI SÝNINGARSALUR LANDSINS
MEÐ NOTUÐUM FARATÆKJUM OG FERÐAVÖGNUM

NISSAN Qashqai se.
Árgerð 2014, ekinn 53 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 4.690.000.
000.
Á staðnum. Rnr.301248.
0%

N

LÁ

0%

10

N

HYUNDAI I30 comfort.
Árgerð 2012, ekinn 36 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Tilboðsverð 2.790.000.
Á staðnum, skiptiverð 3,1 millj.
N
Rnr.301224.
LÁ
0%

0%

N

0%

LÁ

N

HYUNDAI I20 classic.
Árgerð 2014, ekinn 22 Þ.KM, bensín,
5 gírar. Tilboðsverð 1.890.000.
0.000.
Á staðnum. Skiptiverð 2,,1 millj.
N
Rnr.301301.
LÁ

0%

5

0%

NISSAN X-trail.
Árgerð 2005, ekinn 161 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verðð 990.000.
Á staðnum. Rnr.301230.

LÁ

10

FIAT J 350 gv kojur.
Árgerð 2004, ekinn 94 Þ.KM, dísel,
5 gírar. Verð 3.700.000.
Frábært verð, á staðnum
m.
N
LÁ
Rnr.301059.
10

10

DETHLEFFS Dc5 camper 700 mk.
Árgerð 2013, Mover o.fl..
Verð 6.200.000.
Á staðnum. Rnr.300997.

LÁ

10

10

N

FIAT M150.
Árgerð 2006, ekinn 24 Þ.KM, dísel, 5
gírar. Verð 4.990.000.
m/Öllu á staðnum. Rnr.2261736.

LÁ

10

DACIA Duster plus 4x4.
Árgerð 2013, ekinn 90 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 2.550.000.
Á staðnum. Rnr.301241.
0%

NISSAN Qashqai se.
Árgerð 2013, ekinn 75 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur.Tilboðsverð
oðsverð
3.980.000. Á staðnum. Rnr.301273..

KOMDU OG
SKOÐAÐU
UPPTJALDAÐA
FERÐAVAGNA
HJÁ OKKUR

N

HYUNDAI Tucson 4x4.
Árgerð 2006, ekinn 150 Þ.KM,
bensín, 5 gírar. Verð 980.000.
0.000.
Á staðnum. Rnr.301249.

N

LÁ

10

0%

LÁ

HYUNDAI I10 gl.
Árgerð 2011, ekinn 91 Þ.KM,
bensín, 5 gírar. Verð 1.090.000.
90.000.
Ný tímareim og vetrardeekk.
Á staðnum. Rnr.301114.

10

BYRJAÐIR AÐ
TAKA Á
SÖLUSKRÁ
FERÐAVAGNA
FYRIR SUMARIÐ
Opnunartímar: Mán – fös 10-18 • Lau. 12-16 • Sun. Lokað
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

0%

10

ALLT AÐ 100% FJÁRMÖGNUN Í BOÐI

N

0%

10

LÁ
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Hjólhýsi

Toyota Landcruiser 200 VX 35”
breyttur. Dísel árg 2008. Ek. 106
þús km Alltaf verið þjónustaður af
Toyota. Er á nýjum nagladekkjum og
sumardekk fylgja. Verð: 8.990.000.Sími 6178836

BMW X5 xdrive30d 3.0d . Árgerð 2012,
ekinn 46 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
10.900.1 eigandi og umboðsbíll!!
Rnr.210360.

1-2 milljónir

Renault Megane 6/2014, ek 20 þkm,
beinsk, dísel ásett verð er 2990 þús, er
á staðnum, raðnr 151506.

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

HOBBY HJÓLHÝSI
STÓRSPARNAÐUR!
Keyptu beint frá Evrópu.
Við aðstoðum þig.
Allar fyrirspurnir sendist á:
kriben@simnet.is

Polaris sportsman 800 2kam árg ‚06,
ek. 6000. V. 850 þús. S. 777 9707.

Bílar til sölu

LAND ROVER Range rover sport hse.
Árgerð 2006, ekinn 135 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 5.490.Mjög fallegur
og vel með farinn Rnr.219946.

TILBOÐ 290.000 KR.
Renault megane scenic 2003, 1.6,
beinsk. Ek 166 þ. Ný skoðaður. Ásett
verð 480 þ.kr. Tilboð 290 þ.kr. Uppl. Í
775-6511.

s. 866 5395

LÍTIÐ KEYRÐUR 4X4
STATION !

Mazda 3 árg ‚08 ek. 85000 km sk 2016
verð 1.590.000 eða Tilb s. 846-2787

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

Vinnuvélar

SKODA OCTAVIA AMBIENTE COMBI
4X4 2007 ek.119 þús, 6 gíra, filmur
álfelgur með mjög góðum nýjum
vertardekkjum, topp bíll ásett verð
1690 þús TILBOÐ 1490 ÞÚS lána
möguleikar í boði. S. 841 8955

Til sölu eða leigu Liber32TT
sjálfræsandi byggingarkrani og
stillansar Uppl. í s. 772 5600 eftir
kl. 14

Bátar

Bílar óskast
M Benz A150, árg. 2005, umboðsbíll,
bsk, ek. 136 þús., góð heilsársdekk.
Verð 1.090 þ.Ath skipti.S. 661 1001.

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
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.

VW Transporter. Árgerð 2012, ekinn 73
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. TILBOÐ 3.950.
ÁSETT VERÐ 4.390. Rnr.312666.

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

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

Sendibílar
PEUGEOT 206 XR sparneytinn
árg.‘03, ek. 73þús Ásett verð 690þús
TILBOÐSVERÐ 550þús Uppl. í s. 6986950

sýningar

TIL SÖLU
VW Golf Highline Bluemotion
2013 Ek. 27.000 Sjálfskiptur
Topplúga Bluetooth búnaður
skynjarar að framan og aftan
Comfort sæti Verð. 3.690 þús.
Raðnr. 2640123
Bland.is www.bland.is

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

KROATIA

250-499 þús.

Renault Master 2008 ek. 122þ km.
Einstakl. vel um genginn og 100%
þjón. Tilb. 1.850þús. Uppl. 8944800

Vörubílar
Toyota Yaris árg. 02 ek. 156 þús km.
Beinsk. Verð 380 þús. Uppl. í s. 860
8584 e. kl. 16.

Til Sölu MF 35. Er eins og þegar hann
kom úr búðinni 1958. Einstakur gripur.
Uppl. 8944800

TILBOÐ 320 ÞÚS VÍSALÁN Í BOÐI
DAEWOO NUBIRA 1.6 SX WAGON
árg‘00 ek 133 þús, sjálfskiptur, ný
heilsársdekk, heill og góður bíll, verð
320 þús, möguleiki á 100% vísaláni
s.841 8955

Til sölu 2 hlutar af 10 í skemmtibát
Sealine 305 Fly Conty. Báturinn
er allur ný yfirfarinn. 2 nýlegar
turbo diesel vélar VM MR 500 ,
300 HP og 2 nýleg Mercury hældrif
ásamt hliðarskrúfu. Í bátnum er
eldunaraðstaða og svefnpláss fyrir
4-6 manns. Eignarhlutur í góðum 7
manna Peugeot til notkunar fylgir
með. Verð kr. 800 þús. á hlut. Lausir
siglingartímar 1-30 maí og 1-15
júní og 1-30 okt. Lágmark er að
viðkomandi hafi skemmtibátaskirteini.
á viku. Restrarkostnaður hvers
hluthafa, hafnargjöld og tryggingar
kr. 15 þús. á mánuði. Heimahöfn
við Adriahafið sjá: www.
marinadalmacija.hr í Sukosan
Zadar, Króatíu. Bátaklúbburinn
er með bryggjuaðstöðu fyrir
1200 báta, þar eru einnig
veitingarstaðir,verslanir,baðhus og
baðströnd. . Myndir af bátnum eru á
netsíðu www.internet.is/icelandinfo/
perla Áhugasamir hafi samband
icelandinfo@internet.is

Til sölu vel útbúinn og lítið keyrður
DAF-L45-220 Árgerð: 2007 Ekinn:
115,000 km. Heildarþ: 10 Tonn.
Burðargeta: 4,020 kg. Lyfta:
DHOLLANDIA Lyftigeta:2000 KG.
Freakari uppl.í síma 893-7769 eða á
netfangið slindal@itn.is
Til sölu harðbotna slöngubátur. Parker
900 Baltic 2007 árgerð 2 X 225
Mercury Optimax Utanborðsmótorar
Hægt að breyta í farþegabát. Nánari
uppl á www.hssk.is/stefnir

til sölu

!2#4)# #!4 426  ¹RGERÈ 
%KINN   KM
3PIL STUÈARAR
NÕ DEKK OG
NÕAR FELGUR
6ERÈ  ÖÒS
3NJËTÎNN  ÖÒS
5PPL Å S  

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

Save the Children á Íslandi

LÆKKAÐ VERÐ!
Standveiðibátur. 4Tonna plastbátur
til sölu,er með GPS tæki, talstöð og
þremur rafmagnsrúllum. 3 ára gömul
vél. Uppls. í s.5881211
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Bókhald

Trésmíði

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

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ

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

Varahlutir

Flug

Óskast keypt

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

Önnur þjónusta

Málarar

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

11

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

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

Búslóðaflutningar
Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels.
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

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

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

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

KEYPT
& SELT

SENDIBILL.IS

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Til sölu

Húsaviðhald
Sjónvarp

FELGUR
FLUGVÉLIN TF-PIA
ER TIL SÖLU.

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

Árgerð: 1980 Flugtími: 4.588 tímar frá
upphafi Mótor: ca. 2000 tímar eftir
af mótornum Flugvélin getur verið
IFR Verðtilboð berist til Jörgens á
netfangið jako@jako.is

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

Hjólbarðar

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254

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

HEILSA

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

Viðgerðir
AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI

Heilsuvörur

Nudd

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.

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

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

Spádómar

ÞJÓNUSTA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

SÍMASPÁ 555 2927
Draumaráðningar, fyrirbænir. Opið frá
15-21 Hanna.
Spái í Tarot og bolla tek heim og í
gegnum síma. Ein af þeim bestu. Kem
í saumaklúbba. Kristín s. 8979002.

Hreingerningar

SPÁSÍMINN 908 5666

VY-ÞRIF EHF.

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

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

Þjónustuauglýsingar
BÓKHALDSÞJÓNUSTA
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fyrir fyrirtæki, einstaklinga
og félagasamtök

3* ..!2  777',)4)3

Fagleg og vönduð þjónusta á sanngjörnu verði.
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LJÓSRITUNARVÉL
TIL SÖLU !
Vegna breytinga á fyrirkomulagi
prentunar er til sölu frábær
ljósritunarvél; Ricoh C5501 keypt hjá
Optíma árið 2010. Áhugasamir geta
sent fyrirspurn á bland@bland.is

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

Sími 512 5407
6!2!(,54)2
)VECO o "ENZ o -AN o 2ENAULT
6ARAHLUTAÖJËNUSTA

Sími 892 5784
Síðumúli 31•105 Reykjavík
gaiusehf@gmail.com

ÍLAÞJÓNUSTA JARKA

alhliða bílaviðgerðir

777',)4)3

LHELLA  o 3ÅMAR   o   o WWWVELANAUSTIS

777',)4)3',)4 ',)4)3

0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚISTISS \ WWWGOLÚISTIS
W
GOLÚIST GOLÚISTIS



+&2¥44
29

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is

14. febrúar 2015 LAUGARDAGUR

12 | SMÁAUGLÝSINGAR |

Ökukennsla

FLUTNINGAÞJÓNUSTAN

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

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU,
NÝBÝLAVEGI OG
AUÐBREKKU (GÖMLU
TOYOTAHÚSUNUM)

HEIMILIÐ

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

GRINDARBÚR Á GÓÐU
VERÐI
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

Dýrahald

3ja herb. íbúð í Grafarholti á jarðhæð
til leigu, sérinngangur, laus strax S.
896 2543

Hreinræktaðir Papillon hvolpar leita
að framtíðarheimili, örmerktir og
fullhraustir með ættbók frá HRFÍ.
Hafið samband í síma 8925931

HÚSNÆÐI

Herbergi til leigu í Breiðholti,
aðgangur að eldhúsi og baðherbergi.
s: 8986442
Til leigu 105fm 3ja herb. íbúð á sv.
112. Íbúðin er laus. Verð 190 þús.
pr.mán. Uppl. sendist á: gummi60@
hotmail.com

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

Húsnæði í boði
WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

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

Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 47.500 á mán. Rent a
room price from 47.500 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

VEITINGARHÚSIÐ HORNIÐ
óskar eftir að ráða þjónustufólk í
hlutastarf einnig vantar pizzubakara í
fullt starf. Ferilskrá sendist á: hornid@
hornid.is

GLUGGASMIÐJAN EHF

Íbúð til leigu á Vopnaf. 105fm, laus
strax. verð: 60þús á mán + hiti/raf.
Stefán 852 2824

Stórir púðlar. Ættb.HRFÍ, fara ekki úr
hárum. 2 rakkar eftir. Lækkað verð.
Uppl. 6917409

leitar að hressum og
skemmtilegum starfsmönnum
með ríka þjónustulund. Góð
íslenskukunnátta nauðsynleg auk
hreins sakavottorðs.
Umsóknir og fyrirspurnir
sendist á atvinna@
flutningathjonustan.is

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.

óskar eftir að ráða smiði eða
laghenta starfsmenn í tré og áldeild
fyrirtækisins. Umsóknir sendist á gg@
gluggasmidjan.is

STARFSFÓLK ÓSKAST
101Barco er ört vaxandi fyrirtæki
á sviði skemmti- og veitingastaða í
miðbæ Reykjavíkur. Við óskum eftir
starfsfólki bæði í eldhús og á bar. Ef
þú ert ábyrgðarfull/ur, eldhress og
dugleg/ur sendu ferilskrá á barco@
barco.is.

LAUNDRY EMPLOYEE AND
HOUSEKEEPERS
WANTED AT APARTMENTK
We are looking for House Keepers,
part/full time and a Laundry
Employee, full time. Please send CV‘s
to sales@apartmentk.is

HÚSASMIÐUR ÓSKAST
Tonnatak ehf óskar eftir að ráða
smið eða mann/konu sem vanur er
bygginga og smíðavinnu. Fjölbreytt
vinna. Upplýsingar gefur Ragnar í s.
8227890

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

Blaðberinn
bíður þín

ATVINNA

Atvinna í boði
til sölu

HÁRSTOFAN SPACE
getur bætt við sig hársnyrtisveini
eða
meistara í stólaleigu sem fyrst.
Frábær staðsetning.
Nánari upplýsingar veita
Eva í síma 898 9457
eða Pála í síma 6634080

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

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

til sölu
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Einnig geta ráðstefnugestir setið við borð í hópum.
ION Luxury Adventure hótel er staðsett
í náttúruparadís við
Nesjavelli. Hótelið
hefur vakið athygli
víða um heim fyrir
einstaka hönnun.

Tíu metra löng setlaug
úti undir beru lofti
með ævintýralegu
útsýni.

Í hótelinu eru 45 herbergi.

Þegar ekki er setið í fundarsal er hægt að slaka á og njóta þess sem hótelið hefur upp á að bjóða.

Frábær aðstaða er til ráðstefnu- og fundahalda. Salurinn tekur allt að fimmtíu manns í sæti.

Fundað fyrir utan borgina á ION
ION Luxury Adventure hótel stendur í miðri náttúruperlu undir hlíðum Hengils við Nesjavelli. Þar er frábær aðstaða til funda- og
ráðstefnuhalda fjarri ys borgarinnar. Á hótelinu er fyrsta flokks veitingastaður, Norðurljósabarinn og spa. Hótelið hefur vakið athygli
víða um heim fyrir einstaka hönnun.

I

ON Luxury Adventure hótel
er fjögurra stjörnu lúxushótel
í þrjátíu mínútna akstursfjarlægð frá Reykjavík. Hótelið stendur undir hlíðum Hengils á Nesjavöllum í mikilli náttúrufegurð og
hefur vakið athygli víða um heim
fyrir einstaka hönnun.
Sigurlaug Sverrisdóttir, eigandi
og framkvæmdastjóri hótelsins,
segir hugmyndina á bak við hótelið alltaf hafa verið að búa til einstaka upplifun fyrir gesti.
„Við opnuðum snemma árs 2013
og með því að tvinna saman íslenska hönnun, arkitektúr, tónlist,
myndlist og íslenska matargerð,
vildum við búa til íslenska upplifun. Húsgögnin eru flest hönnuð af
arkitektum ION, þeim Erlu Dögg
Ingjaldsdóttur og Tryggva Þorsteinssyni hjá Minarc, og smíðuð á
Íslandi. Íslenskir myndlistarmenn

og ljósmyndarar eiga heiðurinn af
myndlistinni, sloppar, inniskór,
textíll, sápur, húðvörur, blómaskreytingar og jafnvel súkkulaðið
á míníbarnum er íslenskt.“

Frábær aðstaða til funda og ráðstefnuhalda
Alls eru 45 herbergi á hótelinu,
veitingastaður, Norðurljósabar og
einnig spa með 10 metra langri
náttúrulaug, nuddaðstöðu og
hvíldarherbergi.
Frábær aðstaða er til funda- og
ráðstefnuhalda á hótelinu. Hægt er
að koma 35 til 50 manns í sæti í sal
og ráðstefnugestir geta einnig setið
við borð í hópum.
Í salnum er hátalarakerfi, sjónvarpsskjáir, hljóðnemi og háhraða
ljósleiðaratenging.
„Með því að halda fundi fyrir
utan Reykjavík skapast meiri sam-

heldni í hópnum og fólk nær að
einbeita sér betur að viðfangsefni
fundarins,“ segir Sigurlaug. „Þegar
ekki er setið í fundarsal geta gestir slakað á og notið þess sem við
höfum upp á að bjóða. Á veitingastaðnum okkar, Silfru, er notast
við íslenskt hráefni, fisk úr Þingvallavatni og keypt inn beint frá
býli og á Norðurljósabarnum er
hægt horfa á óspillta náttúruna út
um háa glugga. Við bjóðum einnig
upp á slökunarnudd með íslenskum jurtum, gufubað og tíu metra
langa setlaug utandyra.
Þá er í nágrenninu hægt að sækja
afþreyingu. Adrenalíngarðurinn
er í göngufæri frá hótelinu, hægt er
að kafa í Silfru og þá selur hótelið
veiðileyfi í Þingvallavatni. Starfsfólk okkar sér einnig um að skipuleggja hestaferðir og fjallahjólaferðir fyrir gesti,“ segir Sigurlaug.

Verðlaun
ION Luxur y Adventure hótel
hefur vakið athygli víða um heim
og hlotið þó nokkur verðlaun. Þar
má nefna Global Travel Experience Awards sem voru afhent í
Shanghai, LE Miami Design Awards sem voru afhent í Miami, Europe’s Best Honeymoon Boutique
Hotel & Europe’s Best Sustainable
Boutique Hotel sem hvor tveggja
voru afhent í London og Hospitality Awards fyrir Best Sustainable Project afhent í NY.
Þá hefur hótelið fengið kynningu í erlendum blöðum og tímaritum eins og New York Times,
Wallpaper, Häuser, breska Vogue,
The Independent, Elle og Le
Point.
Nánari upplýsingar er að finna
á heimasíðunni, ioniceland.is.

Sigurlaug Sverrisdóttir, eigandi og
framkvæmdastjóri ION hótels. Hún segir
hugmyndina á bak við hótelið hafa verið
að búa til einstaka íslenska upplifun.
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Unnum eins og skepnur
Höfði í Reykjavík var miðdepill alheimsins í nokkra daga árið 1986. Þar var leiðtogafundur stórveldanna haldinn en skipuleggjendur fundarins
höfðu nokkra daga til að undirbúa hann. Mikið þrekvirki var unnið af hópi Íslendinga sem fæstir höfðu reynslu af skipulagningu slíkra funda.

L

eiðtogafundurinn í Höfða í
októbermánuði árið 1986 er
líklegast merkilegasti viðburður Íslandssögunnar í alþjóðlegu samhengi. Fundurinn var
upphaflega hugsaður sem upphitun fyrir stærri fund sem halda átti
ári síðar en hann reyndist svo vera
einn merkilegasti leiðtogafundur
áranna sem kennd eru við kalda
stríðið. Í Höfða funduðu leiðtogar Sovétríkjanna og Bandaríkjanna, þeir Míkhaíl Gorbatsjov og
Ronald Reagan, og freistuðu þess
að ná árangri í afvopnunarmálum
stórveldanna.
Beiðni um fundinn barst íslenskum stjórnvöldum tólf dögum
fyrir fund og er óhætt að segja að
allt hafi farið á annan endann hér
á landi. Það var Helgi Ágústsson,
sendiherra Íslands í Bandaríkjunum, sem hafði meginumsjón með
skipulagi alþjóðlegu fjölmiðlaþjónustunnar ásamt Jóni Hákoni Magnússyni almannatengli
en um 2.300 blaðamenn mættu
hingað til lands. Helgi var sjálfur
nýsestur inn í bíl sinn í Washington þegar hann heyrði í útvarpinu
að búið væri að ákveða leiðtogafund á Íslandi. Hann hringdi strax
heim í Matthías Á. Mathiesen, þáverandi utanríkisráðherra, og tjáði

honum að þeir þyrftu að fá vanan
mann til að stýra skipulagningunni. „Ég var vanur að fást við
erlenda blaðamenn úr fyrri störfum mínum. Matthías talaði við
Steingrím Hermannsson, þáverandi forsætisráðherra, og ég var
ráðinn í verkefnið og flaug heim
sama kvöld.“
Helgi og Jón Hákon fengu góða
menn með sér í lið og segir Helgi
að í gegnum sambönd Jóns Hákonar hafi þeir fengið til liðs við
sig þrjá þrautreynda bandaríska
fjölmiðlamenn sem hafi reynst
þeim mjög vel. „Þeir voru alvanir
að fást við erlenda fréttamenn og
skildu þarfir þeirra mjög vel sem
gerði allt miklu auðveldara fyrir
okkur.“
Hagaskóli og Melaskóli hýstu
alþjóðlegu fjölmiðlastöðina, Sovétmenn tóku yfir Hótel Sögu og Háskólabíó og fjölmiðlamiðstöð Hvíta
hússins var til húsa á Hótel Loftleiðum. „Við Jón Hákon höfðum aðstöðu í herbergi hjúkrunarkonunnar í Hagaskóla. Dagarnir fram að
fundi voru langir, við mættum eldsnemma morguns og fórum seint
heim á kvöldin ef við sváfum ekki
þar yfir nóttina.“
Fréttamenn komu víðs vegar að
úr heiminum og voru margir þeirra

Helgi Ágústsson, fyrir framan Höfða í október mánuði árið 1986.

heimsfrægir, til dæmis Dan Rather
hjá CBS og Peter Jennings frá ABC.
„Ég man þegar Rather tók viðtal
við Steingrím Hermannsson. Þar
spurði hann hvort Íslendingar tryðu
á álfa og huldufólk. Steingrímur
svaraði svo skemmtilega: Ja, amma
mín gerði það nú. Ætli það sé ekki
öruggara að gera það líka.“
Hlutverk þeirra var einnig að
finna áhugavert efni fyrir erlenda
fréttamenn til að fylla upp í dagskrána. „Fundurinn var auðvitað

Veislumiðstöðin í Rúgbrauðsgerðinni
býður uppá 4 fallega og vel búna veislu
og ráðstefnusali í Borgartúni og í Húsi Verslunarinar

• Ráðstefnusalir frá 30 í 350 manns

• Miðbæ Reykjavíkur
• Gott aðgengi

frábært tækifæri til landkynningar og það reyndum við að nýta
sem best. Við skipulögðum ýmsa
viðburði og útveguðum viðtöl við
þekkta Íslendinga, til dæmis Halldór Laxness.“
Sá mikli hraði sem einkenndi
undirbúninginn leiddi eðlilega til
einhverra mistaka þótt engin þeirra
væru stór. „Við létum til dæmis
útbúa veggspjald með fánum og
dagsetningum fundarins og tókst
þar að setja vitlausa dagsetningu á

MYND/ÚR EINKASAFNI

spjaldið. Allt var unnið svo hratt á
þessum tíma og við unnum eins og
skepnur.“
Þegar fundinum lauk ríkti lítil
bjartsýni í herbúðum beggja þjóðhöfðingja. „Þar var þó ýmsum fræjum sáð og þegar á leið kom í ljós
að þar voru ræddar ýmsar grundvallarbreytingar á samskiptum
stórveldanna. Fundurinn fór því í
sögubækurnar sem einn af vendipunktum í samskiptum austurs og
vesturs á sínum tíma.“

UPPLÝSINGAFUNDUR UM MÁLEFNI FATLAÐRA
Málefni fatlaðra
hafa verið mikið í
umræðunni undanfarið, ekki síst vegna
ferðaþjónustu.
Samband íslenskra
sveitarfélaga er með
fjölmarga fundi
og ráðstefnur. Þar
á meðal er upplýsingafundur um
málefni fatlaðra
innan samþættrar
nærþjónustu sveitarfélaga sem haldin
er í samvinnu við
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Ráðstefnan fer
fram á fimmtudaginn,
19. febrúar kl. 13.15
í Gullteigi, Grand
hóteli í Reykjavík.
Halldór Halldórsson, formaður stjórnar, setur fundinn en síðan
ræðir Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, um
stefnumörkun og framtíðarskipan húsnæðismála: Áhrif á uppbyggingu húsnæðisúrræða í málaflokki fatlaðs fólks.
Atvinnumál fatlaðra verða til umræðu, samstarf Vinnumálastofnunar og félagsþjónustu fatlaðra. Það er Soffía Gísladóttir, forstöðumaður hjá Vinnumálastofnun og formaður samráðsnefndar um
málefni fatlaðs fólks, sem flytur erindi.
Willum Þór Þórsson, alþingismaður og formaður starfshóps um
endurskoðun hvorra tveggja laganna, ræðir um áskoranir við endurskoðun laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og laga um málefni
fatlaðra. Þá mun Þór Garðar Þórarinsson ræða um þjónustu á heimilum og mat á stuðningsþörfum.
Fundarstjóri verður Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs hjá sambandinu.
Markmið fundarins:
● Að fara yfir stöðu mála á því tímamarki þegar málefni fatlaðs fólks
eru að festa sig í sessi sem hluti af samþættri nærþjónustu sveitarfélaga
● Að ræða áskoranir í þróun þjónustunnar
● Að kynna lausnir á helstu faglegum málum sem unnið hefur verið
að samhliða endurmati á yfirfærslunni, m.a. um atvinnumálin og
um húsnæðisúrræði og tengda þjónustu
(Fengið á vefsíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem skoða má dagskrána)

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
og sölumaður

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur
fasteignasali
gsm 893 2495

BERTA
BERNBURG
Löggiltur
fasteignasali
gsm 694 6369

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Sölustjóri og löggiltur
fasteignasali

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

EINAR S.
VALDIMARSSON
Löggiltur
fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

ÓMAR
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm 696 3559

535 1000

STAKFELL.IS

SIGRÍÐUR
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

ATH. Skrifstofan er opin í dag kl. 12:00-15:00
ÓSKUM EFTIR
VERÐ 52,9 M.

VERÐ 38,5M. AUSTURKÓR - 203 KÓP.

ÁLFKONUHVARF 67, 2.H.H - 203 KÓP.

3-4 HERB. ÍBÚÐ Á FYRSTU HÆÐ EÐA MEÐ
LYFTU. BÍLSKÚR SKILYRÐI. NÁNARI UPPL.
VEITIR BERTA BERNBURG, LÖGG.FAST.SALI
Í SÍMA 694-6369 EÐA BERTA@STAKFELL.IS

2-4 HERB. ÍBÚÐUM SEM ÞARFNAST
STANDSETNINGAR. NÁNARI UPPL. VEITIR
BERTA BERNBURG, LÖGG.FAST.SALI Í SÍMA
694-6369 EÐA BERTA@STAKFELL.IS

OP

IÐ

HÚ

S

2-3 HERB. ÍBÚÐ Í 101 RVK. NÁNARI UPPL.
VEITIR BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON Í SÍMA
660-4777 EÐA BODVAR@STAKFELL.IS

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 14. FEBRÚAR FRÁ KL 15:30 - 16:00,
2 HÆÐ TIL HÆGRI.

140,2 fm, 4ra herb. íbúð austanmegin á 1. hæð. Skilast fullbúin án gólfefna, en baðherbergi og þvottahús
verða ﬂísalögð.

120,7 fm 4-5 herb. endaíbúð á 2. hæð. Sér inngangur af svölum. Stæði í bílageymslu.

BÆJARGIL 17 - 210 GBÆ

54,5 M.

EFSTALEITI 14. - 103 RVK

49,1 M.

MIÐLEITI 1. - 103 RVK

V 38,9

HRÍSMÓAR 2B - 210 GBÆ

TILBOÐ

HÁTÚN 49 - 105 RVK

23,5 M.

OPIÐ HÚS SUN. 15. FEB. FRÁ KL 15:00 - 15:15.
132,6 fm. íbúð á fyrstu hæð með útgengi út í garð frá
stofu og svefnherbergi. Sér stæði í bílageymslu. Mikil
og vönduð sameign. Íbúð 107.

FÍFUSEL 35 .- 109 RVK

FLÚÐASEL 52 - 109 RVK

S

S

HÚ
IÐ

IÐ

OP

OP

12,9 M.

Opið hús lau. 14. feb. kl. 16:30-17:00.
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð við
Hrísmóa í Garðabæ. Sér inngangur af svölum.
Endurnýjað hús að utan. Laus við kaupsamning.

Opið hús lau. 14. feb. kl. 14:45-15:00.
53,1 fm, 3ja herbergja risíbúð.Eignin er laus við
kaupsamning, ekkert áhvílandi.

BALDURSGATA 17

HULDUBRAUT – 200 KÓP.

21,9 M.

HÚ
OP

IÐ
OP

OPIÐ HÚS LAU. 14. FEB. FRÁ KL 16:30 - 16:45.
154,6 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt
stæði í bílageymslu. 4 svefnherbergi, rúmgóð stofa,
þvottahús inn af eldhúsi með útgengi út á baklóð.

Opið hús sun. 15. feb. Kl. 16:00 - 16:30
34,3 fm studio íbúð í kjallara við Barónsstíg. Gluggar
snúa að Bergþórugötu, beint á móti Sundhöll
Reykjavíkur. Eignin er laus við kaupsamning, ekkert
áhvílandi

Fjárfestar - fasteignafélög - athafnamenn

51,4 fm, 2ja herb. íbúð Gengið er upp stiga frá
sameiginlegum inngangi á jarðhæð. Stofa og
eldhús eru í samliggjandi rými. Eldhús er með
hvítri innréttingu og parketi á gólﬁ. Hægt er að nýta
milliloft sem svefnherbergi.

Glæsilegt tveggja hæða parhús. Húsið er 5 herbergja
og er skráð 238,7 fm. að stærð.
Fallega hannað hús þar sem hvergi hefur verið til
sparað. Eign sem vert er að skoða.

HÖFÐABAKKI - 110 RVK

VERÐ 210 M.

Austurvegur 1-5, Selfossi, til sölu

Höfum fengið í sölumeðferð stóran hluta af þessari glæsilegu fasteign ( u.m.þ.b. 83% ).
Um er að ræða þekkt og glæsilegt hús á besta stað á Selfossi.
• Hið selda er um 8.694 fm (brúttó). Um er að ræða alla verslunarhæð hússins, um 4380fm.
• Einnig um 2000fm lagerrými með góðri lofthæð á jarðhæð hússins. Einnig allt bílastæðahús hússins sem er í 100% eigu seljanda.
• Vakin er athygli á mögulegum byggingarrétti (83%) að íbúðahúsi ofan á húsið, en búið er að grenndarkynna 28 íbúða byggingu
ofan á húsið (án athugasemda - sjá myndir að neðan).
• Fasteignin er í leigu m.a. til Krónunnar, Lyf og heilsu og ﬂeiri aðila.
• Í húsinu eru óleigð rými á verslunarhæð (ca. 1000fm) og auk þess rúmgott lagerpláss á jarðhæð (ca. 2000fm) með góðri lofthæð.
• Við útleigu á þessum rýmum mun leigufjárhæð eignarinnar hækka verulega.

• 1.600 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð, miðhæð (götuhæð) og 2. hæð.
• Mikill sýnileiki frá götu.
• Innkeyrsludyr á jarðhæð og innangengt á milli hæða.
• Auðvelt að breyta skipulagi.
• Mögulegt að kaupa eða leigja hluta húsnæðis.

Allar nánari upplýsingar veitir: Stefán Hrafn Stefánsson hdl, lögg fasteignasali í s: 895-2049 og á netfangið stefan@stakfell.is

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

FASTEIGNASALA

69,95 M.
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HÚ
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OPIÐ HÚS LAU. 14. FEB.FRÁ KL 16:15 - 16:30.
116,4 fm, 4ra herb. íbúð á 1. hæð, þar af 10,3 fm
íbúðarherbergi í kjallara ásamt 7,8 fm sérgeymslu
með glugga og hillum. Eignin er laus við
kaupsamning, ekkert áhvílandi. Íbúð 102.

BARÓNSTÍGUR 43

S

S

41,3 M.

OPIÐ HÚS SUN. 15. FEB.FRÁ KL 15:15 - 15:30.
101,7 fm, 3ja herb. íbúð ásamt 24,9 fm stæði í
bílageymslu. Sér afnotaréttur af lóð frá stofu.
Íbúð 101

S

Opið hús lau. 14. feb. kl. 13:00-13:30.
209,5 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr
ásamt 17,4 fm geymsluskúr. Einbýli á tveimur
hæðum við enda botnlangagötu. Góð aðkoma.
Eignin er laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi.
26,7 M.

HÚ

S
HÚ
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OP

OP

OP

IÐ

IÐ

HÚ

HÚ

S

S

M.

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is

Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þ
þig
g heim!

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

Bylgja Bára
Bragadóttir

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

sölufulltrúi
Sími 896 0247

Nadia Katrín
sölufulltrúi
Sími 692 5002

100% þjónusta = árangur*

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

VINDAKÓR 5-7, 203 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16. FEBRÚAR KL. 17:30 – 18:00
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VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS
22 fullbúnar nýlegar 4-6 herbergja íbúðir til sölu. Afhentar við kaupsamning.
Vandaðar innréttingar og gólfefni, granítborðplötur í eldhúsi.
Stæði í lokaðri bílageymslu. Stórar geymslur fylgja öllum íbúðum. Frábært útsýni.
Stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu og verslun.
Verð frá 36,9 millj.
Stærð frá 126,1 fm. - 232 fm.

Landmark leiðir þig
þ g heim!

Sigurður
Samúelsson
löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

IÐ

OP

Þórarinn
Thorarensen
sölustjóri
Sími 770 0309

Sími 512 4900
landmark.is
Íris Hall, löggiltur fasteignasali

S
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IÐ

OP

S

HÚ

ÚTHLÍÐ 7 - 105 REYKJAVÍK. OPIÐ HÚS SUN. 15 FEB. FRÁ KL 14:00

TUNGUVEGUR 8 – 108 RVK

TIL 14:30 2 HÆÐ SÉR INNGANGUR.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16. FEB. KL. 17:00 – 17:30

-

- Fallegt 199,2 fm. einbýlishús þ.a. 40,6 fm. bílskúr á þessum eftirsótta stað.
- Aukaíbúð í kjallara með sérinngang.
- Einnig herbergi í hluta af bílskúr með sérinngang.

Falleg og vönduð 130,4 fm. 4ra herb. sérh. í góðu þríbýlishúsi.
Mjög björt stofa / borðstofa, glæsilegt eldhús. Sameign er til fyrirmyndar.
Bílskúrsréttur, steypt plata komin. Óskráðir 60 fm í risi með tveimur herb.
Hafðu samband
Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
BENEDIKT ÓLAFSSON
V. 47,5 millj.
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband

V. 52,9 millj.

ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þ
þig
g heim!

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

Bylgja Bára
Bragadóttir

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

sölufulltrúi
Sími 896 0247

Nadia Katrín
sölufulltrúi
Sími 692 5002

100% þjónusta = árangur*

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!
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ÞÓRÐARSVEIGUR 6 – 113 RVK

ÞORLÁKSGEISLI 96 – 113 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15. FEB KL. 12:00 – 12:30

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15. FEB KL. 13:00 – 13:30

- Björt og falleg 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi af svölum.
- Íbúðinni er í lyftuhúsi og henni fylgir stæði í bílageymslu.
- Vel skipulögð íbúð með ljósum gólfefnum, innréttingum og hurðum.

- Fallegt 181 fm parhús ásamt bílskúr á frábærum stað í Grafarholtinu.
- Fjögur svefnherbergi og baðherbergi á báðum hæðum. Möguleiki á 5. Herberginu.
- Stór verönd í suður og vestur. Snyrtilegt umhverﬁ. Göngufæri í skóla.

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

V. 29,9 millj.

IÐ

OP

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband

S

HÚ

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

V. 49,9 millj.

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

S
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LINDARBERG 56A – 221 HFJ

LÓMASALIR 8 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15. FEB KL. 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15. FEB KL. 15:00 – 15:30

- Falleg 3ja herbergja, 80 fm íbúð auk 51 fm íbúðarrýmis.
- Sérinngangur á jarðhæð með verönd og heitum potti.
- Íbúð í tvíbýli með glæsilegu útsýni yﬁr Hafnarfjörð

- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og afgirtur sérafnotaréttur.
- Frábært fjölskylduhverﬁ – göngufæri í skóla og alla helstu þjónustu.

Hafðu samband

V. 33,9 millj.

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

V. 38,5 millj.

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
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Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
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HRAUNBÆR 140 - 110 RVÍK

LUNDAHÓLAR 6 – 111 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAG KL.17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAG. 16 FEB KL. 17:30 – 18:00

- Mikið endurnýjuð 111.2 fm íbúð
- Þrjú svefnherbergi og tvær stofur
- Nýlegt baðherbergi / eldhús
- Mjög vel skipulögð og snyrtileg
V. 27,9 millj.

- Mjög gott 5 herbegja 251 fm einbýlishús með bílskúr og aukaíbúð.
- Aukaíbúðin er 2ja herbergja, alls 61 fm á jarðhæð. Bílskúr alls 36,4 fm.
- Mjög vel skipulagðar einingar á skemmtilegum stað með útsýni.

PIÐ

Hafðu samband

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

sölufulltrúi. Sími 690 1472

ÁSBRAUT 11 - 200 KÓP

ÚS

H

PIÐ

O

O

VESTURBERG 129 – 111 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 15. FEB FRÁ 14.30 – 15.00
- Fallegt 215,5 fm einbýli sem er mikið uppgert.
- Bílskúr er 29,2 fm
- Fallegur lokaður suðurgarður.
- Ein bestu kaup í borginni.
V. 49.8.- millj.

EGGERT MARÍUSON

V. 54,9 millj.

LÆKJARSEL 7 – 111 RVK
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OPIÐ HÚS MÁNUDAG KL.18:00 18:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 15. FEB
FRÁ 12.00 – 12.30

- Endaíbúð 3ja herb 68.4 fm auk geymslu
- Eldhús er nýlega endurnýjað
- Mjög vel skipulögð og snyrtileg
- Lítið fjölbýli á vinsælum stað.
V. 24,9 millj.

- Falleg 176,5 fm snyrtileg hæð.
- Góður suðurgarður.
- Hluti húss er í útleigu.
- Stutt í leik- og grunnskóla
V. 44,9 millj.

Hafðu samband

Hafðu samband

Hafðu samband

EGGERT MARÍUSON

SVEINN EYLAND

EGGERT MARÍUSON

sölufulltrúi. Sími 690 1472

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

sölufulltrúi. Sími 690 1472
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AF HRYÐJUVERKAMÖNNUM
OG DÝRLINGUM
FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson
Rakst á
frásögn um
ungan hermann sem
vann illvirki, sem
sumir
vilja þó
telja guðdómlegt.

Þ

essi frétt er frá Búlgaríu. Ungur hermaður, varla
orðinn tvítugur, var nýlega
handtekinn í herbúðum
sínum í þorpinu Negushevo
skammt frá höfuðborginni
Sófíu og grunaður um aðild að baráttusamtökum íslamista. Slík samtök hafa verið að skjóta upp kollinum í Búlgaríu, eins og allvíða annars
staðar í Evrópu, enda töluvert um
múslima þar í landi vegna nálægðarinnar við Tyrkland, Kosovo og Albaníu þar sem múslimar ráða ríkjum.
Ungi maðurinn var yfirheyrður og
fór lítt eða ekki í felur með samúð
sína með öfgamönnum. Tími kristindómsins væri liðinn en tími hins
herskáa íslams væri runninn upp.
Mun hann hafa fimbulfambað um
þetta af töluverðri mælsku frammi
fyrir dómurunum við þann herdómstól sem hann var leiddur fyrir. En
sjálfur kvaðst hann þó ekki hafa neitt
illt haft í hyggju. Hinir háttsettu herforingjar dómstólsins létu hann að
lokum lausan og kváðust mundu gefa
honum „tíma til að hugsa sinn gang“
en áfram yrði fylgst með honum.
Píslarvottur Allah
En foringjunum hefndist fyrir linkind sína. Ungi maðurinn hugsaði
vissulega sinn gang, en niðurstaða
hans var bersýnilega ekki sú sem
yfirboðarar hans höfðu vonast eftir.
Rétt eftir að unga hermanninum var
sleppt birtist hann við kirkju eina í
Vazrazhdane-hverfi í Sófíu og lagði
formálalaust eld að henni. Hún brann
til grunna og áttu kristnir menn sem
voru við messu í kirkjunni fótum fjör
að launa. Ungi maðurinn var nú handtekinn að nýju og sökum þess að hann
taldist vera ótíndur hryðjuverkamaður og hafa lagt líf fjölda fólks í mikla
og yfirvofandi hættu var hann ekki
tekinn neinum vettlingatökum í þetta
sinn. Eftir hraðsoðin réttarhöld var
hann dæmdur til dauða, en aftökur
tíðkast sem kunnugt er enn í Búlgaríu þegar um herdómstóla er að ræða,
þótt afar sjaldgæfar séu orðnar. Mun
ungi hermaðurinn hafa brugðist
hortuglega við dauðadómnum, lýsti
engri iðrun og kvaðst ganga glaður
til píslarvættis fyrir Allah. Var hann
svo tekinn af lífi af aftökusveit hermanna.
Getur ekki staðist
En öfgamenn íslams láta ekki að sér
hæða. Ekki leið á löngu áður en yfirvöld veittu því athygli að gröf brennuvargsins í smábænum Boboshevo, þar
sem hann fæddist, var orðin að helgistað þar sem sanntrúaðir öfgamenn
vottuðu „píslarvottinum“ virðingu
sína.
Og um alla Búlgaríu og Balkanskagann og víðar í Evrópu furðuðu
menn sig á því ofstæki og miskunnarleysi sem gripið hefði suma múslima,
að ungi maðurinn skyldi ekkert læra
af þeirri miskunnsemi sem fyrri herrétturinn sýndi honum, heldur halda

fast við að réttast væri bæði að deyja
og drepa fyrir trú sína.
Þeir lesendur sem best eru að sér
um sögu dauðarefsinga í Búlgaríu
munu fyrstir hafa áttað sig á því að
þessi „frétt“ getur náttúrlega ekki
staðist. Dauðarefsingar voru formlega afnumdar í Búlgaríu árið 1999
í framhaldi af umsókn landsins um
aðild að Evrópusambandinu, en þá
hafði enginn verið tekinn af lífi í
landinu í áratug, eða síðan kommúnistastjórnin þar hrundi. Og aðrir
lesendur vel að sér um landafræði
og sögu Búlgaríu munu hafa rekið
upp stór augu þegar hinn múslimski
hermdarverkamaður var sagður
fæddur í Boboshevo, en í þeim bæ
búa áreiðanlega ekki múslimar. Svo
föstum fótum stendur kristindómurinn í Boboshevo að bærinn fékk
þegar á miðöldum auknefnið „búlgarska Jerúsalem“ – og þar og í næsta
nágrenni er aragrúi af kirkjum og
klaustrum, og frægust af öllum er
kirkja heilags Dímítars sem er að
vísu lítil en prýdd stórmerkilegum
freskum og þjóðargersemi í Búlgaríu. Og ekki nóg með þetta: Skammt
frá bænum Boboshevo er hellir sá
þar sem heilagur Ívan Rilskí bjó á
10du öld, einn helsti þjóðardýrlingur
Búlgara, talinn helgur maður jafnvel meðan hann lifði og vann kraftaverk. Múslimar búa – trúi ég – engir í
þessum sannkristna 1.500 manna bæ
sem Boboshevo er, og undir engum
kringumstæðum yrði þar látið líðast
að leiði hryðjuverkamanns íslamista
yrði að helgistað.
Og er þá ótalið það sem allra helst
mælir á móti því að frásögnin um
búlgarska hermanninn geti verið rétt,
sum sé að þótt múslimar séu vissulega um 7,8 prósent íbúa í Búlgaríu
hefur þar ekkert borið á uppgangi
öfgamanna sem beita trúnni fyrir sig.
Enda er öll frásögnin um hermanninn hreinn tilbúningur. Ekki minnsti
fótur fyrir henni!
Eða þannig. Hún er reyndar dagsönn. Nema hvað hún gerðist í öðru
landi og á öðrum tíma.
Og snerist um allt önnur trúarbrögð en íslam.
Kristindómur í Rómaveldi
Það var í byrjun fjórðu aldar eftir
Krist. Rómaveldi var enn með býsna
hýrri há þótt einmitt um þær mundir væri það plagað af innanlandsófriði er kappsamir hershöfðingjar
börðust um keisaratignina, og voru
þeir helstir Konstantínus og Maxentíus. Í norðurhluta Tyrklands, sem
nú heitir, var héraðið Amasea og þar
hafði herflokkur aðsetur og meðal
óbreyttu dátanna var kornungur
maður að nafni Theódór frá nálægu
þorpi sem kallað var Euchaita.
Kristindómur var þá orðinn nokkuð
útbreiddur um Rómaveldi og meðal
þeirra sem aðhylltust trú þessa var
fyrrnefndur Theódór. Félagar hans
í hernum voru hins vegar flestir
Míþra-trúar en þau trúarbrögð háðu
um þær mundir harða keppni við
kristindóm um hylli almennings.
Hin hefðbundnu rómversku trúarbrögð með Júpíter í broddi fylkingar voru þá orðin lítið annað en
formið eitt, en öflug sólartrú var
einna öflugust í ríkinu. Míþra-trú
og kristindómur sóttu hins vegar
fast á. Theódór neitaði að taka þátt í
helgiathöfnum félaga sinna, sem fólust ekki síst í viðhafnarkvöldverði
og launhelgum þar sem blóð guðsins var meðal annars borið fram
– og hefði það þó ekki átt að koma
kristnum pilti mjög spánskt fyrir
sjónir. Theódór var handtekinn og
skammaður fyrir að vilja ekki vera
með félögum sínum við trúariðkanir þeirra eða annarra „heiðinna“
manna, en svo var honum sleppt.
Þótt kristni væri þá bönnuð og
kristnir menn hefðu iðulega sætt
ofsóknum vildu menn sýna þessum
unga ákafa pilti umburðarlyndi.
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En
öfgamenn
íslams láta
ekki að sér
hæða. Ekki
leið á löngu
áður en
yfirvöld
veittu því
athygli að
gröf brennuvargsins í
smábænum
Boboshevo,
þar sem hann
fæddist, var
orðin að
helgistað þar
sem sanntrúaðir
öfgamenn
vottuðu
„píslarvottinum“ virðingu sína.

Hryðjuverkamaður kristinista
En umburðarlyndi var nokkuð sem
ekki virtist ofarlega í huga þessa
unga kristna pilts. Hann rauk þegar
til í sínum eldlega trúarmóði og
kveikti í guðahofi þar í nágrenninu
og brann það til kaldra kola.
Ekki veit ég hvort einhverjir saklausir dýrkendur
hinna fornu guða létu
þar lífið, það verður
HRYÐJUVERKAMAÐUR
þó að teljast senniÍSLAMISTA
legt því alltént
sýndu yfirvöldin
piltinum óforskammaða nú
enga miskunn.
Hann var tekinn og pyntaður og síðan líflátinn.
Líklega hafa
dómararnir kallað
hann hryðjuverkamann kristinista. Líklega hefur hann sjálfur
látið svo um mælt þegar hann
var leiddur á aftökustað að nú væri
„hefnt Drottins“.
Verndardýrlingur
hermanna
Þetta var árið 306. Nema
hvað, eftir að Theódór
hafði verið jarðsettur í Euchaita þótti
fljótlega mikil
helgi á legstað
hans og þangað
fóru að koma
pílagrímar sem
DÝRLINGUR
litu á hann sem
KIRKJUNNAR
THEÓDÓR FRÁ
sannan píslarAMASEU
vott kristindómsins, enda
hefði hann látið
líf sitt fyrir einlæga trú sína á Jesú
Krist. Þótt í rauninni hefði hann bara
verið tekinn af lífi fyrir
það hryðjuverk að brenna
hof fólks sem hafði annan átrúnað
en hann. En kristnir menn litu ekki
þannig á málin, og þegar svo brá við
að Konstantínus hershöfðingi tók upp
málstað kristninnar í erjum sínum
við Maxentíus og tryggði sér með því
nægan stuðning til að verða keisari,
þá stóðu hinir kristnu með pálmann
í höndunum. Og hinn ungi Theódór
varð æ heilagri í augum þeirra, hann
var gerður að opinberum dýrlingi og
fjöldi kirkna helgaður honum, meðal
annars í borginni sem Konstantínus
keisari stofnaði: Konstantínópel, og
víðar. Hann varð sérstakur verndardýrlingur hermanna og krossfararnir
hétu til dæmis mjög á heilagan Theódór þegar þeir hófu sitt jíhad, eða
heilagt stríð, gegn múslimum seinna
meir. Og í nafni hans brenndu þeir
helgistaði múslima og stráfelldu alla
sem ekki játuðu sömu trú og þeir. Og
enn er Theódór frá Amaseu viður-

kenndur og dáður dýrlingur kristinnar kirkju, aðallega í austurvegi en þó
einnig í kaþólsku kirkjunni. Sá góði
maður Frans páfi, hann er sem sé yfir
kirkju sem tignar sérstaklega hinn
unga hryðjuverkamann og telur hann
búa í sérstakri náð guðs.
Terroristar sem verða
píslarvottar
Og hvað meina ég
svo með þessu? Er
ég að reyna að
afsaka hryðjuverkamenn
nútímans sem
kenndir eru við
íslamista? Þeir
séu á einhvern
hátt skárri af
því að fyrir
1.700 árum hafi
verið til herskáir
hryðjuverkamenn
sem unnu sín illvirki
í nafni kristindóms?
Nei, alls ekki. Ekkert getur
afsakað hryðjuverk, allra síst önnur
hryðjuverk fyrir löngu. En menn
mega samt hafa í huga að hin „kristna
heimsmynd“ sem menn telja íslamistum svo uppsigað við, hún felst
ekki ævinlega í umburðarlyndi og víðsýni og kærleika. Stundum felst
hún í þröngsýni og
umburðarleysi og
ofbeldi trúarvissunnar. Stundum felst hún
í terroristum
sem nú eru dýrlingar, rétt eins
og íslamistar
vilja nú gera
sína terrorista að
píslarvottum.
Gáum að því.
Vegir liggja saman
En svo að lokum enn
ein sönnun þess hve lífið
er skrýtið og skemmtilegt og þó að
mannkynssagan sé garður gangstíga
sem greinast í sífellu, þá liggja sumir
þeirra saman að nýju. Dæmisagan um
hinn „búlgarska hermann“ í upphafi
greinarinnar var sem sé fullkominn
tilbúningur minn, og heimaþorp hans
Boboshevo valdi ég af algjöru handahófi af lista Wikipedíu yfir smábæi í
Búlgaríu. En hvað kemur í ljós? Jú, í
þessum litla bæ eru ekki aðeins merk
guðshús helguð heilögum Dímítar og
heilögum Ívani Rilskí, sem ég nefndi
í upphafi. Þar reynist líka vera stórmerkileg kirkja heilags Theódórs frá
Amaseu, ósköp lítil og svo illa farin af
aldurdómi að byggt hefur verið timburhús utan um hana svo hún hrynji
ekki alveg, en þar eru líka snjáðar en
þó svo fallegar og alveg ómetanlegar
freskur til minningar um þennan unga
… ja, þennan unga hvað? Dýrling?
Ofsatrúaðan terrorista?
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1 stk rauðlaukur
2 stk gulrætur
2 stk sellerí stönglar
2 stk hvítlauks geirar
20 g ferskt rósmarín
1 dl Ólífuolía

1.699kr/kg

500 g lambahakk
400 g tómatar í dós, hakkaðir
250 ml lambasoð eða nautasoð
1,5 kg kartöﬂur
100 ml léttmjólk
150 g smjör

Hreinsið selleríið, laukinn og gulræturnar og skerið í grófa bita. Fínskerið hvítlaukinn og
hreinsið rósmarín af stönglunum. Hitið stóra pönnu á miðlungshita, hellið ólífuolíu á og setjið
grænmetið, laukinn og megnið af rósmarín á pönnuna. Eldið í sirka 6-8 mín. Hækkið hitann og
setjið lambahakkið á pönnuna og steikið í sirka 8-10 mín. Þegar kjötið er tilbúið er allur vökvi
fjarlægður. Bætið svo við tómötunum og soðinu ásamt salti og pipar. Hrærið vel og látið sjóða.
Setjið lok á pönnuna, lækkið hitann og látið sjóða í 50 mín.
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Afhýðið kartöﬂurnar og skerið til helminga eða ¼ með tilliti til stærðar. Setjið í sjóðandi vatn
j
þ g til tilbúnar. Stingið
g hníﬁ í þær
þ til að athuga
g
ásamt smá salti. Sjóðið
í 10 mín. eða þangað
hvort þær séu mjúkar
úkar í gegn. Fjarlægið vatnið, bætið við mjólk og smjöri og stappið þangað
þan
til kartöﬂurnar eru
u músaðar. Bætið við salti og pipar að vild. Forhitið ofninn í 190°C. Setjið
Set
lambahakkið í eldfast
Gott er að
fast mót og kartöﬂumúsina ofan á ásamt því að dreitla ólífuolíu ofan á. G
nota restina af rósmarín
smarín kryddinu til að skreyta kartöﬂumúsina. Eldið í 25 mín.
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Verð nú 199 kr/kg
Verð áður 238

Gildir til 15. febrúar á meðan bi
birgðir
g endast.
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Ef 3/4 af gin & tonic
er Tonic vertu þá viss
um að nota ekta Tonic
Water
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Twinings te

Yoyo Bear Paws

Fentimans

100% ávextir og ber

Tonic Water

Te sem bragð er af

Hafa framleitt vörur í yﬁr 100 ár

Inniheldur hvorki gervisætu né rotvarnarefni
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Walkers´ karamellur

Belvita

Rude Health

Heinz Beanz

Ekta breskar karamellur

Byrjaðu daginn á Belvita

Lífrænar vörur án viðbætts sykurs

Bakaðar baunir í mörgum útgáfum
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„Ekki eru þetta frýnilegir fiskar,“ sagði Róbert og hryllti sig. „Þeir éta örugglega hvern
annan.“ „Það er líka þrautin,“ sagði Lísaloppa og spenningur leyndi sér ekki í röddinni.
„Getum við dregið þrjú bein strik á milli þeirra svo að hver fiskur verði í sér hólfi og þá
geta þeir ekki étið hvern annan.“ „Hm,“ sagði Kata. „Bara þrjú strik?“ Hún efaðist um
að það yrði nóg. Konráð horfði á fiskabúrið nokkra stund og sagði svo. „Ég held að ég
sé komin með þetta.“
Getur þú teiknað þrjú bein strik á milli fiskanna svo að hver þeirra verði í sér hólfi og
geti ekki étið hvern annan?

Ljóðið
Auðlindir
alheimsins
Tveir meingallaðir túnfiskar
sem koma hvor úr sinni dós
sameinast á miðri leið
og verða sem eitt
að undurfallegri rós

Ljóð eftir Unni Hlíf

Ákvað að opna ekki
tölvuna í ferðalagi
Hin 15 ára Unnur Hlíf Rúnarsdóttir hlaut 1. verðlaun í ljóðasamkeppni
grunnskóla Kópavogs, fyrir tvö ljóð. Hún elskar að lesa og hefur ort svo lengi
sem hún man, dansar líka heima í stofu og syngur hástöfum í sturtunni.
Í hvaða skóla ertu, Unnur Hlíf,
og hvað þykir þér skemmtilegast að læra? „Vatnsendaskóli er minn skóli og tungumál
eru algjörlega mín sterka hlið,
mér finnst langskemmtilegast í
öllum tungumálatímunum.“
Er langt síðan þú byrjaðir að
yrkja? „Ég hef ort svo lengi
sem ég man eftir mér. Ég fann
mjög skemmtilegt ljóð um daginn eftir mig sem ég orti um
himininn þegar ég var fimm
ára, mamma sagði mér reyndar að það væri nokkurs konar
afbrigði af texta við lag sem
ég lærði þá í leikskólanum.“

Brandarar
Kennari: „Af hverju lærir þú ekki
neitt, Hlynur minn?“
Svenni: „Af því að ég er alltaf að
hlusta á þig.“
Kennarinn: „Jæja, nú skuluð þið
skrifa stíl um hvað þið munduð gera
ef þið eignuðust allt í einu hundrað
milljónir.“
Lati Geiri var fljótastur með sinn
stíl, aldrei þessu vant. Þegar kennarinn tók við stílnum stóð þar bara
eitt orð: Ekkert.

Kennari er að kenna Ingu litlu að
skrifa stafi. „Hvar er nú punkturinn
yfir i-ið, Inga mín?“ spurði hann.
„Hann er í blýantinum enn þá,“ svaraði sú stutta.
Sigga var í fyrsta bekk. Einn daginn
þegar hún kom heim spurði pabbi:
„Jæja, lærðirðu eitthvað í skólanum
í dag, Sigga mín?“
„Nei, ekki ég, bara kennarinn. Ég
sýndi honum hvernig ætti að skrifa
nafnið hennar kisu.“

TEIKNAR ÞÚ
FLOTTAR
MYNDIR?

Sendu okkur myndina þína í pósti til
Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
eða með tölvupósti á krakkar@frettabladid.is

Sestu niður með blað og blýant þegar þú yrkir eða koma
ljóðin til þín hvar sem er?
„Ljóðin eru mjög gjörn á að
koma til mín þegar ég er alveg
að sofna. Stundum fer ég út í
göngutúra með bókina mína
og skrifa niður það sem ég
sé. Sum ljóð sem ég yrki eru
tengd verkefnum í skólanum
og mörg eru sprottin af persónulegri reynslu. Þannig að
það má segja að ég skrifi eiginlega hvar sem er og á hvaða
tíma sem er. Síðan skrifa ég
líka sögur og lagatexta og sem
jafnvel lög.“
Veltir þú fyrir þér bragarháttum? „Ég prófaði einhvern
tímann að skrifa ljóð með
stuðlum og höfuðstöfum sem
átti að vera fjórar línur en ég
komst ekki lengra en í þriðju,
þá var ég stopp. Ég legg aftur
á móti upp úr hrynjandinni
í ljóðunum, að textinn flæði
vel.“
Lestu mikið og þá hvernig bækur? „Ég elska að lesa
og mér finnst það ótrúlega
gaman en ég var miklu duglegri að lesa þegar ég var
yngri. Mér finnst skemmtilegast að lesa um skáldaðan raunveruleika, ef svo má komast að
orði, sem sagt skáldsögur sem
gætu átt sér stað í raunveruleikanum. Í augnablikinu er ég

LJÓÐSKÁLDIÐ „Stundum fer ég í göngutúra með bókina mína og skrifa niður það

sem ég sé,“ segir Unnur Hlíf.

að lesa Töfradísina, sem er að
vísu ævintýrabók og síðasta
bókin í röðinni um gullgerðarmanninn Nicholas Flamel.“
Hver eru helstu áhugamálin?
„Listir, tónlist, píanó, að lesa
og skrifa, mér finnst líka mjög
gaman að dansa heima í stofu
og syngja hástöfum í sturtunni.“
Hefurðu farið í eftirminnilegt
ferðalag? „Ég fór til Noregs
og Danmerkur í sömu ferðinni
fyrir nokkrum árum og ákvað
að fara ekkert í tölvuna á
meðan ég var þar. Það er ansi

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sum ljóð sem ég
yrki eru tengd verkefnum í skólanum og mörg
eru sprottin af persónulegri reynslu. Þannig að
það má segja að ég skrifi
eiginlega hvar sem er og
á hvaða tíma sem er.
eftirminnilegt þar sem ég naut
ferðarinnar miklu betur.“
Hvað dreymir þig helst um að
verða? „Ég ætla mér að verða
leikkona, rithöfundur og skáld.
Ég stefni á leiklistarsvið í framhaldsskóla en gæti líka hugsað
mér að læra leikstjórn í framtíðinni.“
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Hjá Iceland færðu 7 tegundir af ómótstæðilegum
og nýbökuðum bakarísbollum.
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Þetta spjall kostar sitt ef allt er talið (12)
11. Gerum allt klárt í kjöllurum lögbýla
(9)
12. Frá því sem auðugt er rísa máttug
ríkin syðra (12)
13. Sé nafnana Frímann og Bjarnar
leika við kópana (7)
14. Vil að óreynd á sérfæði vigti
sykurmola (12)
15. Sá þröngi varð mér næstum að falli
(9)
16. Skipbrotsveifa er bragðgóð beðja
(12)
20. Les fréttaskýringuna um fagið (8)
21. Undanbrögðin dragast hratt inn í
hárfína þræðina (12)
23. Tefja skor við uppsprettugljúfur í
Dalafjalli (8)
24. Hún er belgmjúk með sín innyfli,
eins og rímurnar rekja (13)
26. Súpermann er svaka nagli (8)
30. Bjór og salt, það er stjörnuskært (8)
32. Setja smáræði í smáræði, þannig
eru þessi nagdýr (7)
34. Herða leik á lútu (12)
35. Rit um reglusemi rithöfundar (9)
36. Reiturinn geymir snoðklipptan (5)
37. Kvik var hænd að morðtólinu (8)
38. Úrgangur slóða um stræti og torg
(8)
39. Nýti töf í borg englanna til að bera
upp bónorð (5)

LÓÐRÉTT
1. Rekur hornin í hrörleg, sem þó iðka þetta
sport (12)
2. Kemur ófáum úr jafnvægi að fuglar
birtast (8)
3. Stækka ver og senda einn enn (8)
4. Reyta af sér hamingju uns lyf er eina
lausnin (10)
5. Laðið til ykkar hræðslugjarnt (8)
6. Rannsaka þyt brúsanna (8)
7. Hornbuff er það sem burgeisar borða
(11)
8. Tala um viðbætur við málþóf (13)
9. Þekur dauðyfli (13)
10. Vanvirða frelsarann hver og ein, nú eru
þær margstrendingar af minnstu gerð
(13)
17. Það má kannski segja að ákveðnir séu
reknir (8)
18. Keldur hlæja eins og fífl þótt svarthol sé í
nánd (8)
19. Blómapósturinn er aðalnúmerið (13)
22. Stangarstíur króa kálfa (9)
23. Fyrsta daman í langri röð þjóðhöfðingja
(10)
25. Þrífa frú við færibandið (9)
27. Augnjurt leitar nýgræðinga (8)
28. Verkar grisling, það er meira í ætt við
Aþenu og Akkilles (8)
29. Fótaferð í Efri-Garði (8)
31. Umbrot á vinnutíma má rekja til
dinglumdanglsins sem á að sefa mann (7)
33. Rétt komin í heiminn og rétt farin úr
honum aftur (6)
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Lausnarorð síðustu viku var
N

AUÐLINDAGJALD
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsenddum lausnarorðum og fær vinningshafi eintak af bókinni Út að
ð
hlaupa eftir Elísabetu Margeirs-dóttur og Karenu Kjartansdóttur
ur
frá Forlaginu. Vinningshafi
síðustu viku var Helga Stefáns-dóttir, Mosfellsbæ.

L
LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman saman birtist góðgæti.
Sendið
Se
lausnarorðið í síðasta lagi 18. febrúar næstkomandi á krossgata@
frettabladid.is
fr
merkt „14. febrúar“.

Á Facebooksíðunni
Krossgátan er að
finna ábendingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

markhönnun ehf
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KOMIN
Í NETTÓ!

HREINT MATARÆÐI
 Byltingarkennt kerﬁ sem hjálpar líkamanum
að heila sig á náttúrulegan hátt.
 Fræðsla og ráð ásamt girnilegum
og saðsömum uppskriftum.
 Þrjár vikur og áhriﬁn láta ekki á sér standa.

E NXU

www.netto.is
Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Höfn · Grindavík
Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss · Akureyri

Til hvers að ﬂækja hlutina?

LIFÐU í NÚLLINU!

Öll vitum við að margt af því besta í líﬁnu kostar ekki neitt. Það fer svo sannarlega ekki fram hjá þeim sem eru með Skemmtipakka
365 eða aðra valda pakka, því nú er GSM áskriftin líka innifalin. Þannig geta viðskiptavinir 365 talað í 60 mínútur og sent 60 SMS fyrir
0 krónur. Viðskiptavinir fá einnig 20 GB í interneti og 100 mín. í heimasíma
masíma á 0 kr. Allt þetta ásamt frábærri sjónvarpsdagskrá!
Komdu í áskrift og lifðu í núllinu með okkur.

4 GSM áskriftir
60 mín. og 60 SMS

Internet
20 GB

60 mín. og 60 SMS fylgja hverri áskrift

Heimasími
eimasími
100
00 mín.*

*Greitt
eitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar
ngt er úr heimasíma
hringt

SKEMMTIPAKKINN
Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar, GSM,
internet, heimasími, Stöð 2 Maraþon og aðild að Vild.

Aðeins 310 kr. á dag
©2015
015 Home Box Ofﬁce, Inc. All rights reserved.
O® and all related programs are the property
HBO®
of Home Box Ofﬁce, Inc.

365.is
Sími 1817
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TVÖFALT AFMÆLI

Jóhanna deilir
afmælisdeginum
með Fatimusjóðnum
sem hún stofnaði
á 65 ára afmælisdaginn sinn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
hlýhug og samúð við andlát og útför
eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður,
afa og bróður,

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

JÓNS ÞÓRS JÓNSSONAR
Álfhólsvegi 32.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk líknardeildar
Landspítalans og Karitasar hjúkrunar- og
ráðgjafarþjónustu.
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.

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

RAGNHEIÐUR Ó.
GUÐMUNDSDÓTTIR
lést miðvikudaginn 11. febrúar á
hjúkrunarheimilinu Ási, Hveragerði.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Þóroddur Þórarinsson
Guðm. Helgi Þórarinsson
María Hlíðberg Óskarsdóttir
Kristján Theodórsson
Pála María Árnadóttir
Soffía Theodórsdóttir
Sveinbjörn Sveinbjörnsson
Hálfdán Theodórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Jóhanna Kristjónsdóttir fagnar í dag 75 ára afmæli sínu og 10 ára afmæli Fatimusjóðsins.
Hún afþakkar allar afmælisgjaﬁr en biður fólk frekar að styrkja sjóðinn sem hyggst koma
á fót skóla fyrir sýrlensk ﬂóttabörn í samvinnu við Unicef.

Davíð
Ósvaldsson
útfararstjóri

Óli Pétur
Friðþjófsson
útfararstjóri

551 3485 • www.udo.is
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Útfararþjónusta
í 20 ár

Hinrik Valsson

Svanhildur Eiríksdóttir

„Mér hefur alltaf verið heldur vel
við afmælisdaga,“ segir rithöfundurinn Jóhanna Kristjónsdóttir sem í
dag fagnar 75 ára afmæli sínu.
Auk þess að fagna sínu eigin
afmæli þá á Fatímusjóðurinn sem
Jóhanna stofnaði árið 2005, líka tíu
ára afmæli í dag. Sjóðinn stofnaði
hún til þess að styðja börn í Jemen til
náms en síðan hefur sjóðurinn komið
að margvíslegum mannúðarverkefnum í Miðausturlöndum og Afríku.
Nafn sjóðsins kemur frá unglingsstúlkunni Fatimu sem Jóhanna
kynntist í Jemen þegar hún vann að
bók sinni Arabíukonur. Fatíma var
þá 14 ára og hafði hætt í skóla vegna
þess ekki voru til peningar til þess
að halda úti skóla í þorpinu sem hún
bjó í og hún þurfti einnig að taka við
lítilli búð sem systir hennar hafði
rekið.
Sjóðinn stofnaði Jóhanna á 65 ára
afmælisdaginn. „Tilefnið var að ég
hafði fengið verðlaun Hagþenkis.
Þau voru ekkert rosalega há en ég
ákvað að nota helminginn af þeim

peningum til þess að stofna sjóð
vegna menntunar stúlkna í Jemen.“
Upphæðin sem hún lagði inn í sjóðinn í byrjun var 325 þúsund. Síðan
þá hefur sjóðurinn staðið fyrir fjölmörgum viðburðum og styrkt hundruð barna til náms í Jemen auk þess
að greiða laun kennara og leggja
fram fé til að kaupa tæki og búnað til
skólastarfs. Sjóðurinn hefur einnig
styrkt fullorðinsfræðslu og saumanámskeið fyrir konur í Jemen. Síðan
2011 hefur óöld ríkt í Jemen 2011
og skólahald að mestu legið niðri.
Fatimusjóðurinn beindi því kröftum
sínum að fleiri verkefnum í þágu
barna og kvenna í samvinnu við
UNICEF, Rauða krossinn og Hjálparstarf kirkjunnar.
Jóhanna ætlar að afþakka allar
afmælisgjafir en biður þá sem vilja
gefa henni gjöf að styrkja fremur
sjóðinn. „Ég vil ekki fá svo mikið
sem eitt blóm. En ef fólk vill gefa
mér andvirði nokkurra blóma, konfektmola eða einhvers slíks þá langar mig að biðja fólk frekar að leggja

Nú er ég að hugsa um
að við þurfum endilega að
koma á fót einum skóla eða
svo í flóttamannabúðum
Jórdaníu fyrir sýrlenska
flóttakrakka.“
þá upphæð inn á reikninginn. Öll
framlög skipta máli hversu stór eða
smá þau eru.“
Jóhanna hefur verið á spítala undanfarna daga en lætur það ekki aftra
sér frá því að skipuleggja söfnunarátak í þágu sýrlenskra flóttabarna
í samvinnu við Unicef. „Nú er ég að
hugsa um að við þurfum endilega
að koma á fót einum skóla eða svo í
flóttamannabúðum Jórdaníu fyrir
sýrlenska flóttakrakka.“
Fyrir þá sem vilja leggja Fatimusjóðnum lið þá er reikningsnúmerið: 0512-04-250461 og kennitala:
680808-0580. Nánari upplýsingar um
sjóðinn er að finna á Facebook-síðu
hans.
viktoria@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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Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærrar eiginkonu, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

GUÐRÚNAR BRÍETAR TORFADÓTTUR
Krókamýri 78, Garðabæ,

svafar & hermann

Virðing,
reynsla
& þjónusta
Allan
sólarhringinn
571 8222

sem lést 26. desember. Sérstakar þakkir
fær Sóley Ingadóttir hjúkrunarfræðingur og
starfsfólks Dynjanda á Ísafold fyrir umhyggju
og hlýhug í hennar garð.
Andrés Ingi Magnússon
Torfi Helgi Leifsson
Margrét Sigurðardóttir
Magnús Andrésson
Rósa Þórarinsdóttir
Andrés Andrésson
Elfa Sif Jónsdóttir
Margrét Sif Andrésdóttir
Einar Þór Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

JÓHANNA PÉTURSDÓTTIR
Kirkjulundi 6, Garðabæ,

lést á dvalarheimilinu Ísafold laugardaginn
31. janúar. Útför hefur þegar farið fram í
kyrrþey að ósk hennar.
Elísabet Einarsdóttir
Róbert G. Einarsson
Steinunn Gunnarsdóttir
Erna Einarsdóttir
Edda J. Einarsdóttir
Jan Hansen
Pétur A. Einarsson
Vala Björg Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Svafar:

82o 3939
Hermann:

82o 3938
Ingibjörg:

Okkar ástkæra

82o 3937

JÓNÍNA RAGNARSDÓTTIR
GUNNAR SIGURÐSSON

www.kvedja.is

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is.

Dvergabakka 12,
áður bóndi
á Ljótsstöðum 1, Vopnafirði,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Mörk
9. febrúar. Útför fer fram frá Langholtskirkju
20 febrúar kl. 13. Þeim sem vildu minnast
hans er bent á Blindrafélag Íslands eða
hjúkrunarheimilið Mörk.
Aðstandendur

Ráðagerði, Seltjarnarnesi,

lést á heimili sínu þann 10. febrúar. Útför
hennar verður gerð frá Seltjarnarneskirkju
þriðjudaginn 17. febrúar og hefst athöfnin
kl. 13.00.
Finnur Jónsson
Grétar Elías Finnsson
Hildur Elín Geirsdóttir
Freyja Finnsdóttir
Henrik Andersen
Arnar, Sara Natalía, Stefán Breki,
Finnur Kári, Balder og August Jón.
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

HANNA JÓNSDÓTTIR
Furugrund 58, Kópavogi,

er látin. Útförin hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu.
Heiðar, Halldóra og Emil

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

GUÐLAUGUR VEIGAR
EYJÓLFSSON
lést á Landspítalanum mánudaginn
2. febrúar. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Fyrir hönd aðstandenda,
Guðlaugur
Gísli
Guðlaug
Gunnþór
Gabríel
og barnabörn.

Margrét
Jan-Anders

Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi,

EINAR SÆMUNDSSON
Hringbraut 67, Keflavík,
FRIÐARHJÓN Þau Ýmir Björgvin Arthúrsson friðarstjóri og Hrefna Ósk Benediktsdóttir, kona hans, standa fyrir Friðarhátíð Reykjavíkur með

Icelandair, Reykjavíkurborg og Yoko Ono.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRIMARINÓ

Samsöngur um heim allan
á Friðarhátíð Reykjavíkur

lést á heimili sínu miðvikudaginn 4. febrúar.
Útför hans fór fram í kyrrþey föstudaginn
13. febrúar. Þökkum samúð og mikla hjálp
frá fjölskyldu og vinum á þessum erfiða
tíma.
Anna Ólína Einarsdóttir Lundin
Kristjan Lundin
Daniel Lundin
Lasse Johan Lundin
Björn Einar Lundin
Susanna Marie Lundin

Jan Lundin

Friðarhátíð Reykjavíkur hefst á mánudag þar sem sungið verður fyrir heimsfriði.
„Þetta er heil vika þar sem við beinum
athyglinni friði,“ segir Ýmir Björgvin
Arthúrsson, friðarstjóri Friðarviku
Reykjavíkur eða Reykjavík Peace
Festival, sem haldin verður hátíðleg í
næstu viku.
„Ég er í ferðaþjónustu og hugmyndin kviknaði upphaflega með því að
mig langaði bara til að fá fleiri ferðamenn til landsins. Þessi tegund ferðamanna, kórar, er skemmtileg og þeir
koma hingað í menningarlegum tilgangi. Síðan komu Icelandair, Reykjavíkurborg og Yoko Ono með mér í lið
og þá fór þetta að breytast og þróast
í það sem þetta er í dag,“ segir Ýmir
og bætir við að Reykjavíkurborg hafi
sett það skilyrði að það þyrfti að gleðja
borgarbúa.
„Við erum að virkja íslenska kórasamfélagið og önnur úti um allan heim.
Þetta gengur út á það að á sömu stund-

inni, þann 22. febrúar klukkan fimm,
munu kórar um allan heim syngja
sama lagið fyrir heimsfriði.“
Hátíðin hefur að sögn Ýmis upphaf,
miðpunkt og enda sem er hápunkturinn.
Á mánudaginn verður hátíðin sett í
Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur þar
sem 200 börn og unglingar syngja
saman lögin Love eftir John Lennon
og To Be Grateful eftir Magnús Kjartansson við undirleik Magnúsar.
Tveimur dögum síðar, á miðvikudaginn verður ljósið tendrað á Friðarsúlunni í Viðey í tilefni afmælis Yoko Ono
þar sem barna- og unglingakórar munu
syngja lagið Love við undirleik Magnúsar. Þá verður friðarstund með hugleiðslu og gong-áslætti í eyjunni.
Há- og endapunktur hátíðarinnar
verður síðan í Hörpu sunnudaginn 22.
febrúar þar sem um 700 raddir úr 20

Þetta gengur út á það
að á sömu stundinni, þann
22. febrúar klukkan fimm
munu kórar um allan heim
syngja sama lagið fyrir
heimsfriði.
mismunandi kórum munu syngja fyrrgreind lög sem og lagið Heyr himnasmiður. Tónlistin mun óma af svölum
og upp eftir Himnastiganum í opna
rýminu í Hörpu.
„Með þeim verður Táknmálskórinn
auk þess sem fulltrúar allra trúfélaga
á Íslandi munu mæta með litla skrifaða
bæn fyrir heimsfriði sem þeir ætla að
setja í friðarkúlu og síðan dilla sér og
syngja með okkur. Þetta verður æðislegt,“ segir Ýmir að lokum.

Ástkær faðir minn,
tengdafaðir, afi og langafi,

HERMANN KRISTBERG
SIGURJÓNSSON
vélstjóri
frá Norður-Bár,

lést á heilbrigðisstofnun Vesturlands,
Akranesi, þann 10. febrúar. Útför hans fer
fram frá Grundarfjarðarkirkju laugardaginn
21. febrúar kl. 13.
Linda Hermannsdóttir
Guðný Jóna Þórsdóttir
Hermann Geir Þórsson
Þóra Lind Þórsdóttir
og langafabörn.

Þór Geirsson
Sigurður Samúelsson
Freydís Bjarnadóttir
Ingólfur Jónsson

fanney@frettabladid.is

Innilegar þakkir fyrir samúð, hlýhug og
vináttu við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður og ömmu,
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð við
fráfall eiginmanns míns, föður, tengdaföður,
afa og langafa,

INGA KRISTINSSONAR
fyrrverandi skólastjóra.

Starfsfólki deildar V4 á dvalar og hjúkrunarheimilinu Grund þökkum við fyrir alúðlega
umönnun.
Hildur Þórisdóttir
Þórir Ingason
Þorbjörg Karlsdóttir
Kristinn Ingason
Bergdís H. Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

PETREU KRISTÍNAR LÍNDAL
KARLSDÓTTUR

VALGERÐUR KRISTJÁNSDÓTTIR

Suðurgötu 43, Akranesi.

Gnoðarvogi 16,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ þann
6. febrúar. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju þann 19. febrúar klukkan 13.00.

Emilía Líndal Gísladóttir
Kristrún Líndal Gísladóttir
Þjóðbjörn Hannesson
Lilja Líndal Gísladóttir
Hjörtur Márus Sveinsson
og fjölskyldur.

Guðrún Kristjánsdóttir
Elfa Hörgdal Stefánsdóttir
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

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

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

INGA VALFRÍÐUR EINARSDÓTTIR
Snúlla frá Miðdal,
húsfreyja og sjúkraliði,

HALLDÓRA ÁSTDÍS
GUÐMUNDSDÓTTIR

sem lést á hjúkrunarheimilinu Grund
6. febrúar, verður jarðsungin frá
Lágafellskirkju þriðjudaginn 17. febrúar kl. 14.00.

lést á hjúkrunarheimilinu Eir þann
10. febrúar sl. Útför hennar fer
fram frá Laugarneskirkju þann
20. febrúar nk. klukkan 13.00.
Þórhalla Björk Magnúsdóttir
Hafdís Magnea Magnúsdóttir
Erna Bára Magnúsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Eggert Eggertsson
Bragi Ingimarsson
Ásgeir Bragason

Valgerður Sigurðardóttir
Haukur Sighvatsson
Erling Ó. Sigurðsson
Kolbrún Friðriksdóttir
Ævar Sigurðsson
Hansína Melsted
Þuríður Sigurðardóttir
Friðrik Friðriksson
Ólafur Sigurðsson
Margaret Sigurðsson
Gunnþór Sigurðsson
og fjölskyldur.
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9.
Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta
tölublaði Fréttablaðsins.

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Var þetta nýtt Nei, það
met í lélegu var líklega
viðbragði í þegar þeir
dag, Jói?
tóku næst
miðju.

SKALL
I!
Snillingur!

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það er allt í
lagi. Allt er í
góðu lagi.

Þarna er
hún!

Ég setti Röggu í vögguna
þegar ég fór á klósettið
og ég hlýt að hafa
gleymt henni.

Núna
man ég!

RAGGA!

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

„Þúsund kílómetra ferðalag hefst með einu skrefi.“
Lao Tzu.
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16

21

17

19

20

Jón Þór Bergþórsson missti af
mögnuðum sigurleik gegn Stephen
Jablon á Reykjavíkurskákmótinu
2013.
Svartur á leik

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. hreinsiefni, 6. strit, 8. dorma,
9. lepja, 11. Í röð, 12. gengi, 14. háð,
16. berist til, 17. knæpa, 18. ástæður,
20. pfn., 21. fyrr.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. steintegund, 3. hæð, 4. ávaxtatré,
5. þakbrún, 7. fjarskiptatæki,
10. blaður, 13. í hálsi, 15. rótartauga,
16. yfirbragð, 19. mun.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. sápu, 6. at, 8. sef, 9. lap,
11. rs, 12. klíku, 14. spott, 16. bt,
17. krá, 18. rök, 20. ég, 21. áður.
LÓÐRÉTT: 1. kalk, 3. ás, 4. perutré,
5. ufs, 7. talstöð, 10. píp, 13. kok,
15. tága, 16. brá, 19. ku.

2

1

Ef þú þarft á meiri
barnapössun að
halda, kallaðu þá
á mig.

Jón lék 41. … H8g6 og vann reyndar
fyrir rest. Hinn magnaði leikur
41. … Dc2!! hefði hins vegar unnið
skákina þegar í stað. Actavis sigraði á
Skákkeppni vinnustaða.
www.skak.is: NM í skólaskák í
fullum gangi.

markhönnun ehf

markhönnun ehf

Kræsingar & kostakjör

SALTKJÖT

FRÁ 199KR/KG

SALTKJÖT SÍÐUBITAR

KJÖTSEL

FRÁBÆR

-50% 199

VERÐ

ÁÐUR 398 KR/KG

VALIÐ SALTKJÖT

KJÖTSEL

-40% 1.559

ÁÐUR 2.598 KR/KG

SALTMINNA SALTKJÖT

GOÐI - BLANDAÐ

1.492

ÁÐUR 1.798 KR/KG

SALTKJÖT ÓDÝRT

KJÖTSEL

-40% 479

ÁÐUR 828 KR/KG

SALTKJÖT BLANDAÐ
KJÖTSEL

-40% 870

ÁÐUR 1.450 KR/KG

... OG MIKIÐ ÚRVAL FYRIR
BOLLUDAGINN!

netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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MENNING
Málar í anda hins hollenska Vermeers

EIN AF MYNDUM BASKA

Gerdine Vermeer
er af ætt hins
heimsfræga
málara Johannes
Vermeer.

Listsýningin Daglegt líf verður opnuð í Guðnýjarstofu, Safnaskálanum á Akranesi, í dag klukkan 14.
Akurnesingurinn og listmálarinn
Bjarni Skúli Ketilsson – Baski,
sýnir í Safnaskálanum á Akranesi.
Hann býr í Deventer í Hollandi ásamt konu og börnum en
skrapp heim til að halda námskeið í myndlist og einnig til að
sýna verk sín. Myndirnar sýna
daglegt líf á Akranesi og í sveitunum í kring en einnig í Deventer
í Hollandi.

Þetta er önnur sýning Bjarna
Skúla á Akranesi. Sú fyrri var
Minningar á striga árið 2012 á
70 afmæli Akraneskaupstaðar
og samhliða gaf hann út bókina
Akranes heima við hafið.
Fyrirsætan á myndinni sem hér
fylgir með er söngkona í hljómsveit listamannsins Dear Ellinor
í Hollandi. Hún er af ætt hins
heimsfræga málara Johannes

Vermeer sem málaði meðal annars hið fræga málverk Mjólkurstúlkuna.
Baski ákvað að fá hana í sams
konar uppstillingu á vinnustofu
sinni til að geta málað af henni
mynd í anda Vermeers, frænda
hennar.
Hér er hún með sinn uppáhaldsdrykk og því heitir verkið Viskýstúlkan!
- gun

➜ Myndirnar sýna
daglegt líf á Akranesi og í sveitunum
í kring en einnig í
Deventer í Hollandi.

Á enn þá til á kassettu lagið sem
breytti öllu á sex mínútum
Kristjana Stefánsdóttir djasssöngkona ætlar að syngja eina frægustu plötu Ellu Fitzgerald með Stórsveit Reykjavíkur í Hörpu næsta
mánudagskvöld. Hún stefnir að sólóplötu á árinu, undirbýr trúðaóperu í Borgarleikhúsinu og er með áunna leikhúsbakteríu.
„Þetta er gamall draumur að rætast,“ segir Kristjana Stefánsdóttir
djasssöngkona sem býr sig undir
að syngja lög Ellu Fitzgerald með
Stórsveit Reykjavíkur. Kristjana
hefur á undanförnum árum verið
í fremstu röð íslenskra djasssöngkvenna og á þrátt fyrir ungan
aldur að baki glæstan feril. Kristjana er fædd og uppalin á Selfossi
og tónlistin hefur alltaf átt hug
hennar allan þótt hún hafi ekki
alltaf ætlað að leggja djassinn
fyrir sig.
„Það þurfti nú ekki nema einn
útvarpsþátt til þess að breyta lífinu. Ég var svona meira á leiðinni
út í klassískt nám, rúmlega tvítug og farin að spá í framhaldsnám á Ítalíu eða kannski í Þýskalandi þegar þetta breyttist allt með
einu lagi. Ég lá í sófanum heima
hjá ömmu og afa þegar amma kom
og sagði við mig: „Kristjana mín,
það er einhver djass í útvarpinu,“
og var eflaust með það á hreinu að
þetta væri eitthvað fyrir mig. Ég
fór að hlusta, það var þáttur um
Ellu Fitzgerald og þar var spiluð
upptaka með henni á How High
the Moon frá tónleikum í Berlín
árið 1960. Og þarna var lagið sem
breytti öllu þar sem Ella syngur
sex mínútna skat-sóló.
Ég hlustaði dolfallin á þáttinn til
enda og í lokin tók þulurinn fram
að þátturinn yrði endurtekinn
um kvöldið. Svo ég stökk út í bílinn hans afa, brunaði í búð, keypti
kassettu og tók svo þáttinn upp um
kvöldið. Ég á þessa kassettu meira
að segja enn þá. En þetta varð til
þess að ég ákvað að fara í djassinn og áður en ég vissi af þá var ég
farin í nám til Hollands.“
Næstkomandi mánudagskvöld

ætlar Kristjana að syngja plötuna
Ella & Basie frá 1963 í útsetningum
Quincy Jones með Stórsveit Reykjavíkur undir stjórn Svíans Daniels
Nolgård, píanóleikara og útsetjara.
„Stórsveitin er í rosalegu formi
þessa dagana og Daniel er algjör
snillingur. Þessar útsetningar eru
ekki lengur til svo Daniel tók sig
til og skrifaði þetta upp eftir upptökunni á plötunni. Þetta eru þrettán þekktir standardar og á einni af
þekktustu plötum djassins svo þetta
verður alveg hrikalega gaman.
Auk djassins hefur Kristjana á
síðustu árum einnig starfað í leikhúsi en sýningarnar Jesú litli og
Hamlet litli þar sem Kristjana sá
um tónlistina og lék einnig í sýningunum nutu báðar gríðarlegra
vinsælda og hlutu báðar sýningarnar Grímuverðlaunin sem sýning ársins. Leikhúsið skipar sífellt
stærri sess í störfum Kristjönu en
hún á reyndar leiklistaráhugann
ekki langt að sækja.
„Amma var ein af stofnendum
Leikfélags Selfoss og leikhúsið
hefur alltaf togað smá í mig. Ég er
hreinlega alin upp í litla leikhúsinu á Selfossi og þar tók ég þátt í
ýmsum verkefnum en alltaf út frá
tónlistinni. Ég var alltaf staðráðin í
að verða tónlistarmaður en leikhúsið hefur alltaf heillað mig líka. Það
eru algjör forréttindi að geta blandað þessu saman enda má eiginlega
segja að ég sé með áunna leikhúsbakteríu.
Við Bergur Þór erum að fara
að vinna nýja trúðasýningu fyrir
Borgarleikhúsið. Það verður trúðaópera þannig að tónlistin verður í
miklu stærra hlutverki en áður svo
ég hlakka alveg rosalega mikið
til. Tónlistin verður eflaust allt-

KRISTJANA OG ELLA Lagið How High the Moon með þessari mögnuðu söngkonu varð til þess að djassinn varð fyrir valinu hjá

Kristjönu Stefánsdóttur.

af númer eitt hjá mér og ég stefni
að því að senda frá mér sólóplötu
seinna á árinu. Ég sendi frá mér
eitt lag síðasta sumar og þetta er
nú meira popp en djass enda við
Selfyssingar sérfræðingar í sumarsmellum.“
magnus@frettabladid.is

HÁDEGISTÓNLEIKAR
Í NORÐURLJÓSUM, HÖRPU
ÞRIÐJUDAGINN 17. FEBRÚAR KL.12:15

Í FJARLÆGÐ

WAGNER - WEBER - TOSTI

KOLBEINN JÓN KETILSSON
TENÓR

ANTONÍA HEVESI
píanó

ÓKEYPIS AÐGANGUR

Ég fór að hlusta, það var þáttur um Ellu Fitzgerald
og þar var spiluð upptaka með henni á How High the
Moon frá tónleikum í Berlín árið 1960. Og þarna var
lagið sem breytti öllu þar sem Ella syngur sex mínútna
skat-sóló.

Fagna birtunni með
tónum og textum
Anna Jónsdóttir sópran og Sophia Schoonjans hörpuleikari halda tónleika í Hannesarholti á morgun.
„Við ætlum að leiða fólk með
tónum og textum úr myrkri og
kulda í ljós og yl. Okkur finnst svo
þarft fyrir sálarlífið að fagna því
að við Íslendingar erum að færa
okkur úr myrkrinu yfir í birtuna,“
segir Anna Jónsdóttir sópransöngkona um tónleika sem hún og
Sophia Schoonjans hörpuleikari
eru með í Hannesarholti á morgun, sunnudag, klukkan 15.
Við erum með tónlist eftir Mozart og Schubert, íslensk þjóðlög og
líka ensk og þýsk. Ég held að þetta
sé tónlist við allra hæfi, innlendra
sem erlendra.“
Tónleikarnir tilheyra röðinni
Konsert með kaffinu.
- gun

FLYTJENDUR Þær Sophia og Anna ætla
að flytja tónlist við allra hæfi.

HÖRKU
ÚTSALA
ÞRIGGJA STAFA KÄHRS
NATUR EIKARPARKET 15 mm
Verð 3.790 kr. m²

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is
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Meira fyrir ævintýri
en predikanir
Þjóðleikhúsið frumsýnir um helgina nýtt leikrit eftir Sigrúnu Eldjárn sem
sameinar myndlistina og ritstörﬁn í barnabókum sínum.
Í dag er frumsýnt í Þjóðleikhúsinu barnaleikritið Kuggur eftir
Sigrúnu Eldjárn, myndlistarkonu og rithöfund. Sigrún hefur
verið að skrifa og myndskreyta
barnabækur lengi eða allt frá því
að fyrsta bók hennar, Allt í plati,
kom út árið 1980. Síðan þá hefur
Sigrún skrifað og myndskreytt á
fimmta tug barnabóka og er hún
því kynslóðum barna og foreldra
að góðu kunn. Hér er hins vegar
á ferðinni fyrsta leikrit Sigrúnar
sem er orðin spennt fyrir frumsýningu dagsins.
„Þetta er óneitanlega rosalega
spennandi en það er frábært fólk
í öllum stöðum, leikarar, leikstjóri, hönnuðir og hreinlega
hvar sem er á litið þannig að
ég er óskaplega glöð með þetta
og veit að þetta er allt saman í
góðum höndum.“
Sem höfundur hefur Sigrún
alla tíð fengist við að skrifa og
myndskreyta barnabækur en
eins og hún segir sjálf þá er þessi
nálgun eflaust afleiðing þess að
rætur hennar liggja í myndlistinni.
„Ég var búin að vera að myndskreyta bækur í talsverðan tíma
þegar ég ákvað að prófa að skrifa
líka. Ég er einhvern veginn alltaf að vinna með þetta samspil
mynda og texta. Myndirnar eru
svo stór þáttur í því sem ég geri
að barnabækurnar urðu sjálfkrafa að mínu formi. Það væri
þó gaman að skrifa einhvern tíma
myndskreytta bók fyrir fullorðna
en það er þó ekkert endilega á

KUGGUR OG FÉLAGAR Ragnheiður Steindórsdóttir, Gunnar Hrafn Kristjánsson og Edda
Arnljótsdóttir fara með hlutverkin í fyrsta barnaleikriti Sigrúnar Eldjárn.

döfinni.“ Sigrún leggur mikla
áherslu á hversu mikilvægt starf
það sé að skrifa fyrir börn.
„Þetta er starf sem skiptir
máli. Það skiptir máli að börn
lesi og það er hlutverk barnabókanna að ala upp komandi
kynslóðir lesenda vegna þess að
lestur er mikilvægur. Ég hef hins
vegar aldrei leitast við að hafa
boðskap í mínum verkum, forð-

ast það eiginlega frekar en hitt,
því ég er ekkert fyrir predikanir. Ef það er boðskapur í viðkomandi verki þá er það eitthvað sem
gerist bara vegna þess að ég er
meira fyrir sögur, ævintýri og
gleði. Það er það sem ég vil miðla
í mínum verkum. Ég er líka svo
mikið barn í mér og hef eflaust
aldrei vaxið alveg upp úr því.“
- mg

MIKILVÆGT STARF Það er hlutverk barnabókanna að ala upp kynslóðir lesenda

segir Sigrún Eldjárn, barnabókahöfundur og nú leikskáld.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Myndirnar eru svo stór þáttur í því sem ég geri að
barnabækurnar urðu sjálfkrafa að mínu formi.

Sýnir hjarta úr gleri og ﬂeiri líffæri á degi elskenda
Sigga Heimis hönnuður og Elli Egilsson sýna líffæralist og halda málþing um líffæragjaﬁr í Hannesarholti í dag kl. 14.
Í dag kl. 14 verður efnt til málþings um gildi líffæragjafa í
tengslum við sýningu Siggu Heimis hönnuðar og Ella Egilssonar
myndlistarmanns sem nú sýna
glerlistaverk og teikningar af líffærum í húsakynnum Hannesarholts. Á meðal þátttakenda verða
bæði líffæraþegar og líffæragjafar og einnig Steinunn Rósa Einarsdóttir, móðir Skarphéðins Andra
Kristjánssonar, sem lést í janúar
á síðasta ári og varð líffæragjafi
daginn eftir.
Sigga Heimis hönnuður er á
bak við málþingið og hún leggur áherslu á að þetta verði opið
og óformlegt. „Við erum fyrst og
fremst að fara að koma saman og
ræða þessi mál enda brenna þau á
mörgum og það eru allar skoðanir velkomnar. Frændi minn, Sindri
Sindrason sjónvarpsmaður, ætlar
að koma og stjórna umræðunum
og það verða í raun engin framsöguerindi.

Ég byrjaði sjálf að hugsa um
þessi mál út frá glerlistinni en
2007 var haft samband við mig frá
Corning Museum of Glass sem er
stærsta glerlistasafn í heimi. Þau
voru að falast eftir hugmyndum
að verkum frá mér og þá æxlaðist
það þannig að ég fór að hugsa um
líkindin á milli glers og líffæra.
Bæði búa yfir þessum eiginleikum að geta verið í senn gríðarlega
sterk og ákaflega viðkvæm, allt
eftir því hvernig með þau er farið
og þau eru meðhöndluð. Ég byrjaði
að prófa mig áfram og í framhaldinu hef ég kynnt mér þetta mikilvæga málefni sem líffæragjafir
eru og viljað vekja athygli á því
sem víðast.
Ég sýndi þessi verk í Stokkhólmi
fyrir um ári og þeir gáfu mér í
rauninni öll verkin með þeim formerkjum að ég má ekki selja þau
áfram. Þau fá því öll að fylgjast að
í heild og það gleður mig.
Mig langaði til þess að sýna

Við erum fyrst og
fremst að fara að koma
saman og ræða þessi mál
enda brenna þau á
mörgum og það eru allar
skoðanir velkomnar.
þessi verk hérna heima og vissi af
Ella og því sem hann er að gera.
Það eru afskaplega fallegar myndir og hann alveg yndislegur. Í
framhaldinu hafði ég samband við
Hannesarholt og þau hafa opnað
dyr sínar fyrir okkur endurgjaldslaust þar sem við sýnum bæði og
höldum málþingið í dag á sjálfan
Valentínusardaginn. Okkur finnst
fara afskaplega vel á því að vera
með þetta í dag á þessum degi
málefna hjartans – þessa sterka en
viðkvæma líffæris. Að sjálfsögðu
eru allir hjartanlega velkomnir.“
magnus@frettabladid.is

VIÐKVÆMNI OG STYRKUR Sigga Heimis hönnuður segir margt líkt með líffærum

og glerverkum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Ljóðrænt og litríkt
Camerarctica leikur í Norræna húsinu á morgun.
Tónleikar hópsins Camerarctica í
Norræna húsinu á morgun klukkan 15.15 hefjast á Trio Pathétique
eftir rússneska tónskáldið Mikhael
Glinka sem var uppi á fyrri hluta
nítjándu aldar og er oft nefndur
faðir rússneskrar tónlistar. Því
næst er hressilegt Tríó eftir Nino
Rota sem er hvað þekktastur fyrir
kvikmyndatónlist sína, meðal annars úr Guðföðurnum, og tónleikunum lýkur með hinu þekkta Gassenhauer-tríói op. 11 eftir Beethoven.
- gun

CAMERARCTICA Tónleikar hópsins

taka um klukkutíma.
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Tónleikar

ﬂug frá

19.999 kr.

Tímabil: maí 2015

ALICANTE, BENIDORM

18.999 kr.

ﬂug frá

Tímabil: apríl - maí 2015

T E N E RIFE

ﬂug frá

19.999 kr.
Tímabil: apríl - september 2015

DUBLIN

ﬂug frá

9.999 kr.
Tímabil: júní - ágúst 2015

AMSTERDAM

14. febrúar 2015 LAUGARDAGUR

ﬂug frá

14.999 kr.
Tímabil: júní - ágúst 2015

Gerð u verðsaman burð,
þa ð bo rga r sig!

13.00 Kvennakórinn Léttsveit Reykjavíkur heldur upp á 20 ára afmæli sitt allt
árið 2015. Fyrsti viðburðurinn verður í
Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. Til sýnis verða
ýmsir munir og myndir tengdar kórstarfinu. Kórinn flytur nokkur lög. Allir
velkomnir.
13.30 Nokkrir félagar úr Vox feminae
syngja nokkur lög undir stjórn Margrétar
Pálmadóttur í Gallerí Vest.
17.00 Tríóið Aurora flytur verk eftir
Þóru Martinsdóttur í Norræna húsinu.
Miðaverð 2.500 krónur.
20.00 Óskar Pétursson og Jóhann Vilhjálmsson syngja Með sínu nefi, fyrstu
sólóplötu Vilhjálms Vilhjálmssonar í
heild auk fleiri vinsælustu laga Vilhjálms
á Græna hattinum í kvöld. Hljómsveitarstjóri er Gunnar Þórðarson. Miðaverð
er 3.500 krónur. Aukatónleikar klukkan
23.00.
21.00 Hljómsveitin Stígur spilar á Lofti
Hosteli í kvöld. Aðgangur ókeypis.
21.00 Valgeir Sigurðsson mun spila nýtt
efni ásamt Liam Byrne í Mengi í kvöld.
Valgeir er einn af stofnendum Bedroom
Community en plötufyrirtækið mun á
komandi mánuðum halda kvöld í Mengi
með listamönnum sínum. Miðaverð
2.000 krónur.
22.00 Hljómsveitin Babies á Húrra í
kvöld. Frítt inn.
22.00 KK og Magnús Eiríksson spila á
Café Rosenberg. Á tónleikunum spila
þeir lög úr lagasafni hvors annars auk
sameiginlegra lagasmíða. Miðaverð er
2.000 krónur.
22.00 Hljómsveitin Greifarnir verður á
Spot í Kópavogi. Gömlu góðu Greifalögin og fleira gott.
22.00 Hljómsveitin Captain Syrup á
Dillon í kvöld.

Námskeið
11.00 Hip-hop vinnustofa í Rebel Dance
Studio með Denice Miso og Anton
Swerkström. Vinnustofan kostar 7.000
krónur.

Umræður
15.00 Pallborðsumræður um fölsuð
listaverk og frumverk í Listasafni Íslands
í kjölfar opnunar sýningarinnar A Kassen
Carnegie Art Award 2014.

Barnatónleikar
11.30 Fjörmikið lag um
Ólav Riddararós
verður flutt af
hljóðfæraleik-

Opnanir
14.00 Myndlistarsýningin
Daglegt líf verður
opnuð í Guðnýjarstofu, Akranesi
í dag. Verk eftir
listamanninn
Baska eða Bjarna
Skúla Ketilsson.
Allir velkomnir og
aðgangur ókeypis.
15.00 Sýning Joris

Músíkús. Aðgangur ókeypis.
14.00 Hetjur og valkyrjur í Eldborgarsal Hörpunar í kvöld. Viðfangsefnið er
spennandi og kraftmikið ferðalag um
lendur hljómmikilla og gáskafullra tónverka sem eru mörgum góðkunnug. Sinfóníuhljómsveit Íslands flytur. Miðaverð
frá 2.000 krónum.

Uppákomur
14.00 Öskupoka- og bolluvandagerð í
Menningarhúsinu Gerðubergi. Allt efni á
staðnum og aðgangur ókeypis.
15.30 Hugleiðsluviðburður fyrir tvo á
Valentínusardag í Jógahofinu. Verð 1.500
krónur.

Tónlist
14.00 Futuregrapher spilar í Macland,
Laugarvegi í dag.
21.00 Laser Life á Bar 11 í kvöld.
22.00 Latin Night á Ríó Sportbar, Hverfisgötu í kvöld. Dj Nikki þeytir skífum.
23.00 Ingvar Grétarsson og félagar leika
og syngja á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangur ókeypis.
23.00 Dj Kocoon þeytir skífum á Prikinu
í kvöld.
23.00 Steindi Jr, Bent og Óli Geir á Kaffi
Akureyri í kvöld. Miðaverð er 1.500
krónur.
23.00 Dj Casa Nova þeytir skífum á
Kaffibarnum í kvöld.

Útivist
urum
Sinfóníuhljómsveitar Ísland
í Barnastund Sinfóníunnar. Sérstakur
gestur er Maxímús

10.15 Hjólreiðaferð frá Hlemmi. Hjólað
verður í 1-2 tíma um borgina í rólegri
ferð. Allir velkomnir og þátttaka ókeypis.
Upplýsingar á vef LHM.is.

SUNNUDAGUR
HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
SUNNUDAGUR 15. FEBRÚAR 2015

Tónleikar
15.15 Kammerhópurinn Camerarctica
leikur þrjú tríó í tónleikaröðinni 15.15
í Norræna húsinu. Miðaverð er 2.000
krónur en 1.000 krónur fyrir eldri
borgara, öryrkja og námsmenn.
16.00 Kvennakór Háskóla Íslands
heldur tónleika í hátíðarsal Háskóla
Íslands. Sérstakir gestir eru Ragnheiður og Haukur Gröndal. Miðaverð
er 2.000 krónur.
20.00 Tónleikarnir Frumherjar
rokksins í Salnum, Kópavogi. Flutt
verða vinsæl lög frá rokktímabilinu og
kynnir er Ómar Ragnarsson. Miðaverð
er 3.900 krónur.

Opnanir
11.00 Sýning Einars Garibaldia,
Impression, verður opnuð á Torginu í
Neskirkju.

Félagsvist
14.00 Félagsvist í Breiðfirðingabúð.
Allir velkomnir.

Kvikmyndir
15.00 Kvikmynd Tarkovskíjs Solaris
sýnd í MÍR-salnum, Hverfisgötu 105.
Enskur texti og aðgangur ókeypis.

Uppákomur
KATRÍNARTÚNI 12 WOWAIR.IS WOWAIR@WOWAIR.IS

Rademaker verður opnuð í vestursal
Listasafnsins á Akureyri.
15.00 Sýningin Á veglausu hafi verður
opnuð í Bogasal Þjóðminjasafnsins.
Verk eftir myndlistarmanninn Kristin
E. Hrafnsson verða sýnd auk gripa úr
Þjóðminjasafninu og Byggðasafninu í
Skógum. Kristinn veltir fyrir sér hvernig
fólk fyrr á öldum staðsetti sig í umhverfinu, hvort sem er á sjó eða landi.
17.00 Einkasýning Lukku Sigurðardóttur,
Hugskot verður opnuð í galleríi Ekkisens
í kvöld.

13.00 Söngkonan Margrét Eir Hjartardóttir flytur lög úr teiknimyndinni

Frozen á Heimilislegum sunnudögum
á Kexi Hosteli. Einnig munu börn og
foreldrar lita saman Frozen-myndir,
lesið verður úr bókum um ævintýrið
mikla og kennsla í fléttugerð. Allir
velkomnir og enginn aðgangseyrir.
15.00 Öskupoka- og bolluvandagerð í
Menningarhúsinu Grófinni. Allt efni á
staðnum og aðgangur ókeypis.

Dansleikir
20.00 Dansað verður 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.

Dans
20.00 Dansverkið Plane verður sýnt í
Tjarnarbíói í kvöld. Miðaverð er 2.500
krónur.

Tónlist
21.00 Trúbadorinn Danni á English
Pub í kvöld.
21.00 Dj Símon FKNHNDSM þeytir
skífum á Kaffibarnum.
21.30 Nicolas Kunysz á rólegu nótunum á Húrra.
21.30 Russian.girls vs The Man á
Húrra.
22.00 Trúbadorinn Andri verður á
Dubliner í kvöld.

Leiðsögn
14.00 Fjölskylduleiðsögn um sýningu
Heklu Daggar Jónsdóttur, Framköllun,
í Hafnarborg.
14.00 Halldór Björn Runólfsson, safn-

EKKI
MISSA
AF
Heimilislegum
sunnudögum
Kex hostel
Heimilislegir
sunnudagar á
Kexi hosteli með
Frozen-þema.
Margrét Eir tekur
lagið.

stjóri Listasafns Íslands, leiðir gesti
um sýninguna Konur stíga fram - svipmyndir 30 kvenna í íslenskri myndlist
í Listasafni Íslands.

Listamannaspjall
15.00 Einar Hákonarson og Ingiberg
Magnússon ræða við gesti um sýninguna Púls tímans, yfirlitssýningu á
verkum Einars sem stendur nú yfir á
Kjarvalsstöðum. Aðgangseyrir er 1.400
krónur.

Fyrirlestrar
15.00 Einar Falur Ingólfsson heldur
fyrirlestur í tengslum við sýninguna,
Listamaður á söguslóðum í Listasafni
Sigurjóns Ólafssonar.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is
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BOLLUDAGSTILBOÐ Í KAFFI GARÐI
SKÚTUVOGI LAUGARDAG
Bolla og
Kaffi
Bolla

299

kr.

350

kr.

2.490
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LÍFIÐ
Sænskar rjómabollur sem svíkja engan
Þessar eru öðruvísi og dásamlega góðar. Uppskriftin er fyrir um það bil 18 bollur.
1 msk. kardimommukjarnar (sleppa ef gera
á íslenskar gerbollur)
3 dl mjólk
1 pakki þurrger
1 ½ dl sykur
½ tsk. salt
150 g mjúkt smjör við
stofuhita
1 egg
10-12 dl hveiti

BOLLURNAR Kjarnarnir úr kardimommunum muldir fínt í mortéli.
Mjólkin sett í pott, muldu kardimommurnar út í og hitað upp í 37
gráður. Gerið sett í skál og það leyst
upp með mjólkinni, smjöri, sykri,
salti og eggi. Þá er hveitinu bætt út í
smátt og smátt og deigið hnoðað þar
til það verður slétt og sprungulaust.
Því næst er deigið látið hefast undir
klút á hlýjum stað í 40-60 mínútur

eða þar til það hefur tvöfaldast. Þá
eru hnoðaðar um 18 bollur sem er
raðað á ofnplötu klædda bökunarpappír. Bollunum er leyft að hefast
undir klút í um 45-60 mínútur til
viðbótar. Því næst eru þær penslaðar
með eggi og bakaðar við 200 gráður í
um það bil 10 mínútur eða þar til þær
eru gullinbrúnar. Bollunum er leyft að
kólna á grind eftir að þær koma út úr
ofninum.

FYLLING
ca. 400 g
möndlumassi
(líka hægt að
nota hefðbundið Odensemarsípan)
8 dl rjómi
egg til að
pensla með
flórsykur

MÖNDLUMASSI Möndlurnar er
muldar mjög fínt í matvinnsluvél.
Þá er sykri bætt út í og blandan
keyrð í matvinnsluvél í um 5-7 mínútur þar til massinn verður sléttur.
Þá er smá skvettu af mjólk bætt út
í þannig að massinn verði dálítið
blautur og haldist saman. Sumir
taka aðeins innan úr bollunum og
bæta því út í möndlumassann.
Uppskrift tekin af eldhussogur.com.

GIRNILEGAR Sænsku rjómabollurnar
eru gómsætar. MYND/DRÖFN VILHJÁLMSDÓTTIR

Sonurinn var stílisti í sjö daga
Tanja Björk Ómarsdóttir leikkona hefur undanfarna viku leyft sex ára syni sínum, Nataníel Loga, að velja fyrir sig fatnað og fylgihluti.
Hinn sex ára gamli Nataníel Logi fékk það
skemmtilega hlutverk í vikunni að vera stílisti móður sinnar, leikkonunnar Tönju Bjarkar
Ómarsdóttir.
Það var systir Tönju sem benti henni á bandaríska konu sem gert hafði það sama með syni
sínum og Tanja ákvað að bera hugmyndina undir
son sinn og í sameiningu ákváðu þau að slá til.
Nataníel tók stílista-hlutverkinu af mikilli
alvöru og vandaði valið þegar kom að fatnaði og
fylgihlutum. „Hann er bara búinn að gera mig
mjög töff, ég er alveg að fíla þetta,“ segir Tanja
og bætir við: „Hann fékk líka að velja skartgripi
og er mjög áhugasamur um þetta allt saman.“
Fötin velja þau mæðgin í sameiningu kvöldið áður og hún segir verkefnið skemmtilegt og
hjálpa þeim að skilja hvort annað betur.
„Hann er sjálfur með mjög ákveðnar skoðanir
um hvernig hann vill klæða sig og hvað honum
finnst flott og ég er kannski ekki alltaf alveg
sammála,“ segir Tanja og hlær.
„Hann er voða skynsamur, eins og á mánudaginn valdi hann Timberland-skó af því þeir
ir eru
svo góðir í svona slæmu
læmu
veðri,“ segir hún glöð
í bragði og bætir við:
„Hann er ekkert að
ð
setja mig í einhverja
rja
hlýraboli heldur setur
etur
á mig húfu og trefil.“
il.“
Eins og margir
á Tanja meira af
fötum en hún notarr
og því falla sumar
flíkur í gleymsku.
„Ég á rosa mikið
af fötum og nota
kannski svona 10
prósent af fötunum sem ég á.“
Hún segir
verkefnið opna
fyrir nýja möguleika þegar
kemur að því að
raða saman flíkum sem hún hefði
sjálf ekki parað
saman eða hefur
ekki notað í langan
n
tíma. „Á þriðjudagginn setti hann saman
man
ÞRIÐJUDAGUR
fjólubláa hettupeysu
su
Nataníel hefur
og gulljakka sem ég
gaman af því
hef ekki notað í mörg
örg
að velja saman
ár og ég sagði bara:
a: Vá,
skemmtilega liti.
þetta er geðveikt,““ segir
MYND/TANJABJÖRK
Tanja og mælir með
eð
að fleiri foreldrar prufi
þetta.

GLÖÐ SAMAN

Tanja ásamt
börnunum sínum
Nataníel Loga og
Bergdísi..
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LAUGARDAGUR Næstseinasti dagur
verkefnisins, Tanja mælir með að fleiri
foreldrar prufi.

FIMMTUDAGUR Tanja segir verkefnið
hafa gefið sér nýja sýn á fataeignina.

Hann
er bara
búinn að
gera mig
mjög töff,
ég er alveg
að fíla þetta
MÁNUDAGUR
MIÐVIKUDAGUR

Svarthvítadressið var eitt af
uppáhaldslúkki
Tönju.

gydaloa@frettabladid.is
ettabladid.is

FÖSTUDAGUR

Nataníel er meðvitaður um veður
og vinda og gætir
þess að móður
sinni verði ekki
kalt.

Fyrsta daginn
valdi Nataníel
vígalegan
gaddajakka og
Timberlandskó vegna þess
hversu vel þeir
henta í snjónum
og hálkunni.

Öðruvísi hugmyndir fyrir Valentínusardaginn í dag
Valentínusardagurinn er í dag og fyrir þá sem vilja gera meira en að gefa blóm eru hér nokkrar athyglisverðar hugmyndir.
Jógahofið heldur hugleiðsluviðburð
fyrir tvo í dag klukkan 15.30.
Hugleiðslan sem verður kennd nefnist Venusar-kriyur og eru gerðar af
tveimur manneskjum saman.
Hugleiðslan kemur úr hefð kundalini-jóga eftir forskrift Yogi Bhajan og eru dýpri en hefðbundin hugleiðsla. Venusar-kriyur dýpka tengsl
tveggja sála sem iðka saman í hreinleika og hlutleysi. Þessi hugleiðsla er
heillavænleg og tekur hver um sig
ekki meira en þrjár mínútu. Í lok við-

burðar verður gongslökun. Viðburðurinn er fyrir alla, ekki bara maka.

allir skemmti sér á dansgólfinu fram
á nótt.

Single and HATING IT!
Fyrir þá sem eru einstæðir á Valentínusardaginn og finnst það ömurlegt, stendur Q Félag hinsegin stúdenta fyrir viðburðinum „Single and
hating it“ á Kiki í kvöld klukkan
21.00. Kvöldið byrjar með „Broken
hearts“-karíókí þar sem vel valin
ástarlög verða í boði. DJ Glimmer
klárar svo kvöldið og sér til þess að

Rómeó og Júlía Í Háskólabíói
Stórkostlegasta ástarsaga allra tíma
verður sýnd í Háskólabíói í dag
klukkan 17.00. Um er að ræða leiksýningu með sjálfum Orlando Bloom
í hlutverki Rómeós.
Sýningin fór sigurför á Broadway
og því er þetta einstakt tækifæri til
þess að sjá þetta heimsþekkta leikrit.
- asi

RÓMEÓ OG
JÚLÍA Þau

Orlando
Bloom og
Condola
Rashad fara
með aðalhlutverkin í
leikritinu.
NORDICPHOTOS/
GETTY
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Fimmta breiðskífa Diktu tilbúin til útgáfu
Hljómsveitin vinnur í fyrsta sinn í tíu ár með upptökustjóra. Dikta hefur ekki geﬁð út plötu síðan árið 2011.
Hún var tekin upp í þremur
lotum og er að stórum hluta hljóðrituð í Þýskalandi, hjá upptökustjóranum Sky van Hoff. „Við
tókum upp tvö lög árið 2013 hjá
honum og fórum svo aftur út til
hans síðasta sumar og vorum þar
í hálfan mánuð. Hann kom svo til
Íslands í nóvember og var hérna í
mánuð og við kláruðum plötuna,“
útskýrir Haukur Heiðar.
Hann segir sveitina hafa uppgötvað hversu mikilvægt það sé að
vinna með upptökustjóra á nýjan
leik, því hún hefur ekki unnið með

slíkum á síðustu tveimur plötum.
„Það var mjög gott að vinna aftur
með upptökustjóra. Við unnum
með Ace úr Skunk Anansie þegar
við tókum upp plötuna Hunting for
Happiness og lærðum mjög mikið
af honum. Á síðustu tveimur plötum höfum við gert þetta alveg
sjálfir og vorum komnir í ákveðinn þægindaramma.“ Fyrsti alvöru
singullinn kemur út núna á næstu
dögum,“ bætir Haukur Heiðar við,
sem var að búa sig undir að syngja
í Eurovision þegar blaðamaður náði
tali af honum.
- glp

LAUMA Rapparinn kom aðdáendum
sínum á óvart.

Drake hermir
eftir Beyoncé
Rapparinn Drake hermdi eftir
söngkonunni Beyoncé og gaf
óvænt úr plötu á fimmtudag. Platan, sem heitir „If You’re Reading This It’s Too Late“ og inniheldur sautján lög, kom óvænt
út á iTunes en aðdáendur hans
áttu ekki von á plötunni fyrr en í
lok þessa árs. Síðasta plata hans
„Nothing Was the Same“ kom út
árið 2013 og seldist í 650.000 eintökum strax í fyrstu vikunni.

FLOTT AC/DC kom fram á Grammy-

verðlaunahátíðinni um síðustu helgi og
hefur engu gleymt.
NORDICPHOTOS/GETTY

Sest á bak við
settið í AC/DC
Ástralska rokkhljómsveitin AC/
DC hefur staðfest að trommuleikarinn Chris Slade muni leysa Phil
Rudd af á næsta tónleikaferðalagi sveitarinnar. Hún er á leið í
tónleikaferðalag um heiminn.
Slade var áður meðlimur í AC/
DC, á árunum 1989 og 1994 og lék
inn á plötuna The Razor’s Edge.
Þá kom hann fram með sveitinni
á Grammy-verðlaunahátíðinni
um síðustu helgi.
Phil Rudd er nú staddur á NýjaSjálandi og bíður þar réttarhalda
yfir sér. Hann er ákærður fyrir að hafa reynt að ráða leigumorðingja til starfa til þess
að taka tvo menn af lífi. Jafnframt er honum gefið að sök að
hafa haft í fórum sínum eiturlyf;
metamfetamín og kannabis. - glp

rjómabolludagurinn
Allir hafa skoðun á hvernig fylling á að vera í bollum en
öll erum við þó sammála um að rjóminn er ómissandi.
www.versdagsins.is

>l\i
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NÝ PLATA Hljómsveitin Dikta segir nýju
plötuna vera þá hressustu sem sveitin
hefur sent frá sér. MYND/FLORIAN TRYKOWSKI.
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A 1 5 - 0 3 5 6

„Við erum hoppandi skoppandi
ánægðir með útkomuna,“ segir
Haukur Heiðar Hauksson, söngvari,
píanó- og gítarleikari hljómsveitarinnar Diktu. Sveitin er nú að ljúka
við sína fimmtu breiðskífu sem enn
hefur ekki fengið endanlegt nafn.
Stefnt er á útgáfu plötunnar með
vorinu og mun hún koma út í Þýskalandi og víðar um heim á sama tíma.
„Ég held að þessi plata sé hressari en hinar. Hún er meira svona
„upbeat“ og það má greina smá
sumarblæ yfir henni,“ segir Haukur
Heiðar spurður út í stíl plötunnar.

Þú færð góða bolluuppskrift á gottimatinn.is
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Kanye hannar fyrir Adidas
Rapparinn, og nú fatahönnuðurinn, Kanye West frumsýndi nýja fatalínu sína sem hann gerði fyrir íþróttarisann Adidas Originals á New
York Fashion Week á ﬁmmtudag. Síðasta lína West, sem hann hannaði árið 2011, var rökkuð niður af tískuspekingum og því verður
spennandi að sjá hvað gagnrýnendur segja um þessa línu og þá sérstaklega Anna Wintour, ritstjóri Vogue, sem sat á fremsta bekk.

STYÐJA KANYE Mágkonur Kanye West þær Kendall Jenner og
Khloe Kardashian voru mættar ásamt móður sinni, Kris Jenner.

ELÍTAN MÆTT Á fremsta bekk sátu drottningarnar Beyoncé,
Kim Kardashian West og Anna Wintour, ritstjóri Vogue.

GLÆSILEG Tískuhönnuðurinn Alexander Wang og Rihanna létu sig ekki
vanta á fremsta bekk.

FRUMRAUN Á PALLINUM Yngsta systirin, Kylie

Jenner, gekk tískupallana fyrir mág sinn í fyrsta
sinn.

ÞVILIKT TRÍÓ Poppprinsinn Justin
Bieber lét sig ekki vanta og er hér
ásamt Kendall Jenner og rapparanum
Big Sean.

JARÐARLITIR Lína West er ekki mjög litsterk en einkennist af fallegum jarðar- HRESS BAKSVIÐS Hjónin Kim og Kanye

litum og víðum sniðum.

ásamt Önnu Wintour.
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Stuð á Sónar
Á fjórða þúsund gestir sækja Sónarhátíðina í Hörpu.
Yﬁr sextíu atriði eru á hátíðinni, sem lýkur í kvöld.
SAMARIS

Áslaug Rún
Magnúsdóttir blés í
klarinettið af
sinni alkunnu
snilld.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANDRI MARÍNÓ

M BAND Tón-

leikar Harðar
unnu á eftir
því sem leið á
þá. Seiðandi
frammistaða.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI
MARÍNÓ

Í STUÐI Todd Terje tók sig vel út á sviðinu í Silfurbergi í Hörpu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRIMARINÓ

Fékk Íslendinga til að hrista skankana
★★★★★
Tónleikar
Todd Terje
SÓNAR REYKJAVÍK
SILFURBERG, HÖRPU

ÁHORFENDUR Áhorfendur á Todd Terje réðu vart við sig.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

Tónleikar Todd Terje voru vafalaust hápunktur fyrsta kvöldsins á Sónarhátíðinni sem hófst
í fyrrakvöld. Stemningin í Silfurbergi var slík að enginn fór
þaðan út án þess að vera kófsveittur.

Fyrsta hljóðversplata hans, It’s
Album Time, kom út í fyrra og
vakti lukku hjá tónlistaráhugamönnum um heim allan. Gagnrýnendur hlóðu hana lofi og fyrir
skemmstu hlaut Todd tilnefningu til Norrænu tónlistarverðlaunanna fyrir gripinn.
Strax frá fyrsta tóni var ljóst í
hvað stefndi. Tónleikarnir voru
eins og fallið af kvaðratrótinni af
x, sprengdu upp á toppinn í byrjun
og héldu sér þar og sást það best á
hegðun og atferli áhorfenda.
Tónlist Norðmannsins fékk fólk
til að dansa með tilheyrandi hita

og svita. Það var einfaldlega of
heitt til þess að dansa ekki. Ljósin settu punktinn yfir i-ið og rúsínan í pylsuendanum var lokalagið þegar Terje tók endurvinnslu á
slagaranum I Wanna Dance with
Somebody sem Whitney Houston
gerði ódauðlegt, en þrjú ár eru
liðin frá andláti hennar.
Jóhann Óli Eiðsson og Gyða Lóa Ólafsdóttir

NIÐURSTAÐA: Hressandi lokatónleikar á fyrsta kvöldi tónlistarhátíðarinnar og gefa vonandi
tóninn fyrir það sem í vændum er
um helgina.
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Grátt gaman í bíó
BAKÞANKAR
Hildar
Sverrisdóttur
Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

/$8*$5É6%ÌÐ
FIFTY SHADES OF GREY
KINGSMAN
SEVENTH SON
SVAMPUR SVEINSSON 2D
SVAMPUR SVEINSSON 3D
PADDINGTON - ISL TAL
HOBBIT 3 3D

6ìQLQJDUWtPDU
5:25, 8, 10:35
8, 10:40
8
1:45, 3:40, 6 - ÍSL TAL
1:50, 4 - ÍSL TAL
1:50, 4, 6
10:10
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að er gott að fá að upplifa kraft og
stemningu sem maður trúir einlægt
að geti flutt fjöll. Í gær gerðist það til
dæmis í Hörpu þar sem 2.500 manns
dönsuðu gegn kynbundnu ofbeldi, sem er
því miður enn ein stærsta váin sem við
búum við í þessum heimi.

ÉG verð þó stundum hugsi yfir því
hvort fókusinn á það sem við köllum
kynbundið ofbeldi sé of víðtækur.
Þegar ég kastaði mæðinni eftir
dansinn sá ég á vefnum hvatningu
til að sniðganga kvikmyndina 50
gráir skuggar og var það rökstutt
að með því að sjá myndina væri
verið að styðja við ofbeldi. Nú hef
ég hvorki séð myndina né lesið
bækurnar sem hún byggir á en
þykist vita nógu mikið um efnistökin til að hafa á þessu skoðun.
ÉG tel í besta falli ósanngjarnt
og í versta falli hættulegt að
leyfa sér að fullyrða að skáldskapur sem þessi hvetji til þess
glæps sem hvers kyns ofbeldi er.
Bækurnar og myndin eru skáld-

(,169$/$67$0<1'6(,11,É5$)5É/(,67-Ð5$
.,&.$662*;0(1),567&/$66

verk, ekki heimildarmynd eða leiðbeiningarbæklingur um eitt eða neitt frekar
en annar skáldskapur. Hins vegar hafa
þessi verk notið gríðarlegra vinsælda –
sérstaklega hjá konum. Líklega af því að
þau ýta undir fantasíur sem rannsóknir
sýna að eru algengar. Það er staðreynd að
margar konur hafa gaman, sama af hvaða
ástæðum það er, af þessari afþreyingu.
Þegar það er staðreynd er miklu nær að
nota tækifærið og ræða opinskátt og heiðarlega um hvar skilin á milli skemmtunar og ofbeldis liggja, í staðinn fyrir að
afneita, þagga, sniðganga og helst banna.

AF hverju að gera lítið úr fólki sem
hefur gaman af tilteknum skáldskap
með því að stimpla það sem stuðningsmenn ofbeldis ef það horfir á bíómynd? Á
skömmin að liggja þar? Á hún ekki alfarið að liggja hjá þeim sem beita ofbeldi?
Fólk á að mega hafa gaman af því sem
mörgum öðrum finnst framandi, skrítið,
óþægilegt eða jafnvel ógeðslegt – svo
lengi sem enginn er auðvitað þvingaður til að gera neitt sem hann hefur ekki
samþykkt – því það er ofbeldi. Annað
ekki.

Hjónabandið hefur oft „dáið“
Leikarinn Will Smith hefur tjáð sig um hjónaband þeirra Jödu Pinkett Smith.
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“THE BEST FILM
OF THE YEAR”
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Samband
þeirra
hefur
átt sínar
hæðir og
lægðir í
gegnum
árin.
NORDICPHOTOS/GETTY
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og það verður að vera í lagi.“
Einkona hans, Jada, hefur áður
sagt að Smith sé meira en eiginmaður í hennar augum en þau eiga
tvö börn sem eru á unglingsaldri.
„Við vorum með allar þessar reglur en þegar þú heldur áfram í sambandi kemur ákveðið flæði. Will er
með allan pakkann. „Eiginmaðurinn minn“ er eiginlega of lítið orð
miðað við hvað hann skiptir miklu
máli í lífi mínu,“ sagði hún.

“THE BEST BRITISH FILM
OF THE YEAR”

(//(

“A SUPERB THRILLER”

Will Smith hefur viðurkennt að
hjónaband sitt til sautján ára
með Jödu Pinkett Smith hafi átt
„stormasama daga“ og hafi „dáið“
mörgum sinnum.
„Sama hvað þú hefur þá á það
eftir að deyja og þú verður að endurfæða eitthvað nýtt. Þú verður að
vera tilbúinn til að fylgja öldudalnum,“ sagði leikarinn við The Sun.
„Það verða einhverjir leiðinlegir
dagar og einhverjir stormasamir
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Fljótari en bandaríska eldﬂaugin
Sundtímabilið byrjaði ekki alltof vel hjá Ingibjörgu Kristínu Jónsdóttur í Arizona í Bandaríkjunum en það lítur út fyrir að það ætli að
enda miklu betur. Vann sund á móti Ólympíumeistaranum Missy Franklin í vetur og er komin inn á úrslitamót NCAA í mars.
SUND Hafnfirðingurinn Ingibjörg
Kristín Jónsdóttir er á sínu öðru
ári í Arizona State-háskólanum og
finnur sig ekki bara vel í skólanum og hitanum í Arizona heldur er
hún einnig farin að bæta sig mikið
í lauginni. Um síðustu helgi synti
hún sig inn á úrslitamót NCAA við
mikinn fögnuð liðsfélaga sinna en
til þess þurfti hún að bæta sinn
besta tíma um hálfa sekúndu.
Ingibjörg Kristín tryggði sér
sætið með því að synda 100 jarda
baksund á 52,96 sekúndum á
„dual“-móti en þar keppa tveir skólar sem keppa hvor á móti öðrum
þar sem sundfólkið safnar stigum.
„Á þessu dual-móti vorum við að
keppa við hinn skólann hérna í Arizona og það er alltaf mikill rígur
á milli okkar svo það var ákveðin pressa að standa sig vel,“ segir
Ingibjörg.
„Ég byrjaði á því að synda 50
jarda baksund og vann það og var
aðeins 10/100 frá mínum allra besta
tíma. Eftir 50 jarda baksundið talaði ég við þjálfarana mína og yfirþjálfarinn spurði mig hvort ég gæti
byrjað svona hratt í 100 og ég sagði
bara já ég skal gera það. Ég man
lítið eftir sundinu sjálfu en ég man
að eftir fyrsta 50 var ég orðin langt
á undan svo ég vissi að ég var að
fara hratt en ekki hversu hratt,“
segir Ingibjörg.

Sá ekki tímann fyrir sólinni
„Þegar ég snerti bakkann þá urðu
þvílík fagnaðarlæti en tímataflan
er fyrir aftan okkur og út af sólinni
þá sá ég ekki tímann og þurfti að
synda aðeins út í laugina til að sjá.
Þegar ég sá tímann þá fékk ég smá
sjokk, ég bjóst alls ekki við þessu
og vissi eiginlega ekki hvernig ég
átti að haga mér.
Þetta var bæting á mínum besta
tíma um hálfa sekúndu og ég á
eftir að hvíla fyrir stærsta mótið.
Ég var einnig búin að tala við þjálfarana um hvað ég þyrfti að synda
hratt til að komast inn á NCAA og
við vorum sammála um að til að
vera örugg þyrfti ég að fara undir
53.00 en í fyrra þurfti 53.20 til að

BÆTIR SIG Í SÓLINNI Í ARIZONA Ingibjörg
Kristín Jónsdóttir stendur sig mjög vel með
sundliði Arizona State-háskólans og er þegar búin
að tryggja sér þátttökurétt í úrslitamóti bandaríska
háskólasundsins í ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

komast inn. Ég fór á 52.96 svo ég
ætti að vera örugg inn á mótið en
fyrst mun ég keppa á Pac 12 sem er
deildarmeistaramótið, svo tveimur
vikum eftir það fer ég á NCAA,“
segir Ingibjörg sem er búin að gera
betur en í fyrra.
„Í fyrra náði ég ekki inn á NCAA,
ég missti af því með 25/100, svo ég
var ákveðin eftir það að ég myndi
fara á næsta ári sem er að verða
að veruleika. Það er stelpa hérna í
liðinu sem náði heldur ekki inn á
í fyrra með aðeins 21/100 svo við
höfum verið að minna hvor aðra á
hvað markmiðið okkar er dagsdaglega ásamt því að við lyftum saman
sem er mjög góð hvatning af því við
höfum sama markmið,“ segir Ingibjörg.
Allar sundgreinarnar mælast í
jördum en ekki metrum. „Það var
erfitt að venjast jördunum, í fyrra

þegar ég kom vissi ég ekki hvað
tímarnir mínir þýddu. Ég æfði
alltaf í 50 metra laug heima en 25
jardar eru um 22 metrar svo þetta
er skrítið. Núna er þetta orðið
miklu betra, ég er miklu meðvitaðri
um allt, sem hjálpar mjög mikið,“
segir Ingibjörg.
Á hækjum í tvær vikur
Tímabilið byrjaði þó ekki vel hjá
henni. „Í október rann ég á startblokkinni á æfingu og þurfti að
vera á hækjum í tvær vikur og
mátti ekki synda neitt. Ég var frá
sundi í þrjár vikur en það fékk mig
til að hugsa mikið um hvað ég elskaði sund mikið og hvað ég vildi gera
í sundinu,“ rifjar Ingibjörg upp.
„Ég fékk að fara á handahjól og
lyfta sitjandi og svo fékk ég að fara
ofan í sundlaugina með fótinn allan
teipaðan en gat ekkert synt. Eftir

að ég gat byrjað að synda var eins
og ég væri ný manneskja,“ segir
hún.
„Við kepptum meðal annars á
móti Kaliforníu sem er eitt besta
liðið í Bandaríkjunum og þar keppti
ég á móti Missy Franklin sem er
margfaldur Ólympíumeistari og
heimsmeistari. Ég keppti á móti
henni í 50 jarda baksundi og vann
hana sem var mjög skemmtileg
reynsla,“ segir Ingibjörg en Missy
Franklin, sem er kölluð eldflaugin
(e. Missy the missile), er nífaldur
heimsmeistari og fjórfaldur Ólympíumeistari. Hún er óumdeild sem
besta baksundkona heims.
„Ég hef tekið hausinn á mér
algerlega í gegn og þjálfa hann
alveg eins og ég þjálfa líkamann
sem skiptir greinilega miklu máli.
Að fá að keppa á NCAA þýðir það
að ég fæ að keppa á móti bestu

sundmönnum í heiminum, þetta er
rosalega sterkt og gott mót og það
mun gefa mér mikla reynslu sem
ég get nýtt mér á heimsmeistaramótinu í sumar,“ segir Ingibjörg
sem kann vel við sig í Arizona.
Eins og að lifa í draumi
„Að vera í skóla í Arizona er eins
og að lifa í draumi. Ég get sameinað háskóla og sund sem væri mjög
erfitt að gera á Íslandi. Aðstaðan
hérna er til fyrirmyndar, ég er með
fjóra sundþjálfara og einn þrekþjálfara. Útisundlaug og veðrið er
alltaf gott. Í þessari viku er spáð 28
stiga hita og sól og hitinn fer hækkandi. Það er ekki annað en hægt að
vera glöð þegar ég mæti á æfingu,
það er sól úti, 40 aðrir sundmenn
tilbúnir að synda hratt og allir að
keppa hver við annan,“ segir Ingibjörg.
ooj@frettabladid.is
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Hefði kosið annan
endi á ferlinum
Stefán Gíslason hættur vegna þrálátra meiðsla.
FÓTBOLTI Stefán Gíslason, leik-

Öﬂug fjáröﬂun
fyrir hópinn
Samsettir fjáröﬂunarpakkar eða sérsniðnir eftir óskum hópsins

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í Rekstrarlandi
í síma 515 1100 eða næsta útibú Olís og leitið tilboða.

Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

www.rekstrarland.is

Mörkinni 4 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100

maður Breiðabliks og fyrrverandi
landsliðsmaður, hefur ákveðið
að hætta knattspyrnuiðkun eftir
langa baráttu við meiðsli. Stefán,
sem lék sem atvinnumaður með
sjö félögum í fimm löndum, er 34
ára gamall og lék á sínum tíma 32
A-landsleiki yfir sjö ára tímabil.
„Síðasta árið eða svo hef ég í
raun verið stanslaust meiddur,“
sagði Stefán í samtali við Fréttablaðið í gær. „Ég hef getað spilað
með en aldrei verið 100 prósent
heill. Ég gat til að mynda lítið æft
síðasta sumar.“
Stefán hefur verið að glíma við
meiðsli í kálfa og aftan í læri og
segir líklegt að þau eigi sér upptök
í mjöðm eða baki. „Það er búið að
skoða þetta í langan tíma og reyna
ýmislegt. Ég hef lagt á mig mikla
vinnu síðan í nóvember til að ná
mér góðum en líkaminn segir
bara stopp. Það er erfitt að hamast í þessu, ekki síst andlega, en
ég hef verið lengi í þessu og nota
líkamann mikið. Þetta er leiðinlegt
og maður hefði viljað enda ferilinn
öðruvísi en síðasta tímabil fór [hjá
Breiðabliki],“ sagði Stefán en Blikar enduðu í sjöunda sæti Pepsideilar karla í haust.
Hann segir það furðulega tilhugsun að knattspyrnuferlinum
sé lokið en Stefán mun nú snúa sér
að þjálfun. „Ég hef verið að melta

Í LANDSLEIK Stefán Gíslason í landsleik gegn Hollandi árið 2008. Hann lék
32 landsleiki á ferlinum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

þetta síðan í síðustu viku og tilfinningin er vissulega skrítin. En
ég er ánægður með minn feril.
Ég hef yfirleitt spilað mikið hjá
þeim félögum sem ég hef verið
hjá og spilað með mörgum liðum í
mörgum löndun,“ segir Stefán sem
mun áfram starfa sem þjálfari hjá
Breiðabliki.
„Ég hef verið að taka gráðurnar hjá KSÍ og hef starfað í 2.
flokki með þeim Palla [Páli Einarssyni] og Dean [Martin]. Ég er
afar áhugasamur og hef metnað til
að klára að mennta mig í þjálfarafræðunum.“
- esá
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Kærðir fái að tala sínu máli fyrir aganefnd
Fimm félög standa fyrir tillögu um breytingu á reglugerðum KSÍ um aga- og úrskurðarmál á ársþingi KSÍ.
FÓTBOLTI Ársþing KSÍ hefst í dag

og að venju liggja nokkrar tillögur fyrir þinginu um breytingar á lögum og reglugerðum
sambandsins. Ein þeirra snýr að
aga- og úrskurðarmálum en fyrir
henni standa fulltrúar FH, Fjölnis, Fylkis, ÍBV og Víkings.
Í stuttu máli gengur tillagan út á að stjórn KSÍ verði falið
að breyta reglugerðinni á þann
hátt að þeir sem eru kærðir til
aga- og úrskurðarnefndar geti
tekið til varna fyrir nefndinni
og leitt fyrir hana vitni. Á þetta
aðeins við í þeim málum þar sem
viðurlög við brotunum sem viðkomandi er kærður fyrir er sekt

og minnst tveggja leikja bann.
„Okkar afstaða er sú að það sé
full innistæða fyrir því að taka
alvöru umræða um hvort það geti
verið sanngjarnt í vissum málum
að menn geti komið inn fyrir aganefnd og talað sínu máli,“ segir
Kristján Einarsson, formaður
knattspyrnudeildar Fjölnis. „Við
teljum mikilvægt að það sé gert á
réttum forsendum þegar menn eru
dæmdir í langt bann í stuttu móti.“
Kristján tekur þó fram að þetta
eigi aðeins við um minnihluta
þeirra mála sem komi fyrir aganefnd ár hvert og að menn fari
ekki þessa leið nema að vel hugsuðu máli.

„Ákveði menn yfirhöfuð að
fara í þennan farveg með þetta
mál megi þeir eiga von á því að
dómurinn yfir þeim verði þyngdur ef niðurstaðan er þeim ekki í
hag. Þessi breyting er ekki hugsuð á þann hátt að menn geti sótt
hvert einasta mál sem fer fyrir
aganefnd. En við teljum að það sé
sanngirnismál að þeir sem telja sig
geta sýnt fram á að [dómari eða
eftirlitsmaður] hafi rangt fyrir
sér fái tækifæri til að ræða það
frekar,“ segir Einar en úrskurðir
nefndarinnar eru yfirleitt byggðir á skýrslum dómara og eftirlitsmanna viðkomandi leikja.
Enn fremur er lagt fram í til-

lögunni að nefndinni verði skylt að
gefa skriflegan rökstuðning fyrir
úrskurði sínum í þyngri málum,
sem ekki hefur tíðkast hingað til.
„Ég á ekki von á öðru en að það
verði vilji til að ræða þessi málefni innan hreyfingarinnar,“ segir
Einar enn fremur.
Meðal annarra tillagna sem
teknar verða fyrir á þinginu er tillaga stjórnar KSÍ um að aðskilja
áminningar og brottvísanir á milli
Íslandsmóts og bikarkeppni, tillaga starfshópa um lágmarksfjölda
uppalinna leikmanna í hverjum
leikmannahópi annars vegar og
ferðaþátttökugjald félaga hins
vegar.
- esá

RAUTT SPJALD Veigar Páll Gunnarsson

fær að líta rauða spjaldið hjá Kristni
Jakobssyni í lokaumferð Pepsi-deildar
karla í haust.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Leggja viljandi stein í götu okkar
Faðir einnar bestu skíðakonu landsins er vægast sagt ósáttur við Skíðasambandið og landsliðsþjálfarann sem hann segir halda aftur af
frama dóttur sinnar. Faðirinn segir sambandið vinna viljandi gegn dóttur hans og vill láta reka landsliðsþjálfarann.
SKÍÐI „Það vill svo til að við erum

með ömurlegan þjálfara sem kann
ekki að þjálfa og undirbúa krakkana
fyrir svona mót. Stjórn skíðasambandsins og þjálfarinn hafa ekki
staðið sig vel í undirbúningi fyrir
þetta mót,“ segir Vilhjálmur Ólafsson en hann er faðir skíðakonunnar
Helgu Maríu Vilhjálmsdóttur.
Hún náði fínum árangri á HM
á fimmtudag er hún endaði í 56.
sæti í stórsvigi. Það var aðeins í
annað sinn sem íslensk kona kemst
í seinni umferð á HM í stórsvigi.
Aðrir keppendur komust þó ekki
áfram.
Þó svo Vilhjálmur væri ánægður með árangur dótturinnar þá er
hann ekki ánægður með þjálfarann
né stjórn Skíðasambandsins.
„Hún fær ekki keppnisleyfi frá
SKÍ til þess að taka þátt í Evrópumótaröðinni sem ég hef ítrekað
beðið um. Það þarf að taka þátt í
henni til þess að undirbúa sig sem
best fyrir mót eins og heimsmeistaramót. Við ætluðum að taka þátt í
þessu á okkar kostnað. Það átti ekki
að kosta skíðasambandið neitt. Þeir
neita okkur um það í þeim eina tilgangi að passa upp á að hún taki
ekki of mikið fram úr hinum og
þá sérstaklega ekki dóttur formannsins,“ segir Vilhjálmur en
formaðurinn er Einar Þór Bjarnason. Vilhjálmur sakar formanninn
um að sinna ekki starfi sínu af fagmennsku.
Rætt við ÍSÍ um einelti
„Það er bara einelti hvernig hefur
verið komið fram við okkur. Ég veit
bara ekki hvert ég á að kæra þetta
en ég hef rætt við ÍSÍ að þarna gæti
verið um einelti að ræða í okkar
garð. Formaðurinn víkur aldrei
til hliðar þegar hagsmunir dóttur minnar skarast á við hagsmuni
dóttur hans. Foreldrar hugsanlegra

afreksbarna eiga ekki að bjóða sig
fram í svona stöðu. Hann er að misnota aðstöðu sína. Hver vill setja
barnið sitt í svona aðstöðu? Ég varaði hann við því að gera þetta áður
en hann bauð sig fram. Hann hlustaði ekki á mig.“
Til þess að fá þátttökurétt á Evrópumótaröðinni þarf viðkomandi
skíðamaður að vera á meðal 250
bestu. Þangað er Helga María ekki
komin og því vill Skíðasambandið
ekki veita henni þátttökurétt.
„Þetta eru strangari viðmið en
margar aðrar þjóðir eru að setja.
Þau er sett án þess að bera það
undir skíðaþing. Það er enginn
Íslendingur að fara undir það viðmið í stórsvigi á næstu 50 árum.
Ég skal éta hatt minn ef það gerist.
Ég er hundfúll út í þetta lið. Ef það
væri einn maður með viti í stjórn
sem hefði spyrnt við fótum þá væri
Helga María búin að taka þátt í
öllum mótum á Evrópumótaröðinni
og hugsanlega á tveim heimsbikarmótum. Hefði Helga fengið að taka
þátt eins og við vildum þá hefði
hún ekki verið fjórtán sekúndum
á eftir efstu stelpu í stórsviginu á
HM heldur sex sekúndum. Ég er
sannfærður um það. Hana vantar almennilega keppnisreynslu á
löngum brautum.“
Á að reka landsliðsþjálfarann
Vilhjálmur segir landsliðsþjálfarann, Fjalar Úlfarsson, vera rangan
mann í starfið.
„Fjalar er algjörlega vanhæfur þjálfari og kann ekki að þjálfa.
Það á að reka hann strax. Það væri
góðverk við skíðahreyfinguna á
Íslandi ef hann væri rekinn strax
í dag. Hann hefur engan bakgrunn
til að þjálfa og enga reynslu. Svo
er hann með óhæft bakland í alpagreinanefndinni sem virðist heldur
ekki vera starfi sínu vaxin. Hann er

Ég hef lagt líf mtt og
sál í að búa til besta
skíðamann sem Ísland
hefur átt.
Vilhjálmur Ólafsson

verkefni. Svo koma þessir kallar
í stjórn Skíðasambandsins, alpagreinanefnd og þessi þjálfari og
hafa það eina markmið að leggja
stein í götu okkar. Það hafa þeir
gert nánast síðan Helga byrjaði að
keppa með fullorðnum. Það er einn
skíðamaður að gera þetta af alvöru
á Íslandi og hún heitir Helga María
Vilhjálmsdóttir. Aðrir eru ekki að
gera þetta af neinu viti. Það er enginn með sama fókus og metnað og
hún. Við höfum stefnt á Evrópumótaröðina og síðan heimsbikarinn
síðan við byrjuðum. Það er kannski
ljótt að segja það en aðrir eru að
drepa tímann.“

Á FLEYGIFERÐ Helga María er hér á þessari skemmtilegu mynd á ferðinni í stór-

sviginu á fimmtudag þar sem hún náði sögulegum árangri.

allan veturinn með landsliðshópinn
í Noregi og Svíþjóð á mótum sem
eru ekki nógu sterk til þess að undirbúa fyrir HM og Ólympíuleika,“
segir Vilhjálmur frekar reiður en
hann segist vera búinn að fórna

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

miklu til þess að láta skíðadraum
dótturinnar rætast.
„Ég hef lagt líf mitt og sál í
að búa til besta skíðamann sem
Ísland hefur átt. Ég lagði sálina
og alla mína aukapeninga í þetta

Vilja búa til besta skíðamanninn
Að sögn Vilhjálms hafa þau hjónin sett um fimm milljónir króna í
þetta verkefni að meðaltali á síðustu átta árum.
„Þegar maður er að setja svona
mikla peninga í þetta þá er erfitt að
mæta svona hálfvitum, og þú mátt
alveg hafa það eftir mér, eins og
formanni alpagreinanefndarinnar
og Fjalari þjálfara sem telja sig vita
alla hluti en kunna ekki einu sinni
að brýna kant á skíðum. Þá verður maður pirraður. Við höfum sett
alla okkar peninga í þetta og húsið
okkar fer á uppboð einhvern daginn
enda hrannast upp ógreiddir reikningar. Af því að við höfum það að
markmiði að búa til besta skíðamann í sögu Íslands. Það markmið
næst kannski ekki en við erum að
reyna og hún er á réttri leið. Við
gefumst ekki upp.“ henry@frettabladid.is

Þú hoppar ekki yﬁr þrep á leiðinni upp
Formaður Skíðasambands Íslands, Einar Þór Bjarnason, segir sambandið starfa með hagsmuni allra sinna keppenda í huga.
SKÍÐI Einar Þór Bjarnason, for-

maður Skíðasambands Íslands,
segir engar óeðlilegar ástæður
liggja að baki því að Helga María
Vilhjálmsdóttir fái ekki að keppa
á Evrópumótaröðinni eins og
faðir hennar, Vilhjálmur Ólafsson, kvartar yfir. Skíðasambandið
neitar henni um þátttökurétt þar
sem hún hafi ekki náð tilskildum
lágmörkum um þátttöku.
„Alpagreinanefnd og landsliðsþjálfari settu þessi viðmið fyrir
að verða tveimur árum. Ef við
berum okkur saman við aðrar
þjóðir þá eru þessi viðmið alls ekki
há,“ segir Einar og telur til nokkur lönd máli sínu til stuðnings en
Vilhjálmur taldi til önnur lönd er
hann studdi sitt mál.
„Ég veit við hvað hann er að
miða en hann horfir á þetta svo-

lítið með sínum augum. Ef ég
ber okkur saman við Norðmenn,
Hollendinga, Belga og fleiri þá
teljast þetta vera allt of lág lágmörk. Aðalmálið í þessu er að
það er tröppugangur í styrkleika
móta. Ef við sendum keppendur
sem hafa ekki náð lágmörkum
þá er nokkuð gefið að árangurinn
verður eftir því. Það er stærra og
meira mál en lítur út fyrir að vera
að taka þátt í þessum stóru mótaröðum. Þú hoppar ekki yfir þrep á
leiðinni upp til þess að vera góður.
Viðmiðin eru sett svo íþróttamaðurinn verði betri. Þetta er svona í
fleiri íþróttagreinum.“
Einar formaður vill lítið gera úr
þeirri gagnrýni Vilhjálms að verið
sé að halda aftur af Helgu.
„Það er alls ekki þannig. Það er
verið að bjóða henni upp á mót þar

sem hún getur náð árangri og bætt
sig. Þar af leiðandi getur hún orðið
betri skíðamaður,“ segir Einar og
bætir við að það geri íþróttamanni
ekki gott að taka eingöngu þátt í
stærri mótum þar sem árangur
næst ekki.
Formaðurinn segir að landsliðsfólkið verði að ná betri árangri á
minni mótum áður en lengra er
haldið.
„Krakkarnir hafa skíðað ágætlega á þessum mótum sem Vilhjálmur segir ekki vera nógu
góð en þau skila sér ekki alltaf
í topp þrjú sætin en eru þó byrjuð að klóra í þau sem er jákvætt.
Við viljum sjá þau læra að höndla
að vera á meðal þeirra bestu á
ákveðnu þrepi áður en haldið er
áfram upp stigann.“
Einar blæs einnig á gagnrýni

Vilhjálms um Fjalar landsliðsþjálfara.
„Hann er mjög öflugur og duglegur. Það ber að líta á að þarna er
foreldri að setja fram sínar skoðanir og gagnrýni. Við virðum það
en við höfum fulla trú á okkar
þjálfara og það hefur sýnt sig að
keppendunum hefur farið fram.
Við skiljum ekki alveg af hverju

Vilhjálmur vill fara þessa leið og
sleppa þrepum. Við teljum Helgu
geta náð árangri í þeim farvegi
sem hún er í núna. Við viljum sjá
að henni gangi vel.“
Vilhjálmur sakar Einar um að
láta persónuleg sjónarmið ráða för
er hann neitar Helgu um að fara
á Evrópumótaröðina. Hann vilji
ekki sjá hana taka of langt fram
úr dóttur formannsins.
„Ef eitthvað er þá líður dóttir
mín fyrir að ég sé í því sæti sem
ég er. Það er ekki ég sem vel landsliðsverkefnin eða set viðmiðin.
Helga hefur fengið öll sömu tækifæri og aðrir í landsliðshópnum.
Þetta er nú eiginlega ekki svaravert enda erum við mjög ánægðir með Helgu og hvernig hún er
að standa sig,“ segir Einar Þór
Bjarnason.
- hbg

Skiljanlega mest
”
seldi bíll heims“
- bílablaðamaður Fréttablaðsins

Ford Focus er Íslendingum kunnur fyrir framúrskarandi gæði,
frábæra aksturseiginleika og hagkvæmni í rekstri. Nú er kominn
nýr Ford Focus sem hefur verið endurhannaður bæði að innan og
utan. Fjöðrunin er jafnframt ný, staðalbúnaðurinn mikill og hann er
fáanlegur með tveimur nýjum og spennandi vélum.

FORD FOCUS
FRÁ

NÝR FORD FOCUS

3.290.000

KR.

Fréttablaðið birti bíladóm um nýjan Ford Focus og niðurstaðan er
einföld: „Ford Focus hefur lengi verið mjög góður bíll og góð kaup.
Nú er hann bara orðinn enn þá betri og fæst samt á góðu verði“.
Komdu og prófaðu mest selda bíl í heimi.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

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

Viltu vita meira um Ford Focus?
Nýja kynslóð Ford Focus státar af fjölmörgum tækninýjungum. Þar má nefna Torque Vectoring Control sem tryggir akstursánægju þína. Eins má nefna endurbætta Bílastæðaaðstoð (aukabúnaður) sem nú leggur bæði í stæði sem
eru samhliða og þvert á akstursstefnu. Að auki er nú fáanlegt GPS leiðsögukerﬁ með Íslandskorti. Ford Focus er jafnframt eini bíllinn sem hefur hlotið fjögur öryggisverðlaun frá Euro NCAP. Nýi Ford Focus hlaut einnig titilinn „Besti bíllinn“ í ﬂokki
meðalstórra fjölskyldubíla eftir að hafa fengið fullt hús stiga í öryggis- og árekstraprófunum Euro NCAP. Focus er fáanlegur með Ford EcoBoost vélinni sem hefur hlotið titilinn vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð.
Ford Focus 5 dyra/station, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,7/4,8 l/100 km. CO2 losun 108/110 g/km.
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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Helen Mirren
„Það er engin góð leið til
þess að eyða tímanum.
Tímaeyðsla er bara tímaeyðsla.“
Leikkonan Helen Mirren fer með
eitt aðalhlutverkanna í kvikmyndinni The Last Station sem sýnd
verður á Stöð 2 klukkan 20.25.

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
GUÐNI ÁGÚSTSSON, GLEÐIGJAFI OG FYRRVERANDI RÁÐHERRA
Á mína þætti Ég
er ekki sjónvarpssjúklingur. Ég sest ekki
á rassgatið og horﬁ á
sjónvarpið allt kvöldið.
Ég á hins vegar
mína þætti og
horﬁ á þá. Ég hef
gaman af sjónvarpi en vil ekki
verða glápari og
sjónvarpssjúklingur.

1

Logi í beinni Ég
vil hafa gaman
af líﬁnu og hef
gaman af því að hlæja.
Þetta eru léttir þættir
og þarna er ungt fólk
og ég get hlegið. Logi
er prýðilegur, hann
þyrfti þó að losna við
þetta skegg.

2

Útsvar Þessir
þættir eru spennandi. Ég hef gaman af því að fylgjast
með fólkinu í landinu.
Fólkið í landinu er svo
skemmtilegt og þarna
koma mörg gáfumenni
fyrir.

STÖÐ 2

FM 957 kl 16.00
Íslenski listinn
Íslenski listinn færir
þér 20 vinsælustu lög
landsins, lög líkleg til
vinsælda, lög sem
voru á toppnum
fyrir tíu árum og
ﬂeira skemmtilegt. Ósk Gunnars
stýrir Íslenska listanum.

3

Erﬁngjarnir
Þetta eru danskir
og hressir þættir.
Ég lærði dönsku þegar
ég var strákur en er þó
bara góður í íslensku.
Ég hef mjög gaman
af þessum þáttum og
horﬁ alltaf á þá.

STÖÐ 3

07.00 Barnaefni Stöðvar 2
07.01 Strumparnir
07.25 Doddi litli og Eyrnastór
07.40 Waybuloo
08.00 Algjör Sveppi
08.05 Mæja býfluga
08.15 Svampur Sveinsson
08.40 Kai Lan
09.00 Big and Small
09.10 Ljóti andarunginn og ég
09.30 Kalli á þakinu
09.55 Lína Langsokkur
10.20 Villingarnir
10.45 Ærlslagangur Kalla kanínu og
félaga
11.10 Teen Titans Go
11.35 Big Time Rush
12.00 Bold and the Beautiful
13.45 Ísland Got Talent
14.45 Spurningabomban
15.35 Sjálfstætt fólk
16.15 Á uppleið
16.40 ET Weekend
17.25 Íslenski listinn
17.55 Sjáðu
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó
19.15 Svínasúpan
19.40 Two and a Half Men
20.05 Fókus
20.25 The Last Station
22.15 Cast Away
00.35 Courageous
02.40 Braveheart
05.35 Fréttir

08.30 World’s Strongest Man 2014
09.25 Almeria - Real Sociedad
11.05 Meistaradeild Evrópu
11.35 La Liga Report
12.05 FA Cup - Preview Show 2015
12.35 WBA - West Ham Bein útsending
14.50 Blackburn - Stoke Bein útsending
17.20 Crystal Palace - Liverpool Bein
útsending
19.30 WBA - West Ham
21.10 UFC Now 2014
22.00 Real Madrid - Deportivo
23.40 Haukar - Stjarnan
01.25 Crystal Palace - Liverpool

08.00 Burnley - WBA
09.40 Leicester - Crystal Palace
11.20 QPR - Southampton
13.10 Aston Villa - Chelsea
14.55 Bolton - Watford Bein útsending
16.55 Tottenham - Arsenal

14.05 My Boys
14.50 The Carrie Diaries
15.30 Wipeout
16.15 Animals Guide to Survival
17.00 One Born Every Minute UK
17.50 Bob’s Burgers
18.10 American Dad
18.35 Cleveland Show 4
19.00 American Idol
19.45 American Idol
20.30 Raising Hope
20.50 Revolution
21.35 Longmire
22.20 The League
22.40 Fringe
23.20 American Idol
00.05 American Idol
00.50 Raising Hope
01.15 Revolution
01.55 Longmire
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Smælki
07.04 Sara og önd
07.11 Ljónið Urri
07.22 Kioka
07.29 Pósturinn Páll
07.44 Eðlukrúttin
07.55 Ofur Groddi
08.02 Músahús Mikka
08.25 Hvolpasveitin
08.48 Úmísúmí
09.11 Veistu hvað ég elska þig mikið?
09.24 Skúli skelfir
09.34 Kafteinn Karl
09.49 Hrúturinn Hreinn
09.56 Drekar: Knapar Birkieyjar
10.20 Fum og fát
10.25 Gettu betur
11.30 Hrúturinn Hreinn
11.35 Útsvar
12.40 Á spretti
13.00 Landinn
13.30 Viðtalið

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur
Sveinsson 07.45 Hvellur keppnisbíll 07.55
UKI 08.00 Ofurhundurinn Krypto 08.22
Lína Langsokkur 08.47 Ævintýraferðin 09.00
Strumparnir 09.25 Ljóti andarunginn og
ég 09.47 Tommi og Jenni 09.53 Mamma Mu
10.00 Könnuðurinn Dóra 10.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 10.45 Doddi litli og Eyrnastór 10.55
Rasmus Klumpur og félagar 11.00 Áfram Diego,
áfram! 11.24 Svampur Sveinsson 11.45 Hvellur
keppnisbíll 11.55 UKI 12.00 Ofurhundurinn Krypto
12.22 Lína Langsokkur 12.47 Ævintýraferðin
13.00 Strumparnir 13.25 Ljóti andarunginn og
ég 13.47 Tommi og Jenni 13.53 Mamma Mu
14.00 Könnuðurinn Dóra 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 Hvellur
keppnisbíll 15.55 UKI 16.00 Ofurhundurinn Krypto
16.22 Lína Langsokkur 16.47 Ævintýraferðin
17.00 Strumparnir 17.25 Ljóti andarunginn og
ég 17.47 Tommi og Jenni 17.53 Mamma Mu
18.00 Könnuðurinn Dóra 18.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 18.45 Doddi litli og Eyrnastór 18.55
Rasmus Klumpur og félagar 19.00 Walking With
Dinosaurs 20.25 Sögur fyrir svefnin

14.00 Umbótamenn: Manngæska og

kapítalismi
14.55 Sandstríð
15.50 Í sambýli við nátturuöflin
16.05 Handboltalið Íslands (Kvennalið

Víkings 1993)

16.15 Landakort
16.25 Ástin grípur unglinginn
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Franklín og vinir hans
17.42 Unnar og vinur
18.05 Ævar vísindamaður
18.35 Hraðfréttir
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.45 Söngvakeppnin 2015 Úrslitaþátt-

ur Söngvakeppninnar
21.55 Brúðarmeyjar
23.55 Boondock-dýrlingarnir:

Allraheilagramessa

18.30 Friends

01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

18.55 New Girl
19.20 Modern Family
19.40 Two and a Half Men

SKJÁREINN

20.05 Hæðin

06.00 Pepsi MAX tónlist

20.50 Steindinn okkar

11.30 The Talk

21.15 Without a Trace

12.15 The Talk

22.00 The Secret Circle

13.00 The Talk

22.40 Fringe

13.45 Dr. Phil

23.25 Believe

14.25 Dr. Phil

00.10 Hæðin

15.05 Cheers

00.55 Steindinn okkar

15.30 The Bachelor

01.20 Without a Trace

17.00 Scorpion

02.00 The Secret Circle

17.45 Generation Cryo

02.45 Fringe

18.30 Million Dollar Listing

03.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

19.15 Emily Owens M.Dins.
20.00 My Best Friends Wedding

18.40 Man. City - Hull

21.40 The Bounty Hunter

20.25 West Ham - Man. Utd.

23.30 Unforgettable

22.10 Everton - Liverpool

09.15 Enough Said

23.50 Swansea - Sunderland

00.15 The Client List

10.50 Cinderella Story. Once Upon a Song

01.30 Bolton - Watford

01.00 Hannibal

12.20 Cowgirls’N Angels

01.45 The Tonight Show

13.50 Friends With Kids

02.35 The Tonight Show

15.35 Enough Said

03.25 Pepsi MAX tónlist

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

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

17.10 Cinderella Story. Once Upon a Song
18.40 Cowgirls’N Angels
20.10 Friends With Kids
22.00 The Place Beyond the Pines
00.20 Magic Mike
03.30 The Place Beyond the Pines

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

08.10 PGA Tour 2015 11.10 PGA Tour 2015
14.10 PGA Tour 2015 15.00 PGA Tour 2015
18.00 PGA Tour 2015

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

NM67385
ENNEMM / SÍA /

GEISLANDI STJÖRNUR
OG GLIMMERKLÆDDAR
MILLJÓNIR.
POTTURI N N STE F N I R Í 47 MI L LJÓN IR
Í KVÖL D 14. F E BRÚAR

LEIKURINN OKKAR
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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 Bubbi Morthens,
Selma Björnsdóttir,
Jón Jónsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Sjálfstætt fólk

New Girl

Modern Family

STÖÐ 2 KL. 19.10 Viðtalsþáttur þar
sem Jón Ársæll Þórðarson tekur áhugavert fólk tali og kynnist því eins og honum einum er lagið. Hann er snillingur í
að fá viðmælendur sína til að opna sig
og hleypa áhorfandanum inn í líf sitt.

GULLSTÖÐIN KL. 19.05 Jess neyðist
til að endurskoða líf sitt þegar hún
kemst að því að kærastinn hennar er
ekki við eina fjölina felldur. Hún ﬁnnur
sér draumameðleigjendur þegar hún
ﬂytur inn með þremur karlmönnum og
eru samskipti fjórmenninganna vægast
sagt skopleg.

GULLSTÖÐIN KL. 19.30 Fjórða röðin
af þessum sprenghlægilegu og sívinsælu
gamanþáttum sem hlotið hafa einróma
lof gagnrýnenda víða um heim. Fjölskyldurnar þrjár sem fylgst er með eru
óborganlegar sem og aðstæðurnar sem
þær lenda í hverju sinni.

STÖÐ 2

Að venju er Sprengisandur á dagskrá Bylgjunnar. Gestir Sigurjóns M. Egilssonar
eru Guðmundur
Ólafsson og Sigurður G. Tómasson, Kolbeinn Árnason, Lilja Rafney
Magnúsdóttir og
Þorsteinn Sæmundsson.

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Strumparnir
07.25 Latibær
07.35 Elías
07.45 Ævintýraferðin
08.00 Algjör Sveppi
08.05 Víkingurinn Vic
08.20 Doddi litli og Eyrnastór
08.30 Litlu Tommi og Jenni
08.50 Grallararnir
09.10 Villingarnir
09.35 Kalli kanína og félagar
09.45 Scooby-Doo! Mystery Inc.
10.05 Ben 10
10.30 Young Justice
11.15 Ninja-skjaldbökurnar
11.40 iCarly
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Modern Family
14.15 Eldhúsið hans Eyþórs
14.45 Fókus
15.15 Um land allt
15.50 Dulda Ísland
16.45 60 mínútur
17.30 Eyjan
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Sjálfstætt fólk
19.45 Ísland Got Talent
20.45 Broadchurch
21.35 Shetland
22.35 Banshee
23.25 60 mínútur
00.10 Eyjan
00.55 Daily Show: Global Edition
01.20 Suits
02.05 Peaky Blinders 2
03.05 Looking
03.35 Bridges of Madison County
05.45 Fréttir

17.30 The Amazing Race
18.15 Hot in Cleveland
18.40 Last Man Standing
19.00 Animals Guide to Survival
19.45 Bob’s Burgers
20.10 American Dad
20.35 The Cleveland Show
21.00 The League
21.25 Fringe
22.35 Saving Grace
23.15 The Glades
00.00 Vampire Diaries
00.40 Animals Guide to Survival
01.25 Bob’s Burgers
01.50 American Dad
02.10 The Cleveland Show
02.35 The League
02.55 Fringe
03.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Strumparnir 07.25 Ljóti andarunginn og
ég 07.47 Tommi og Jenni 07.53 Sumardalsmyllan
08.00 Könnuðurinn Dóra 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 Hvellur keppnisbíll 09.55 UKI 10.00
Ofurhundurinn Krypto 10.22 Lína Langsokkur
10.47 Ævintýraferðin 11.00 Strumparnir 11.25
Ljóti andarunginn og ég 11.47 Tommi og Jenni
11.53 Sumardalsmyllan 12.00 Könnuðurinn
Dóra 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 Hvellur keppnisbíll
13.55 UKI 14.00 Ofurhundurinn Krypto 14.22
Lína Langsokkur 14.47 Ævintýraferðin 15.00
Strumparnir 15.25 Ljóti andarunginn og ég
15.47 Tommi og Jenni 15.53 Sumardalsmyllan
16.00 Könnuðurinn Dóra 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 Hvellur keppnisbíll 17.55 UKI 18.00
Ofurhundurinn Krypto 18.22 Lína Langsokkur
18.47 Ævintýraferðin 19.00 Rauðhetta ... með
nýju bragði 2 20.25 Sögur fyrir svefninn

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Smælki
07.04 Sara og önd
07.11 Ljónið Urri
07.22 Kioka
07.29 Pósturinn Páll
07.44 Róbert bangsi
07.55 Vinabær Danna tígurs
08.06 Kúlugúbbarnir
08.30 Tré-Fú Tom
08.56 Um hvað snýst þetta allt
09.00 Disneystundin
09.01 Gló magnaða
09.23 Sígildar teiknimyndir
09.30 Fínni kostur
09.53 Millý spyr
10.00 Unnar og vinur
10.25 Ævar vísindamaður
10.50 Hraðfréttir
11.10 Söngvakeppni 2015
13.10 Saga lífsins– Uppvöxturinn
14.00 Saga lífsins - Á tökustað
14.10 Útúrdúr
14.55 Kiljan
15.35 Ævintýri Merlíns
16.20 Saga af strák
16.40 Best í Brooklyn
17.00 Handboltalið Íslands
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Kalli og Lóla
17.32 Sebbi
17.44 Ævintýri Berta og Árna
17.49 Tillý og vinir
18.00 Stundin okkar
18.25 Stjörnustílistar Danmerkur
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Öldin hennar
20.15 Íslendingar Árni Scheving var einn
helsti djasslistamaður þjóðarinnar.
21.05 Erfingjarnir
22.05 Kúreki næturinnar
23.55 Thorne: Hræðslupúki
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
09.05 Crystal Palace - Liverpool
10.45 Blackburn - Stoke
12.25 Ast. Villa - Leicester Bein útsending
14.30 Melsungen - Kiel
15.55 Arsenal - Middlesbrough Bein útsending
18.05 Aston Villa - Leicester
19.45 Magdeburg - Gummersbach
21.10 Barcelona - Levante
22.55 Bradford - Sunderland
00.35 Bballography: Kerr
01.00 NBA 2014/2015 - All Star Game

18.40 Friends
19.05 New Girl
19.30 Modern Family
19.55 Two and a Half Men
20.20 Viltu vinna milljón?
21.00 Twenty Four
21.55 Believe
22.35 Rita
23.20 Sisters
00.05 Viltu vinna milljón?
00.45 Twenty Four
01.30 Believe

FRUMSÝNING
1. FEBRÚAR

ELT

UPPS

NÆSTU SÝNINGAR

09.00 Arsenal - Leicester
10.50 Liverpool - Tottenham
12.40 Bolton - Watford
14.20 Man. Utd. - Burnley
16.05 Stoke - Man. City
17.50 Chelsea - Everton
19.35 Premier League Review 2014/2015
20.30 Southampton - West Ham
22.15 WBA - Swansea
00.00 Hull - Aston Villa

4. FEB. / 13. FEB. / 14. FEB. / 19.FEB
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

Einnig í Gamla bíói frá kl 15-18 alla virka daga og 15-20 sýningardaga.
Gamla bíó: 563 4000 • Hópasala: 786 3060 • eddan2015@gmail.com

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

02.15 Rita
03.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.15 Enough Said
10.50 Cinderella Story: Once Upon a
Song
12.20 Cowgirls’N Angels
13.50 Friends with Kids
15.35 Enough Said
17.10 Cinderella Story: Once Upon a
Song
18.40 Cowgirls’N Angels
20.10 Friends with Kids
22.00 The Place Beyond the Pines
00.20 Magic Mike
03.30 The Place Beyond the Pines

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.35 The Talk
10.15 The Talk
10.55 Dr. Phil
11.35 Dr. Phil
12.15 Dr. Phil
12.55 Cheers
13.20 Bachelor Pad
15.20 Hotel Hell
16.10 Parks & Recreation
16.30 Svali & Svavar
17.05 The Biggest Loser– Ísland
18.15 Catfish
19.05 Solsidan
19.30 Red Band Society
20.15 Scorpion
21.00 Law & Order
21.45 Allegiance
22.30 The Walking Dead
23.20 Hawaii Five-0
00.05 CSI
00.50 Law & Order
01.35 Allegiance
02.20 The Walking Dead
03.10 The Tonight Show
04.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2015
13.00 PGA Tour 2015
18.00 PGA Tour 2015
23.30 Inside the PGA Tour 2015

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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FRUMSÝNING Í
BANDARÍKJUNUM

„Ég veit að ég
lít skringilega
út. Ég veit ekki
hvað skal segja.
Ég býst við að
engum hafi
líkað hvernig ég
var förðuð.“

Leikritið Blái hnötturinn var í
fyrsta sinn sett á fjalirnar í Bandaríkjunum í gær. Frumsýningin var í
borginni Chicago í leikhúsinu DCASE
Storefront. Sýningar munu
standa yfir til 15. mars
og verður forvitnilegt að
fylgjast með því hvernig
leikritið leggst í
Bandaríkjamenn.
Leikritið, sem er
byggt á samnefndri
bók Andra Snæs
Magnasonar, hefur
áður verið sýnt í
Þjóðleikhúsinu,
Kanada, Finnlandi
- fb
og Berlín.

TILNEFND TIL

LEIKKONAN UMA
THURMAN UM
GAGNRÝNINA
SEM HÚN HEFUR
FENGIÐ Á NÝTT
ÚTLIT SITT.

8 ÓSKARSVERÐLAUNA

M.A. BESTA MYNDIN – BESTI LEIKARI Í AÐALHLUTVERKI
BESTA LEIKKONA Í AUKAHLUTVERKI – BESTI LEIKSTJÓRI

“BENEDICT CUMBERBATCH IS OUTSTANDING”
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“FASCINATING
& THRILLING”
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“EXCEPTIONAL”
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“THE BEST BRITISH FILM OF THE YEAR”
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“A SUPERB THRILLER”
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“AN INCREDIBLY
MOVING STORY”
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“THE BEST FILM
OF THE YEAR”
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SLEIT HÁSIN Á HLAUPUM

MEÐ ÚTVARPSÞÁTT

„Ég var bara á æfingu og var að taka af
stað í spretthlaupi þegar sinin slitnaði,“
segir Haraldur Einarsson, þingmaður
Framsóknarflokksins, sem sleit hásin
á frjálsíþróttaæfingu hjá Ármanni á
dögunum. „Þetta var örugglega einhver
bölvuð óheppni, sérfræðingarnir
segja að þetta gerist bara,“
segir Haraldur sem verður
að sögn haltrandi í átta
vikur til viðbótar. Það á
sannarlega ekki af framsóknarmönnum að
ganga en flokkssystir Haraldar,
Vigdís Hauksdóttir,
upphandleggsbrotnaði í síðustu
viku.
- fbj

Tónlistarkonan Björk Guðmundsdóttir mun stjórna útvarpsþætti á stöðinni Rinse FM í London 19. febrúar
ásamt Robin Carolan, stjórnanda
útgáfunnar Tri Angle Records. Björk
hefur einnig tilkynnt um tónleika
á Pohoda-hátíðinni í Slóvakíu í júlí
og á Ostrava-hátíðinni
í Tékklandi skömmu
síðar. Tilkynnt verður
um fleiri tónleika
á næstunni en
Björk er um þessar
mundir að kynna
sína nýjustu plötu,
Vulnicura, sem
hefur fengið mjög
góða dóma gagnrýnenda.
- fb

Stórtónleikar eru
í kortunum í sumar
Sterkur orðrómur er um að Rihanna sé á leið til landsins. Búið að taka Kórinn frá
í sumar fyrir viðburð af svipaðri stærðargráðu og Timberlake-tónleikarnir í fyrra.
Búið er að taka nokkrar dagsetningar frá fyrir mögulega stórviðburði í Kórnum í sumar, að
sögn Birgis Bjarnasonar, framkvæmdastjóra HK sem sér um
rekstur Kórsins. „Ég get ekki
fullyrt neitt en ég hef heyrt að
það sé einhver á svipuðu „kalíberi“ og tónleikarnir síðasta
sumar,“ segir Birgir og bætir
við: „Við höfum verið beðin um
að taka frá dagsetningar í júní
og júlí. Það eru einhverjar hugmyndir á lofti en það hefur ekkert verið staðfest.“
Heimildir Fréttablaðsins herma
að verið sé að skipuleggja tónleika
þar sem þekkt erlend stjarna muni
koma fram. Óvíst er hvaða stjarna
mun troða upp í Kórnum en hafa
mörg nöfn verið nefnd til sögunnar í þeim efnum. Sterkur orðrómur
er nú á kreiki á meðal fólks innan
tónleikabransans að viðræður séu
í gangi um að fá stórstjörnuna
Rihanna til landsins.
Rihanna, sem er frá Barbados,
er skærasta poppstjarna heims
og hefur selt yfir 30 milljónir eintaka af plötum sínum. Hún hefur
nýlokið tónleikaferð um Bandaríkin, ásamt rapparanum Eminem.
Ferðalag þeirra var skipulagt
af fyrirtækinu Live Nation, sem
skipulagði tónleika bandaríska
söngvarans Justins Timberlake hér á landi í samstarfi við Senu.
Samkvæmt
heimildum
Fréttablaðsins voru
bæjaryfirvöld í
Kópavogi mjög ánægð
með framkvæmd tónleika
Timberlakes í Kórnum í ágúst
í fyrra. Lokað var fyrir bílaumferð í stórum hluta Kórahverfisins en í staðinn voru farþegar
ferjaðir að Kórnum í strætis-

STÓRTÓNLEIKAR Um sextán þúsund manns sáu Justin Timberlake með berum
augum í Kórnum síðastliðið sumar. Góður rómur var gerður að allri umgjörð í Kórnum og er mikil tilhlökkun í landsmönnum eftir öðrum stórtónleikum hér á landi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

vögnum. Góður rómur var gerður að allri umgjörð í Kórnum og
var sá orðrómur á kreiki strax
síðasta haust að litið hefði verið
á tónleika Timberlakes sem
próf; hvort hægt yrði endurtekið að halda tónleika sem væru af
svipaðri stærðargráðu
í Kórnum í framtíðinni. En heim-

Við höfum verið
beðin um að taka frá
dagsetningar í júní og júlí.
Það eru einhverjar hugmyndir á lofti en það hefur
ekkert verið staðfest.
Birgir Bjarnason,
framkvæmdastjóra HK

ildir Fréttablaðsins herma
þó að HK-ingar, sem fara
með rekstur Kórsins, ætli að
hækka leigu- og þjónustuverð
í Kórnum verði aðrir tónleikar
haldnir þar.
Við vinnslu fréttarinnar var einnig rætt við íbúa
í Kórahverfinu sem voru
ánægðir með fyrirkomulag
tónleikanna í fyrra og sögðu
lítið ónæði hafa skapast þegar
tæplega tuttugu þúsund manns
söfnuðust saman í Kórnum að
hlusta á Justin Timberlake.

RIHANNA

kjartanatli@365.is, gunnarleo@365.is

Innsetning úr kynlífsleikföngum
Lukka Sigurðardóttir leitaði í hugarfylgsn sín við undirbúning á sýningunni.

BASED ON THE INCREDIBLE TRUE STORY OF AL AN TURING

THE
I M I TAT I O N
GAME

KEIR A
KNIGHTLEY
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Meðal verka á sýningunni Hugskot
eftir myndlistarkonuna Lukku Sigurðardóttur er innsetning úr kynlífsleikföngum. „Ég er að gera svona
„phallus“ altari, en sýningin í heild
sinni er frekar kynferðisleg,“ segir
Lukka. Við undirbúning á sýningunni leitaði hún í hugarfylgsni sín
en hún segir þá vinnu ólíka þeirri
sem hún hefur áður lagt í. „Ég er
að vinna svolítið öðruvísi núna en
ég geri vanalega. Ákvað að kíkja
aðeins um í hausnum á mér, fara í
bakherbergin og fjalla um það sem
ég fann þar,“ segir Lukka og hlær.
„Ég er alveg pínku feimin með
þetta, en fyrst ég ákvað að gera
þetta þá ákvað ég bara að taka
þetta alla leið,“ segir hún hress um

altarið og bætir við: „Þetta er mjög
grafískt, bara tilbeiðsla til „phallusins“. Ég var úti í París um daginn og
keypti efniviðinn þar,“ segir Lukka
og bætir við að Adam og Eva megastore sé einnig styrktaraðili sýningarinnar.
Altarið er þó ekki eina verkið á
sýningunni heldur stendur hún einnig saman af vídeóverki, skúlptúr
úr náttkjólum og ljósmyndum en
þemað segir Lukka vera þrá og
nautn og því vel við hæfi að sýningin sé opnuð í dag, á sjálfan Valentínusardaginn.
Hugskot verður opnuð klukkan
fimm í galleríi Ekkisens sem er í
kjallaranum á Bergstaðastræti 25b.
- gló

GÆGIST INN Í HUGARFYLGSNI Þema

sýningarinnarinnar Hugskot er þrá og
nautn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Áhyggjulaust frí
BARA VIÐ TVÖ

Við bjóðum upp á beint ﬂug og vandaða íslenska
fararstjórn svo þið getið notið sumarfrísins
áhyggjulaust og skapað ykkur einstakar minningar.

IBI:K ( M;P:   LÝ:

Bókaðu núna á uu.is,
í síma 585-4000 eða komdu
til okkar í Hlíðasmára 19.

S TRÖND
OG
MENNING

EFTIRLÆ
ÍSLENDIN TI
GA !

MALLORCA

NETVERÐ
MV. 2+0 FRÁ

102.900 KR.

26. ma
maíí - 2.
2. jjú
júní
úní
úní
ún

Einn vinsælasti áfangastaður sólþyrstra Íslendinga. Dagﬂug og frábær hótel. Á Mallorca er öruggt að
allir geti fundið eitthvað við sitt hæﬁ. Yndislegar strendur, frábærir veitingastaðir og fjörugt næturlíf.
Vatnagarður, sædýrasafn, dýragarður og endalausir möguleikar til útivistar og íþróttaiðkunar.

ALBÍR

NETVERÐ
MV. 2+0 FRÁ

106.900 KR.

Yndislegur smábær stutt frá Benidorm. Frábær kaffihús, yndislegur matur, líﬂegar krár,
skemmti- og dýragarðar auk þess sem staðurinn er vinsæll til útivistar og heilsuræktar. Sandog steinvöluströnd sem er tilvalin til sól- og sjóbaða. Skammt frá Albir er bærinn Altea þar sem
listamenn hafa hreiðrað um sig og selja verk sín.

S TUT T F
R
BARCELO Á
NA!

HAGS TÆ
TT
V E R Ð L AG
!

ALMERIA

NETVERÐ
MV. 2+0 FRÁ

112.900 KR.

16. - 23
23.. jú
jjúní
úníí

Almeria á suðurströnd Spánar er vinsæll áfangastaður þar sem fjölmargir Spánverjar kjósa að dvelja
í sínum sumarleyfum. Almería er fyrir þá sem dreymir um áhyggjulaust og afslappað frí þó nóg sé
af afþreyingu í boði t.d. vatnsrennibrautagarður, sædýrasafn, frábær verslunarmiðstöð og 18 holu
golfvöllur. Hagstætt verðlag og spænsk menning gerir Almeria að ákjósanlegum áfangastað.

Innifalið í verði: Flug, gisting, ﬂugvallaskattar, íslensk fararstjórn, 20 kg taska, handfarangur.

26. maí
maaí - 2.
2. jjú
úní
úní
ún
júní

COSTA BRAVA

NETVERÐ
MV. 2+0 FRÁ

104.900 KR.
R. 22. - 30.30 mamaíí

Einn vinsælasti ferðamannastaður Spánar, steinsnar frá Barcelona. Klettóttar strendur,
snyrtilegar og fallegar og ótrúlega fjölbreytt úrval verslana, kaffihúsa, veitingastaða og
öldurhúsa. Costa Brava er draumastaður fyrir pör sem dreymir um rómantískt og áhyggjulaust
sumarfrí. Skipulagðar skoðunarferðir til Barcelona.

ÚÚrvall Útsýn
Ú ý | Hlíðasmára
Hlíð á 19 | 201 Kópavogi
Kó
i

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka
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Bryndís
Kristjánsdóttir
lögfræðingur og skattrannsóknarstjóri.
MAKI: Júlíus Smári.
BÖRN: Steinar Þór 12 ára, Kristín Anna
tíu ára, Styrmir Jón fimm ára.
Bryndís ætlar að ganga til samninga um
kaup á gögnum með upplýsingum um fjármuni Íslendinga í skattaskjólum.

Bryndís er örugglega heiðarlegasta
manneskja sem ég hef
nokkurn tíma kynnst.
Ég hef enga trú á öðru
en að allt sem kemur
frá henni sé allt satt
og rétt og veit ekki til að hún hafi
nokkurn tíma haft rangt við. Hún
var afskaplega góður námsmaður og
passaði vel upp á að skila sínu. Svo er
hún afskaplega jákvæð.
Kristján Jónasson faðir
Bryndís er ein mesta
prinsipp manneskja
sem ég þekki og
ævinlega trú sinni
sannfæringu, eldklár,
skipulögð, dugleg og
réttsýn. Svo er hún
afar stundvís en einu sinni brást hún
þó þegar við vinkonurnar mættum á
flugvöll erlendis degi fyrir brottför!
Allt sem hún tekur sér fyrir hendur
er gert af mikilli röggsemi - meðal
annars kynjakattaræktunin sem
hentar ofnæmismanneskju eins og
mér ekkert alltaf sérstaklega vel.“
Þórdís Ingadóttir vinkona
Bryndís er ofboðslega
dugleg og ósérhlífin og
fyrirmyndar mamma.
Hún er framúrskarandi
heiðarleg og sinnir
starfi sínu af heilindum. Ég er stóra
systir hennar og á tveggja ára tímabili
þegar við vorum unglingar vorum við
ekkert skemmtilegar hvor við aðra.
Síðan höfum við verið rosalega góðar
systur og hlæjum mikið saman. Við
áttum ketti sem við mættum með á
sýningar og unnum til verðlauna.
Kristín Halldóra Kristjánsdóttir systir

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

...góðar
óð
ð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

