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FRÉTTIR
GLEÐIFRÉTTIN
Möguleikar á
læknisstarfi

FIMM Í FRÉTTUM LOFTFIMLEIKAR OG KJARAMÁL
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri
Benedikt Friðbjörnsson snjóbrettaí Garðabæ, vill ekki leyfa minni
garpur sem er aðeins tíu ára gamall
framboðum að fá áheyrnarskrifaði nýverið undir hálfatvinnufulltrúa í nefndum. Fulltrúi
mannssamning við íþróttavöruframM-listans í Garðabæ segir
leiðandann DC Shoes. Hann er einn
bæjarstjórann með því boða valdníðslu.
sá yngsti í heiminum sem hefur slíkan samning
við íþróttavöruframleiðanda.
Ólöf Nordal innanríkisráðherra vill koma á fót sérAlda Hrönn Jóhannsdóttir aðstökum úrræðum fyrir
stoðarlögreglustjóri segir götusölu
hælisleitendur sem hætta geti
fíkniefna hafa færst yfir á samstafað af. Hún segir mikilvægt
félagsmiðla. Lögreglan á höfuðað um leið og fólk komi til landsins fari af
borgarsvæðinu handtók á síðustu
stað skoðun og greining á aðstæðum þess,
vikum á annan tug manna og lagði hald á talsbæði til að tryggja öryggi þeirra sjálfra og
vert af fíkniefnum í aðgerðum sem beinast gegn
samfélagsins.
sölu fíkniefna á Facebook.

Læknadeild Háskóla Íslands hefur
gefið kvensjúkdómalækninum Liönu
Belinska frá Úkraínu möguleika til
þess að hún geti starfað sem læknir
hér á landi. Hún hefur ítrekað
reynt að fá menntun sína
metna. Í kjölfar umfjöllunar
Fréttablaðsins um baráttu
Liönu, sem hefur starfað á
leikskóla síðastliðin átta ár,
fær hún að taka sérsniðið
próf hjá læknadeildinni.

➜ Hjálmar

Edwardsson,
eiginmaður borgarfulltrúans Áslaugar Friðriksdóttur, var fangaður á mynd
í óveðri í Vestmannaeyjum
um síðustu helgi. Hann tókst
næstum á loft í einni vindhviðunni en eftir að myndin
birtist á forsíðu Fréttablaðsins
tóku notendur samfélagsmiðilsins Twitter við sér og settu
Hjálmar í ýmsar aðstæður, eins
og fljúgandi úti í geimi og niður
tröppurnar við Akureyrarkirkju.

Forstjóralaun hækka
um milljón á 4 árum
Mánaðarlaun Bjarna Bjarnasonar, forstjóra Orkuveitunnar, eru nú 2,4 milljónir
króna, nær 1,1 milljón meira en þegar hann byrjaði í mars 2011. Stjórn OR samþykkti launahækkun forstjórans á mánudag og að kaupa undir hann nýjan bíl.
ORKUVEITAN Eftir nýjustu hækk-

MÓTMÆLI Í DAKKA Hundruð manna komu saman í höfuðborginni í gær til að

mótmæla morðinu á Avijit Roy.

NORDICPHOTOS/AFP

Bandarískur bloggari myrtur með sveðjum í Bangladess:

Fjöldi fólks mótmælti morðinu
BANGLADESS Bloggarinn Avijit Roy var myrtur í Bangladess í gær.
Múgur manns réðst að honum með sveðjum og murkaði úr honum lífið.
Roy, sem var bandarískur ríkisborgari ættaður frá Bangladess, hafði
á bloggsíðu sinni barist fyrir tjáningarfrelsi í Bangladess. Það fór svona
fyrir brjóstið á hópi strangtrúaðra að ráðist var á hann þar sem hann
var að koma frá bókaráðstefnu í höfuðborginni Dakka.
Eiginkona hans, Rafida Ahmed, var í för með honum og særðist
alvarlega.
Stjórnvöld í Bangladess hafa undanfarið ráðist í viðamiklar aðgerðir
gegn öfgahópum íslamista, sem hafa á síðustu árum haft sig æ meira í
frammi.
- gb

Saksóknari vill meiri tíma:

Háttsettur yfirmaður:

Frestur vegna
endurupptöku

Sekt fyrir að
spyrja um leka

DÓMSMÁL Settur ríkissaksókn-

SVÍÞJÓÐ Háttsettur yfirmaður

ari í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu, Davíð Þór Björgvinsson,
hefur óskað eftir því við endurupptökunefnd að hann fái lengri
frest til að meta gögn málsins.
Davíð var settur ríkissaksóknari
í málinu í október og skal gefa
nefndinni umsögn um viðhorf
embættisins til tveggja endurupptökubeiðna í málinu.
Áður hefur verið veittur frestur í málinu til 1. mars. Beiðnin nú
um frest miðast við miðjan apríl.
Endurupptökunefnd mun taka
beiðnina fyrir eftir helgi.
- fbj

hjá sænsku tryggingastofnuninni
hefur verið dæmdur til að greiða
30 þúsund sænskar krónur í sekt
fyrir að reyna að komast að því
hver hefði „lekið“ upplýsingum til
blaðsins Expressen. Upptaka er
til af fundi þar sem hann spurði
margsinnis um lekann þótt aðrir
fundargestir bentu honum á að
hann ætti ekki að spyrja að því.
Yfirmaðurinn sagðist ekki hafa
ætlað að grafast fyrir um heimildarmann, heldur hafi hann
hugsað upphátt.

Páskar á

Kanarí

28. mars - 9. apríl

- ibs

un á launum Bjarna Bjarnasonar,
forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur,
eru heildarlaun hans 2,4 milljónir
króna.
Haraldur Flosi Tryggvason, formaður stjórnar OR, segir eigendastefnu fyrirtækisins hafa gert
ráð fyrir að grunnlaun forstjórans fylgdu úrskurðum kjararáðs
um laun forstjóra Landsvirkjunar.
Nú sé fylgt þeirri stefnu að laun
stjórnenda OR standist samanburð við sambærileg störf þótt
launakjörin eigi ekki að vera „leiðandi á vinnumarkaði“.
Auk 1,9 milljóna króna grunnlauna fær Bjarni sérstaklega
greitt fyrir setu í stjórnum
tveggja dótturfélaga Orkuveitunnar, Gagnaveitunnar og OR veitum.
Þá leggur Orkuveitan honum til
bíl sem reiknast inn í laun hans.
Bjarni tók við sem forstjóri
Orkuveitunnar 1. mars 2011. Samkvæmt upplýsingum frá Bjarna
sjálfum skömmu eftir ráðninguna
hafði hann 1.340 þúsund krónur í
mánaðarlaun. Þá sat hann ekki í
stjórnum fyrrgreindra dótturfélaga og fékk ekki bíl frá OR.
Launin eru samtals 79,1 prósenti hærri í dag en þau voru fyrir
fjórum árum. Á sama tímabili
hækkaði vísitala launa almennt
um 24,2 prósent samkvæmt Hagstofu Íslands.
Hinn þá nýráðni forstjóri boðaði
aðhald í fréttum á Bylgjunni 30.
mars 2011. „Við viljum herða ólina
alls staðar og hjá okkur sjálfum,
það skiptir auðvitað mjög miklu
máli,“ sagði Bjarni.
Haraldur Flosi segir stjórn OR
starfa eftir stefnu eigenda fyrirtækisins og starfskjaranefndar
þess. „Niðurstaða nefndarinnar,
sem stjórn hefur gert að sinni, er
sú að reynt er að feta meðalveg
milli kjara stjórnenda hjá hinu
opinbera og í einkageiranum,“
segir stjórnarformaðurinn.
„Bjarni fyllir flokk ákaflega
hæfra manna,“ svarar Haraldur
aðspurður hvort ekki sé hægt að
fá nothæfan forstjóra til Orkuveit-

BJARNI BJARNASON Forstjórinn kynnir hagræðingaráætlun Orkuveitunnar sem fylgt
hefur verið frá vorinu 2011.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bjarni
fyllir flokk
ákaflega
hæfra manna.
Haraldur Flosi
Tryggvason,
formaður stjórnar
Orkuveitunnar.

unnar fyrir minna en 2,4 milljónir
króna á mánuði.
„Í þessu samhengi má láta þess
getið að meðallaun starfsmanna
í samstæðu OR eru 650 þúsund
krónur. Meðallaun framkvæmdastjóra í samstæðunni eru rúmlega 1.550 þúsund krónur,“ segir
Haraldur og bendir þess utan á
að laun forstjóra hafi verið hærri
áður:
„Þá má til samanburðar geta
þess að launakjör fyrri forstjóra
OR voru fram til marsmánaðar
árið 2009 um það bil 2.150 þúsund
krónur, sem uppreiknað til núvirðis með launavísitölu er rúmlega
þrjár milljónir króna – auk bifreiðahlunninda.“
gar@frettabladid.is

➜ Ákváðu á mánudag
að kaupa nýjan bíl
Eins og fram kom í Fréttablaðinu á
fimmtudag samþykkti stjórn OR að
fela Haraldi stjórnarformanni að
endursemja við Bjarna Bjarnason
forstjóra um starfskjör. Við það
tilefni bókaði Kjartan Magnússon,
fulltrúi Sjálfstæðisflokks, að hann
hefði fyrst vitað um það í nóvember síðastliðnum að forstjórinn
hefði bíl frá fyrirtækinu.
Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi OR, segir afnot af bifreiðinni hafa verið í ráðningarsamningi
frá 2011.
Forstjórinn fékk Toyota Yaris
tvinnbíl 1. október 2013. „Kaupin
á Yarisnum voru í fullu samráði
við formann stjórnar og formann
starfskjaranefndar,“ segir Eiríkur.
Þegar stjórnin samþykkti á
mánudag að hækka laun Bjarna
var jafnframt ákveðið að kaupa
nýjan forstjórabíl af tegundinni
Mitsubishi Outlander PEHV að
verðmæti 6.580.000 krónur. „Hann
er svokallaður tengiltvinnbíll sem
gengur fyrir rafmagni en bensíni ef
rafmagnið þrýtur,“ upplýsir Eiríkur.

Landsvirkjun klárar samning um vélasamstæðu fyrir Þeistareykjavirkjun:

Kaupa vélar fyrir 5,6 milljarða
ORKUMÁL Landsvirkjun undirrit-

Verð frá 129.900 kr.

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð í 12 nætur.
Verð á mann m.v 2 fullorðna í íbúð 149.900 kr.

Flogið með Icelandair

VITA - Skógarhlíð 12 - Sími 570 4444

aði samning við Fuji Electric og
Balcke Dürr um kaup á 45 MW
vélasamstæðu fyrir Þeistareykjavirkjun í gær. Kaupverðið var 5,6
milljarðar íslenskra króna sem
var 75% af kostnaðaráætlun fyrirtækisins en útboð vegna verksins
var auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Hörður Arnarson, forstjóri
Landsvirkjunar, fagnar áfanganum og segir stefnt að því að virkj-

unin hefji rekstur haustið 2017.
Verkið felst í deilihönnun, framleiðslu, flutningi, uppsetningu og
prófunum á 45 MW jarðgufuhverfli, rafala og búnaði fyrir
kalda enda með viðeigandi varahlutum fyrir 1. áfanga Þeistareykjavirkjunar. Í verkinu felst
einnig valréttur á viðbótar 45
MW vélasamstæðu fyrir 2. áfanga
virkjunarinnar. Áætlanir gera ráð
fyrir að framkvæmdir við byggingu virkjunar hefjist í vor.
- shá

ÞEISTAREYKIR Fyrsti áfangi er 45 MW.
MYND/LANDSVIRKJUN

NM67545
ENNEMM / SÍA /

EINN STÆRSTI POTTUR
ALLRA TÍMA
FYRSTI VINNINGUR STEFNIR Í 90 SÖGULEGAR MILLJÓNIR
L AUGARDAGINN 28. FEBRÚAR

/(,.85,112..$5
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23.02.2015 ➜ 01.03.2015

eru innan Háskóla Íslands

800 MILLJÓNUM
ætlar borgin að verja til
viðbótarviðhalds

22.410
fermetrar

81 MILLJARÐUR
var samanlagður hagnaður
Íslandsbanka, Arion banka
og Landsbankans í fyrra.

53 STYRKTARSJÓÐIR

á fasteignum.

er stærð lóða sem Eimskip
hefur tryggt sér á Grundartanga.

17 SINNUM

en þegar hún
var lægst árið
2010.

meiri velta er
á íslenskum
hlutabréfamarkaði

19. NÓVEMBER Umboðsmaður
Alþingis tilkynnir að ný ábending hafi
borist vegna rannsóknar hans á samskiptum Hönnu Birnu Kristjánsdóttur
innanríkisráðherra og Stefáns Eiríkssonar, fyrrverandi lögreglustjóra.

20. NÓVEMBER Ár
er liðið frá því að
upplýsingar um Tony
Omos birtust í fjölmiðlum.

nóvember

LARS VILKS Starfsmenn Háskólans í

Karlstad vilja ekki stefna öryggi manna í
hættu með fyrirlestri Vilks. NORDICPHOTOS/AFP

Skopmyndateiknarinn Vilks:

Hætt við fyrirlestur í háskóla
SVÍÞJÓÐ Sænski skopmyndateiknarinn Lars Vilks fær ekki að
halda fyrirhugaðan fyrirlestur í
Háskólanum í Karlstad í Svíþjóð.
Starfsmaður háskólans segir í
viðtali við Dagens Nyheter að
ekki sé hægt að tryggja öryggi
starfsmanna og nemenda.
Vilks segir á heimasíðu sinni
að hann viti ekki til þess að þetta
sé skoðun lögreglunnar heldur
vangaveltur háskólarektors.
Að sögn talsmanns háskólans á
hryðjuverkið í Kaupmannahöfn á
dögunum þátt í ákvörðuninni. - ibs

Danskur siðfræðiprófessor:

Sekt séu börn
ekki bólusett
DANMÖRK Prófessor í siðfræði

við Hróarskelduháskóla, Thomas Søbirk Petersen, segir í viðtali við danska ríkisútvarpið að
ástæða sé til að refsa foreldrum
sem ekki láta bólusetja börn sín.
Sekt komi til greina.
Prófessorinn segir að læknar
þurfi að vera duglegri við að upplýsa foreldra og sýna þeim gjarnan myndir af börnum sem eru
fötluð eftir að hafa fengið heilabólgu sem getur verið fylgikvilli
mislinga. Mislingafaraldur er nú
í Þýskalandi og Bandaríkjunum.
- ibs

desember

heimsækja Þingvelli á árinu
2025, að mati
Ferðamálastofu.

21. NÓVEMBER Hanna Birna
Kristjánsdóttir sendir frá sér yfirlýsingu um að hún hyggist segja af
sér embætti. Hún ítrekar að hún
hafi ekki vitað af brotum fyrrverandi
aðstoðarmanns síns.

155%

ﬂeiri tilkynningar
um heimilisofbeldi hafa
borist á mánuði í ár en að
jafnaði í fyrra.

27. FEBRÚAR Persónuvernd
úrskurðar að miðlun lögreglustjórans á Suðurnesjum um
persónuupplýsingar hafi ekki
stuðst við heimild, sem og beiðni
ráðuneytisins þar um.

janúar

2015

19. NÓVEMBER Fjölmiðlar greina frá því að Gísli
Freyr Valdórsson hafi fengið senda yfirheyrsluskýrslu sem lögreglan á Suðurnesjum hafði tekið af
Tony Omos ásamt greinargerð um rannsókn málsins sama dag og upplýsingar um lekann birtust í
fjölmiðlum.

Allt að 1,6 milljónir
manna munu

febrúar

21. NÓVEMBER Persónuvernd vill
upplýsingar um samskipti Sigríðar
Bjarkar Guðjónsdóttur, þáverandi
lögreglustjóra á Suðurnesjum, við
innanríkisráðuneytið þann 20.
nóvember 2013.

23. JANÚAR Umboðsmaður
Alþingis skilar áliti sínu. Segir
afskipti innanríkisráðherra af
rannsókn lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu hafa verið ítrekaða
og alvarlega.

Lögreglustjóri mátti ekki
senda upplýsingar um Omos
Sigríður Björk Guðjónsdóttir fór á svig við lagaheimildir þegar hún sendi Gísla Frey Valdórssyni persónuupplýsingar um Tony Omos, að mati Persónuverndar. Ráðuneyti var óheimilt að óska eftir upplýsingunum.
STJÓRNSÝSLA Persónuvernd hefur
úrskurðað að Sigríður Björk Guðjónsdóttir, þáverandi lögreglustjóri
á Suðurnesjum og núverandi lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu,
hafi farið á svig við lagaheimildir þegar hún sendi Gísla Frey Valdórssyni, þáverandi aðstoðarmanni
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur þáverandi innanríkisráðherra, persónulegar upplýsingar um hælisleitandann Tony Omos.
Persónuvernd segir í úrskurði
sínum:
„Miðlun Lögreglunnar á Suðurnesjum á skýrsludrögum með persónuupplýsingum um Tony Omos,
Evelyn Glory Joseph og fleiri einstaklinga til innanríkisráðuneytisins hinn 20. nóvember 2013, sem og
beiðni ráðuneytisins þar að lútandi,
studdist ekki við viðhlítandi heimild.“
Sigríður Björk sendi frá sér yfirlýsingu í gær, þar segist hún hafa
orðið við ósk aðstoðarmannsins um
að afhenda gögnin og bendir á að í
úrskurði Persónuverndar segi ekki
að hún hafi gerst brotleg við lög,
heldur að miðlunin hafi „ekki stuðst

UPPHAFIÐ Degi áður en nokkrir tugir mótmæltu við innanríkisráðuneytið var upplýsingum lekið til fjölmiðla. Þannig hófst

lekamálið.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

við viðhlítandi heimild þar sem hún
var ekki á meðal gagna í því máli
hælisleitandans sem til meðferðar
var í ráðuneytinu. Það gat ég sem
sendandi hvorki vitað né tryggt.“
Fréttablaðið bar þessa túlkun
undir lögfræðinga. Fæstir vildu
koma fram undir nafni, en Hafsteinn Þór Hauksson, lektor við
lagadeild HÍ, sagði þó: „Mér finnst
eðlilegra að fókusinn sé á þeim sem
kemur í nafni æðra stjórnvalds og
kallar eftir gögnum.“

Aðrir lögspekingar sem Fréttablaðið ræddi við töldu hins vegar
ljóst að Sigríði hefði borið skylda til
að afla upplýsinga um með hvaða
heimildum Gísli Freyr væri að óska
eftir gögnunum.
Sigríður Björk sagði í samtali við
RÚV í gær að úrskurðurinn veikti
ekki stöðu hennar sem lögreglustjóra.
„Ég gat ekki vitað hvernig yrði
með skráningu á þessum gögnum í
ráðuneytinu.“

Stefán Karl Stefánsson, lögfræðingur Tony Omos, útilokar ekki að
skjólstæðingur hans fari fram á
skaðabætur eftir úrskurð Persónuverndar. „Næstu dagar fara í að lesa
úrskurðinn og athuga hvaða þýðingu hann hefur fyrir minn umbjóðanda,“ segir Stefán.
Á það ber að minna að Sigríður
Björk getur stefnt úrskurði Persónuverndar til ógildingar hjá dómstólum.
kolbeinn@frettabladid.is, nadine@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 16°
Aþena 16°
Basel
13°
Berlín
7°
Billund 6°
Frankfurt 7°

9

10
m/s

7

m/s

-4°

m/s

-1°

-3°

9

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

4°
6°
6°
21°
12°
13°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

-4°
25°
3°
8°
15°
4°

m/s

-3°

8
m/s

12
m/s

-4°

-1°

-2°

10
m/s

12
m/s

-7°

2°

9

m/s

-3°
-4°
-5°

-2°
6

m/s

3°

1°

ÉL NORÐANLANDS EN BJART SYÐRA eru línurnar í veðurspá helgarinnar. Á
sunnudagskvöld lítur reyndar út fyrir að fari að snjóa með suðurströndinni. Það bætir
heldur í frostið næstu daga.

-5°
-6°
-8°

7

m/s

-4°

-4°

Á MORGUN
Strekkingur
allra vestast
o með SAog
s
ströndinni
annars
hægari.

MÁNUDAGUR
Strekkingur
norðvestast
og syðst
e
en hægari
annars.

-4°

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

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

Ánægðustu viðskiptavinirnir
og öruggasti vinnustaðurinn

Framtíðin er björt
HS Orka hlaut fyrir skömmu Forvarnarverðlaun VÍS fyrir framúrskarandi
forvarnir og öryggismál og er þar í fremstu röð íslenskra fyrirtækja.
Samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni eru viðskiptavinir HS Orku einnig þeir
ánægðustu í flokki orkufyrirtækja - í tólfta sinn á þrettán árum.
Við munum halda áfram að byggja upp Auðlindagarðinn þar sem allir
straumar eru nýttir til verðmætasköpunar samfélaginu til hagsbóta.
Umfram allt munum við þó ganga um auðlindirnar af virðingu enda ber
okkur að skila þeim áfram til komandi kynslóða.
Starfsfólk HS Orku
www.hsorka.is
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Menntamálaráðherra reiknar með að hitta kennara strax eftir helgi:

Segir niðurstöðuna vonbrigði
MENNTAMÁL „Það eru auðvitað

vonbrigði að þessi tilraun sem
við gerðum með kennurum tókst
ekki,“ segir Illugi Gunnarsson
menntamálaráðherra um niðurstöðu atkvæðagreiðslu meðal
kennara um nýtt vinnumat í
tengslum við kjarasamninga.
Félagar í Félagi framhaldsskólakennara og Félagi stjórnenda í framhaldsskólum sem
starfa í ríkisreknum framhaldsskólum og í Tækniskólanum felldu nýtt vinnumat, sem

átti að koma til
framkvæmda
eftir
þetta
skólaár.
Þetta þýðir
að samningar
félaganna eru
lausir og ekkert verður af
ILLUGI
þ ei m l au n a GUNNARSSON
hækkunum
sem áttu að tengjast nýju vinnumati.
Illugi á von á því að heyra í

forystumönnum kennara strax
eftir helgi.
„Það verður auðvitað ekki vikist frá því að leysa þetta mál þar
sem lögin um framhaldsskólana
áttu að taka gildi nú í lok þessa
skólastarfs.“
Félagsmenn FF og FS í Verzlunarskóla Íslands og Menntaskóla Borgarfjarðar samþykktu
hins vegar nýtt vinnumat, að því
er fram kom í tilkynningu frá
Kennarasambandi Íslands í gær.
- gb

HAFNARSTRÆTI 106

Í greinargerð
með miðbæjarskipulaginu er lagt
til að húsið
víki fyrir
gönguleið. Sú
gönguleið sé
þungamiðja
í skipulagstillögunni.

16. apríl í 4 nætur

Lissabon
Lissabon er höfuðborg Portúgals og jafnframt stærsta
borg landsins. Borgin á sér mikla sögu og menningu en
er að sama skapi mjög nútímaleg. Lissabon er byggð á
sjö hæðum, sem gerir hana eina af fallegustu borgum
Evrópu en hún er oftar en ekki kölluð „San Francisco“
Evrópu. Margar merkilegar byggingar og styttur eru
við hvert fótmál í miðborginni. Gömul og falleg hverfi
setja svip sinn á borgina. Má þar nefna Baixa, Chiado,
Alfama, Barrio Alto og Rossio en öll eiga þau heillandi
sögu, hvert á sinn hátt.
Gaman er að ganga um miðbæinn, þar er mikið um
litlar og þröngar götur en fyrir þá sem vilja skoða
meira af borginni er hægt að fara með kláfi upp og
niður hæstu brekkurnar.

Double Tree by Hilton Lisbon

Frábært verð
Frá kr. 99.900
Netverð á mann frá
kr. 99.900 m.v. 2 í
herbergi.

Bessa Hotel Liberdade

Frábært verð
Netverð á mann frá
kr. 109.900 m.v. 2 í
herbergi.

Hotel Inspira Santa Maria

Frábært verð
Frá kr. 113.900
Netverð á mann frá
kr. 113.900 m.v. 2 í
herbergi.

AUÐUNN

Endurbætur breyta
ekki skipulaginu
Logi Már Einarsson, oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri, segir endurbætur á gömlu
húsi við göngugötuna á Akureyri ekki hafa áhrif á miðbæjarskipulag bæjarins. Lagt
er til að húsið víki í komandi framtíð. Fyrirtæki Loga teiknaði endurbæturnar.
AKUREYRI Breytingarnar á Brauns-

húsi í Hafnarstræti á Akureyri
munu ekki hafa áhrif á miðbæjarskipulag Akureyrar. Lagt er til í
nýju skipulagi að húsið víki fyrir
gönguleið sem talin er þungamiðja
skipulagstillögunnar en hefur upp
á síðkastið verið endurbætt nokkuð. Þetta er mat Loga Más Einarssonar, bæjarfulltrúa og arkitekts á
Akureyri.
„Nei, alls ekki, öll ákvæði standa
óbreytt,“ segir Logi þegar hann er
spurður hvort endurbætur á húsinu breyti miðbæjarskipulaginu. „Í
greinargerð með skipulaginu segir
að heimilt sé að flytja af skipulagssvæðinu tveggja hæða timburhúsið
Hafnarstræti 106. Það er því ekkert
sem kemur í veg fyrir það að húsið
verði flutt eftir sem áður á aðra lóð
síðar, þrátt fyrir að það fái nú nauðsynlegt viðhald.“
Logi Már hefur verið gagnrýndur fyrir að fyrirtæki hans, Kollgáta
ehf., hafi gert teikningarnar að
endurbótum á húsinu. Hann telur
það á misskilningi byggt.
Munur að eiga og mega
„Það er fullkomlega eðlilegt
að Kollgáta taki að sér verkefni

eins og þetta.
Arkitekt á ekki
frumkvæði að
framkvæmdum.
Verkkaupi leitaði
til Kollgátu um
þessa þjónustu
og við tókum
verkef n ið a ð
LOGI MÁR
okkur og fórum
EINARSSON
með það eftir
lögboðnum farvegi,“ segir Logi.
„Að sjálfsögðu hefði engu breytt
hvort við hefðum tekið verkið að
okkur eða ekki, varðandi hvort af
því yrði. Margrét Kristín Helgadóttir, bæjarfulltrúi og lögmaður,
hefur látið hafa eftir sér að húsið
þurfi og eigi að víkja samkvæmt
skipulaginu. Þetta er rangt. Annars
vegar er lagt til að það verði flutt
en hins vegar að það sé heimilt að
færa það, en ekki rífa. Á þessu er
grundvallarmunur og maður skyldi
ætla að lögmaður sem er þrautþjálfaður í nákvæmri textavinnu
átti sig á þessum merkingarmun.“
Telur húsið festast í sessi
Pétur Bolli Jóhannesson, skipulagsfulltrúi Akureyrarbæjar, tók
ákvörðun um að heimila endurbæt-

urnar á húsinu án þess að bera það
undir skipulagsnefnd bæjarfélagsins. Taldi Pétur Bolli það samrýmast vinnu sinni og vera innan þeirra
heimilda sem lög og reglur setja
embætti hans.
Tryggvi Már Ingason, formaður skipulagsnefndar, telur rétt að
skipulagsfulltrúi hafi ekki gerst
brotlegur við reglur. Hins vegar
telur hann eðlilegt að málið hefði
átt að fara fyrir nefndina. Málefni
hússins var tekið fyrir á nefndarfundi síðastliðinn miðvikudag.
„Á fundi nefndarinnar ræddum
við málið og gerðum athugasemdir við verklagið. Við teljum að þær
breytingar sem samþykktar hafa
verið á húsinu séu þess eðlis að
þær festi húsið í sessi á þeim stað
sem það er á í dag. Sú staðsetning
er ekki til þess fallin að markmið
miðbæjarskipulags Akureyrar nái
fram að ganga,“ segir Tryggvi Már.
„Við í nefndinni erum sammála
um að þetta tiltekna mál hefði átt
að koma fyrir nefndina. Hún hefði
síðan átt að taka efnislega afstöðu
til tillögunnar. Þó vil ég árétta að
skipulagsstjóri fór ekki út fyrir
umboð sitt í þessu máli.“
sveinn@frettabladid.is

Hotel Real Palácio

Afkoma Strætó bs. lakari árið 2014 en 2013 vegna minni stuðnings ríkisins:

Frábært verð

Jákvæð afkoma sjötta árið í röð

Frá kr. 89.900
Netverð á mann frá
kr. 89.900 m.v. 2 í
herbergi.

ENNEMM / SIA • NM67628

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Frá kr. 109.900

FRÉTTABLAÐIÐ/

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000
Akureyri • Sími 461 1099
www.heimsferdir.is

SAMGÖNGUR Afkoma Strætó bs.

var jákvæð um 370 milljónir árið
2014 samkvæmt ársreikningi sem
samþykktur var af stjórn á fundi
þann 27. febrúar síðastliðinn.
„Það að afkoman sé jákvæð enn
eitt árið gerir okkur kleift að halda
áfram að bæta og efla þjónustuna
og vagnaflotann sem skilar sér í
betri þjónustu,“ segir Jóhannes
Rúnarsson, framkvæmdastjóri
Strætó bs. „Farþegum okkar heldur áfram að fjölga líkt og undanfarin ár, sem er ánægjulegt.“

Þetta er sjötta árið í röð sem
afkoma fyrirtækisins er jákvæð.
Farþegum Strætó fjölgaði um
4,4 prósent á árinu 2014 frá árinu
á undan, eða úr rúmlega 9,8 milljónum í tæplega 10,3 milljónir.
Tekjur af fargjöldum jukust hins
vegar um 3,9 prósent, úr tæplega
1.421 milljón í tæpar 1.477 milljónir. Afkoma fyrirtækisins er lakari árið 2014 en 2013 og skýrist það
fyrst og fremst af því að framlag
ríkisins var 80 milljónum króna
lægra en árið áður.
- ngy

STRÆTÓ Árangur í rekstri gerir endurnýjun vagnaflota mögulega.
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Thule-stöðin á Grænlandi:

Einbreiðar brýr þar sem hámarkshraði er 90 kílómetrar á klukkustund eru flestar í Suðurkjördæmi:

Missa samning
um reksturinn

Meira en helmingur brúa er einbreiður

GRÆNLAND Með því að stofna

SAMGÖNGUR Af 1.190 brúm sem

dótturfyrirtæki í Danmörku
hefur bandarísku fyrirtæki nú
tekist að landa samningi upp á
2,4 milljarða danskra króna um
rekstur og viðhald Thule-herstöðvarinnar á Grænlandi.
Dönsk og grænlensk fyrirtæki, sem hingað til hafa séð
um reksturinn samkvæmt samkomulagi við Bandaríkin, eru
ósátt. Dönsk stjórnvöld segja
það mögulega stríða gegn
reglum ESB sé farið eftir þjóðerni við útboð.
- ibs

eru í umsjón Vegagerðar ríkisins eru 694 einbreiðar, eða tæp
60 prósent. Þetta kemur fram í
skriflegu svari Ólafar Nordal
innanríkisráðherra á Alþingi
í gær við fyrirspurn Haraldar Einarssonar, þingmanns
Framsóknarflokks.
Í svari ráðherra kemur jafnframt fram að meðalaldur einbreiðra brúa sé 50 ár og að 197
þeirra (tæp 17 prósent) séu þar
sem hámarkshraði á vegi er 90
kílómetrar á klukkustund.

Brýr þar sem hámarkshraði er
90 eru flestar í Suðurkjördæmi,
eða 73, og fæstar í Suðvesturkjördæmi, sex talsins.
Ráðherra segir í svari sínu
mikinn árangur hafa náðst á
undanförnum áratugum í fækkun einbreiðra brúa.
„Má segja að verstu staðirnir
á umferðarmestu vegunum hafi
verið lagfærðir að mestu,“ segir
í svarinu. Enn sé þó mikið verk
óunnið.
Bent er á að í vegáætlunarhluta
samgönguáætlunar 2011 til 2022
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EINBREIÐAR BRÝR*
Kjördæmi
Norðausturkjördæmi
Norðvesturkjördæmi
Suðurkjördæmi
Suðvesturkjördæmi
Alls

Fjöldi
57
61
73
6
197

*þar sem hámarkshraði er 90 km/klst.

sé gert ráð fyrir einum og hálfum milljarði króna til breikkunar
einbreiðra brúa á tímabilinu.
- óká

EIN EINBREIÐ Hengibrúin yfir Jökulsá

á Fjöllum.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Samtal á
afmælisári

Ábyrgð fyrirtækja
í loftslagsmálum
MÚLLA KREKAR Í Noregi þykja öfgaskoðanir hans ýmist ógnvekjandi eða hlægi-

legar.

Gamla bíó
Miðvikudagur 4. mars, kl. 14-17

-BOETWJSLKVOCâ̲VSUJMPQJOTGVOEBSVN
IWFSOJHGZSJSULJHFUBVOOJ̲HFHOMPTVO
HSØ̲VSIÞTBMPGUUFHVOEBPH
MPGUTMBHTCSFZUJOHVN

Brottvísun til
Íraks rædd

Mýrviður – loftslagsáhrif skógræktar
á framræstu mýrlendi
Brynhildur Bjarnadóttir, Háskólanum
á Akureyri, Bjarki Þór Kjartansson,
Rannsóknarstöð skógræktar, Mógilsá

Íslamistinn múlla Krekar hefur verið handtekinn eina
ferðina enn í Noregi fyrir hótanir. Danski skopteiknarinn Westergaard býðst til að hitta hann að máli.

Dagskrá:
Hlutverk Landsvirkjunar í loftslagsmálum
Ragnheiður Ólafsdóttir, Landsvirkjun
Loftslagsbreytingar og áhrif þeirra,
hvað er til ráða?
Bjarni Diðrik Sigurðsson,
Landbúnaðarháskóla Íslands
Uppgræðsla lands
Jóhann Þórsson, Landgræðsla ríkisins
Breytum lofti í við – kolefnisbinding með
skógrækt
Arnór Snorrason, Rannsóknarstöð
skógræktar, Mógilsá
Landgræðsluskógar og skógrækt
við Búrfell
Einar Gunnarsson, Skógræktarfélag
Íslands
Skógrækt undir merkjum Kolviðar
Reynir Kristinsson framkvæmdastjóri

Save the Children á Íslandi

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Endurheimt votlendis
Hlynur Óskarsson, Landbúnaðarháskóli
Íslands
Tækifæri og framtíðarsýn íslenskra
fyrirtækja í loftslagsmálum
Bryndís Skúladóttir, Samtök iðnaðarins
Umræður
Fundarstjóri er Ragna Sara Jónsdóttir,
forstöðumaður samfélagsábyrgðar hjá
Landsvirkjun.

Allir velkomnir!
¶UJMFGOJBGÈSBBGNMJTUFOEVS-BOETWJSLKVO
GZSJSTBNUBMJWJ̲¢KØ̲JOBNF̲PQOVNGVOEVN

Save the Children á Íslandi

NOREGUR Norsk stjórnvöld hafa

átt í viðræðum við stjórnvöld í
Írak um það hvort hægt verði
að senda öfga-íslamistann múlla
Krekar þangað frá Noregi. Til
þessa hefur ekki þótt óhætt að
senda hann þangað af ótta við að
hann kynni að verða dæmdur til
dauða þar í landi.
Að sögn dagblaðsins Verdens
Gang hefur Jøran Kallmyr,
aðstoðarráðherra í norska dómsmálaráðuneytinu, verið í Írak
undanfarið til að finna lausn á
þessu.
Krekar, sem heitir Nadsjmúddín Faradsj Ahmad, var á
fimmtudagskvöldið handtekinn
eina ferðina enn fyrir hótanir og
fyrir að hvetja fólk til afbrota.
Þetta gerðist eftir að norska
ríkissjónvarpið birti langt viðtal
við hann, þar sem hann sagðist telja mennina sem réðust á
ritstjórnarskrifstofur franska
skoptímaritsins Charlie Hebdo
í París nýverið vera hetjur. Þeir
myrtu tólf manns, þar á meðal
nokkra helstu skopteiknara
blaðsins.
Hann segir skopteiknara,
sem hafi teiknað skopmyndir af
Múhameð spámanni, vera réttdræpa: „Af því hann hefur ráðist
á gildi okkar, siðareglur okkar
og trú, þá á hann að deyja,“
sagði Krekar, en tók þó fram að
ekki mætti nota sprengjur sem
gætu valdið dauða saklausra.
Krekar var fyrir fáum vikum
látinn laus úr fangelsi eftir að
hafa afplánað dóm fyrir sömu
sakir: að hafa haft í hótunum við

➜ Krekar segir skopteiknara
sem hafa teiknað skopmyndir af Múhameð spámanni
vera réttdræpa.

Ernu Solberg forsætisráðherra
og fleiri ráðamenn.
Leiðtogar múslima í Noregi og
víðar segja fráleitt að málflutningur hans njóti trúverðugleika
meðal íslamskra fræðimanna.
Í viðtali við norska ríkisútvarpið segir sænski teiknarinn Lars Vilks, sem líklega var
helsta skotmark morðárásar
í Kaupmannahöfn fyrr í mánuðinum, að hótanir á borð
við þær, sem Krekar hefur í
frammi, séu að verða æ algengari: „Það eru margir sem leggjast á sveif með Krekar.“
Danski skopteiknarinn Kurt
Westergaard, sem teiknaði eina
af skopmyndunum af Múhameð sem birtust í dagblaði árið
2006, segist gjarnan vilja hitta
Krekar. „Hann er velkominn í
heimsókn til mín,“ hefur norska
útvarpið eftir honum. „Eða
við gætum hist í mosku til að
spjalla.“
Norski teiknarinn Per Elvestuen segir múlla Krekar alls ekki
vekja hjá sér ótta: „Nei. Múlla
Krekar er ríkistrúður. Allt hans
framferði er skammarlegt í
hvaða samhengi sem er.“
gudsteinn@frettabladid.is

 SB CZSH¯ µMMVN
O¼KVN,JBC¬MVN

XXXLJBDPN

'VMMC¹JOO
'VMMPS¯JOT
'VMMLPNJOO
/¼S,JB4PSFOUP

)YHUKLUI\YN

'SVNT¼OEVS¬EBHGS LMUJM
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland
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Talningar sýna að landsel hafi fækkað um 30% árlega frá 2011 til 2014:

Stofn landsels hefur hríðfallið

AÐALFUNDUR
GEÐHJÁLPAR 2015

NÁTTÚRA Talning landsela á nokkr-

um helstu látrum landsins gefur vísbendingu um að fækkað hafi í landselsstofninum hér við land um 30%
árlega á tímabilinu 2011-2014, segir í
frétt frá Veiðimálastofnun.
Árið 2011 fór síðast fram mat á
stofnstærð landsels og taldist hann
þá 11-12 þúsund dýr. Þessar vísbendingar koma fram þrátt fyrir að talið
sé að veiðar á landsel séu ekki miklar á Íslandi. Þetta kemur fram í nýrri
skýrslu um niðurstöður talninga á
landsel árið 2014. Höfundar skýrslunnar telja að í ljósi vísbendinga um

Aðalfundur Geðhjálpar verður haldinn að Borgartúni 30,
annarri hæð til hægri, laugardaginn 21. mars kl. 14.
Á dagskrá verða hefðbundin aðalfundarstörf,
m.a. kjör nýrra stjórnarmanna og umfjöllun um lagabreytingar.
Félagsmenn eru hvattir til að mæta á fundinn.
Virðingar f yllst,
stjórn Geðhjálpar.

www.gedhjalp.is

öra fækkun á landsel sé mikilvægt að
fylgjast mun betur með þróuninni en
gert hefur verið á síðustu árum. Landselir voru taldir á nokkrum helstu
landselslátrum landsins í júlí, ágúst
og september 2014 á Vesturlandi,
Vestfjörðum og Norðurlandi vestra.
Einnig var flogið yfir Vatnsnes með
þyrlu Landhelgisgæslunnar og landselir taldir af stafrænum myndum.
Verkefnið var styrkt af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og
unnið í samstarfi Veiðimálastofnunar,
Selaseturs Íslands, Varar sjávarrannsóknarseturs og Svarma ehf.
- shá

FRÍÐUR Selveiðar eru litlar á Íslandi

og skýra ekki fækkun í stofninum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FERNANDA RIFIN Tæki og búnaður er tekinn úr skipum sem eru rifin og seldur sér-

staklega.

Frambjóðendur til stjórnar VR kjörtímabilið
2015–2017 kynna sig á félagsfundi í sal VR,

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Orkuþurrð í
vegi milljarða
fjárfestingar

Húsi verslunarinnar, jarðhæð, miðvikudaginn
4. mars kl. 19.30.
Allir VR félagar velkomnir!

Sænska fyrirtækið TS Shipping vill til Dalvíkur með
stóra verksmiðju þar sem skip eru rifin og málmurinn
endurunninn. Viðræður og undirbúningur stendur
yfir. Svíarnir hafa fundað með Landsvirkjun.

PIPAR\
IPAR\
PAR\TBWA
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WA • SÍA
W
Í • 14
ÍA
14314
431
4
3 41

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | SÍMI 510 1700 | WWW.VR.IS

Öﬂug fjáröﬂun
fyrir hópinn
Samsettir fjáröﬂunarpakkar eða sérsniðnir eftir óskum hópsins

ATVINNUMÁL „Ég hef verulegar
áhyggjur af raforkuflutningskerfinu hingað inn á Eyjafjarðarsvæðið og þeim takmörkunum
sem því fylgja,“ segir Bjarni Th.
Bjarnason, sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar, en takmörkuð flutningsgeta mun að óbreyttu standa í vegi
uppbyggingar sænsks fyrirtækis
sem hefur lýst ríkum vilja til að
byggja þurrkví til niðurrifs skipa
og endurvinnslu á málmum.
Um er að ræða fyrirtækið TS
Shipping, en forsvarsmenn fyrirtækisins komu að máli við sveitarstjórnarfólk í Dalvíkurbyggð í maí
og lýstu yfir áhuga á að setja á
laggirnar iðnaðarfyrirtækið. Helsti
kosturinn sem er til skoðunar er
atvinnulóð á Hauganesi.
„Það hafa verið viðræður í gangi
allt þetta ár við TS Shipping og við
vitum nokkurn veginn hver áform
þeirra eru. Þeir hafa hitt fulltrúa
Landsvirkjunar og sagt þeim hver
þeirra orkuþörf er fyrir svona
starfsemi en þegar maður kynnir
sér upplýsingar um flutningsgetu
raforku hingað þá kemur í ljós að
hún er afar takmörkuð og getur
sett áform sem þessi í uppnám,“
segir Bjarni.
Hann sagði á aðalfundi Samorku
á dögunum að orkuþörf TS Shipping væri 10 MW og fyrirtækið vildi

m.a. byggja upp sína eigin höfn.
Fullbúin verksmiðja eftir þeirra
hugmyndum þýðir um 120 störf
og fjárfestingin yrði um það bil 17
milljarðar íslenskra króna. Helst
er til skoðunar atvinnulóð á milli
Hauganess og Brimness, en þar er
mjög aðdjúpt og aðstæður henta
því vel.
DB blaðið, fréttamiðill Dalvíkurbyggðar, fjallaði um málið á miðvikudag. Í umfjöllun blaðsins
kemur fram að umsvifin séu mikil.
Um 40 hektara lóð hefur verið
nefnd, en til samanburðar krefst
250.000 tonna álver á Bakka við
Húsavík 90 hektara iðnaðarlóðar.
Verkefnið hefur verið í þróun í
þrjú ár og hafa aðstæður hérlendis
verið þaulkannaðar. Þegar skipulagsmál og hönnunarvinna er að
baki tæki tvö til þrjú ár að byggja
verksmiðjuna.
Í fullum rekstri næmi endurvinnsla á stáli allt að 600.000 tonnum á ári, sem jafngildir niðurrifi á
um 60 skipum – og koma öll skip til
greina í verksmiðju af þeirri stærð
sem fyrirhuguð er, eða frá herskipum til togskipa.
Verkfræðistofan Mannvit vinnur nú umhverfisskýrslu sem Skipulagsstofnun gaumgæfir og ákveður
hvort verkefnið þurfi í umhverfismat.
svavar@frettabladid.is

Vildu ekki verkefnið á Grundartanga

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

TS Shipping nálgaðist stjórn Faxaflóahafna í fyrra með uppbyggingarhugmyndir
fyrir þurrkvína á Grundartanga sem fékk ekki hljómgrunn. Voru nefndar ýmsar
ástæður í fundargerð; verkefnið kallaði á umfangsmiklar lóðaframkvæmdir,
breytingar á aðal- og deiliskipulagi og þá lá ekki fyrir hver umhverfisáhrif af
starfseminni yrðu.
Spurður um umhverfisþáttinn segir Bjarni Th. Bjarnason, sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar, að varla geti mikið verið að baki þeim áhyggjum stjórnarmanna
Faxaflóahafna í ljósi starfseminnar sem þar er fyrir. Umhverfismálin væru ekki
áhyggjuefni enda mikil áhersla lögð á umhverfisvæna og örugga starfsemi, eins
og komið hefði fram í máli forsvarsmanna fyrirtækisins frá upphafi.
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Þurfum að horfast í augu við ógnina
Heiða Kristín
Helgadóttir
heidakristin@frettabladid.is

ÖRYGGISMÁL Heildstæð stefna um
þjóðaröryggi Íslands er ekki fyrir
hendi. Eftir að bandaríski herinn fór
frá landinu árið 2006 hefur vinna
verið í gangi við að skilgreina og
meta ógnir sem steðja að okkur og
viðbrögð við þeim.
Sú vinna er á lokametrunum og
mun Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra leggja fram stefnu
um þjóðaröryggi á þingi á komandi
vikum.
„Við erum auðvitað að horfa á
nýjar ógnir sem hafa komið fram á
þessum tíma. En í þessari vinnu, við
að setja okkur þjóðaröryggisstefnu,
höfum við átt samtöl og fundi með
alls konar sérfræðingum, innlendum
og erlendum. Skoðað hvernig aðrir
eru að gera þetta, til að mynda Norðmenn. Flestar aðrar þjóðir eru með
þjóðaröryggisnefnd eða -ráð og við
munum leggja það til,“ segir Gunnar Bragi.
Undir hvern mun slíkt ráð heyra og
verður það pólitískt skipað? „Það eru
nokkrar leiðir færar, en líklega mun
forsætisráðherra fara fyrir slíku
ráði, sem skiptir máli upp á samhæfingu og annað. En það er engin
ein uppskrift til að þessu. Við teljum
alla vegana mikilvægt að skipa þetta
ráð, til þess að geta fylgst með, skilgreint og endurskilgreint þjóðaröryggi Íslands. Ráðið mun líka hafa
forvarnargildi og auðvitað viðbragðsgildi líka, ef eitthvað gerist.“

Höfum verið afslöppuð
Steðjar að okkur meiri ógn en þú
gerðir þér í hugarlund áður en þú
fórst að vinna að þessum málaflokki? „Það hefur komið þægilega
á óvart hvað við höfum getað verið
afslöppuð hingað til þegar kemur
að öryggismálum. En ég tel að það
sé ákveðin breyting að verða og
við getum ekki leyft okkur þann
munað að hugsa að það muni ekki
neitt gerast hér. Við þurfum að
passa landhelgina og umhverfið
okkar, umhverfisógnir geta verið
þjóðaröryggismál. Við teljum mikilvægt að horfa til þeirra.“
Hvernig þá? „Til að mynda slys
sem geta orðið vegna vaxandi
umferðar á norðurslóðum, flutningaskip og skemmtiferðaskip,
möguleg olíuleit. Hækkun hitastigs og hækkun yfirborðs sjávar,
breytingar á fiskistofnum, allt eru
þetta ógnir við þjóðaröryggi. Það
er mjög auðvelt að sökkva sér mjög
djúpt í hvað getur verið umhverfisógn. En það er mjög mikilvægt
fyrir Ísland að horfa til þeirra.“
Netárásir ný ógn og alvarlegri
Gunnar Bragi telur einnig mikilvægt að tryggja varnir okkar þar
sem við erum herlaus þjóð. Nýjar
ógnir, eins og netárásir á stjórnvöld
og fyrirtæki, þarfnast hins vegar
annarra viðbragða en hernaðar.
„Ég verð að viðurkenna að ég hafði
ekki gert mér grein fyrir því þegar
ég kom á þing 2009 hversu hröð
þróun og alvarleg ógn er af netárásum. Við höfum séð það í fréttum að
það er verið að gera árásir á íslensk

fyrirtæki og íslenska stjórnkerfið án efa. Við þurfum að horfa til
okkar innviða í þessu samhengi,
sjúkrahúsanna, rafmagnsnetsins
og stofnananna.“
Höfum við verið að byggja upp
nógu sterkar varnir gegn netárásum? „Örugglega ekki nógu miklar en það er búið að bæta töluvert
mikið úr og á grundvelli þessara
tillagna vona ég að við munum
vakna ennþá meira upp og setja
kraft í lykilþætti sem við þurfum
að passa. Ég veit að lykilfyrirtæki
eins og Landsvirkjun og aðrar
lykilstofnanir hafa verið að uppfæra sín kerfi og reyna að bregðast við. Þannig að í dag er erfiðara
að fikta í þessu hjá okkur en það
var fyrir ári eða tveimur.“
Atburðirnir í París og Kaupmannahöfn hafa vakið spurningar um öryggi
og viðbrögð við hryðjuverkaógn, hefur
sú umræða haft áhrif á þessa vinnu?
„Ég held að við höfum verið meðvituð um það lengur en þann tíma
að slík ógn er nær okkur en við
höfum haldið hingað til. Hryðjuverkin í Útey í Ósló vöktu marga
upp af vondum draumi, þegar
svona gerist hjá vinaþjóð okkar.
Það sem er að gerast í Evrópu
núna er kannski staðfesting á því
að þessi ógn er nálægt okkur. Við
getum ekki leyft okkur að hugsa
þannig að það geti ekkert gerst á
Íslandi. Við erum samt sem áður
öruggt land og lítil þjóð. Við getum
hugsað vel hvert um annað, þannig er ógnin fjarlægari okkur en
mörgum öðrum, en við getum ekki
látið eins og hún sé ekki til staðar.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra mun á næstu vikum kynna nýja stefnu um þjóðaröryggi Íslendinga. Vinna við hana hófst þegar
bandaríski herinn fór frá landinu árið 2006. Síðan þá hafa nýjar og yfirgripsmeiri ógnir eins og netárásir og umhverfisógnir bæst við.

Við erum samt sem áður öruggt land og lítil þjóð. Við
getum hugsað vel hvert um annað, þannig er ógnin
fjarlægari okkur en mörgum öðrum, en við getum ekki
látið eins og hún sé ekki til staðar.
Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra.

Lagadeild Háskólans í Reykjavík efnir í samstarfi við utanríkisráðuneytið,
innanríkisráðuneytið og Lögfræðingafélag Íslands til

ráðstefnu um mannréttindaskrá ESB, áhrif hennar á
EES-rétt og framkvæmd Mannréttindasáttmála Evrópu
Ráðstefnan verður haldin föstudaginn 6. mars nk. kl. 13:00-16:00
í stofu M105 á 1. hæð í Háskólanum í Reykjavík, Menntavegi 1.
Aðgangur er ókeypis og öllum opinn. Ráðstefnan fer fram á ensku.
Mannréttindaskrá ESB varð bindandi 1. desember 2009 og er byggt á henni í mjög vaxandi mæli í dómum ESB dómstólsins.
Einnig hefur verið vísað til hennar í nýlegum dómum EFTA dómstólsins. Með áliti sínu frá 18. desember sl. kvað ESB
dómstóllinn drög að aðildarsamningi ESB að Mannréttindasáttmála Evrópu ekki standast ESB löggjöf. Það er því ljóst að
dráttur verður á því að ESB verði aðili að Mannréttindasáttmála Evrópu.

INGVAR ÓMARSSON Æfir í tuttugu til þrjátíu tíma á viku og er mjög spenntur fyrir

13:00 Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra,
setur ráðstefnuna.
13:10 Methodological Impact of the EU Charter of
Fundamental Rights on EU/EEA law
Dr. Gunnar Þór Pétursson, dósent, lagadeild
Háskólans í Reykjavík.
13:30 Implementing the EU Charter of Fundamental
Rights into EEA law?
Dr. Halvard Haukeland Fredriksen, prófessor,
lagadeild Háskólans í Bergen.

Ingvar Ómarsson brýtur blað í íþróttasögunni:

15:00 The EU Charter of Fundamental Rights and the
Right to Property
Kristín Haraldsdóttir, aðstoðarmaður
innanríkisráðherra og lektor við lagadeild
Háskólans í Reykjavík (í leyfi).

Fyrsti atvinnumaður
Íslands í hjólreiðum
ÍÞRÓTTIR ,,Þetta þýðir að ég hef

15:20 Umræður
15:50 Léttar veitingar

13:50 Spurningar og viðbrögð
14:10 Hlé

því sem fram undan er.

14:40 The Road to Strasbourg – Opinion 2/13 in Context
Dr. Xavier Groussot, gestaprófessor,
lagadeild Háskólans í Reykjavík.

Fundarstjóri: Kristján Andri Stefánsson formaður
Lögfræðingafélags Íslands.

meiri tíma til að æfa og fæ að
keppa á stærri mótum erlendis,“ segir Ingvar Ómarsson.
Ingvar gerði nýverið samning við styrktaraðila, sem gerir
honum kleift að keppa á stórmótum erlendis. Með því er hann orðinn fyrsti íslenski atvinnumaðurinn í hjólreiðum.
Ingvar er 25 ára gamall og er
einn af fremstu hjólreiðamönnum
landsins. Ingvar sem sérhæfir sig
í fjallahjólreiðum hefur undanfarið unnið fjöldann allan af keppnum

hérlendis og árið 2014 var hann
kosinn hjólreiðamaður ársins.
,,Ég hef lengi haft öfluga
styrktaraðila sem hafa stutt við mig
í gegnum tíðina eins og til dæmis
WOW air og Gló,“ segir Ingvar.
Aðspurður hvað sé fram undan
segist Ingvar byrja keppnistímabilið í Danmörku í næstu viku, þar
sem hann mun taka þátt í Cyclocross-keppni á Sjálandi. ,,Á næstunni er svo mjög stórt atvinnumannamót í Bandaríkjunum og
mun ég keppa við þá bestu í bransanum,“ segir Ingvar.
- ngy
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H: 113 cm.
Einnig til í svörtu
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Virka daga kl 10–18 og laugardaga 11-16
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Verst stöddu skuldararnir misstu sína helstu von:

Er sjálfsagt að
svíkja fyrirheit?

E

kkert lyklafrumvarp er í smíðum. „Kannað verði hvernig
gera megi eigendum yfirskuldsettra íbúða kleift að
losna án gjaldþrots undan eftirstöðvum sem veðið sjálft
stendur ekki undir. Um verði að ræða tímabundna aðgerð
sem miði að því að leysa vanda tengdan afleiðingum
efnahagshrunsins. Niðurstaða liggi fyrir í september 2013.“ Þetta
segir í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar frá vordögum hennar.
Við þessi fyrirheit verður ekki staðið samkvæmt því sem Ólöf
Nordal innanríkisráðherra upplýsti á Alþingi í gær. Og kemur
eflaust mörgum á óvart.
Ólöf hafði áður gefið fyrirheit um lyklaleiðina. „Það er alveg
rétt og þarf ekki að hafa mörg orð um það að lyklaleiðin var ein
þeirra leiða sem við sjálfstæðismenn töluðum um á síðasta kjörtímabili og var líka hluti af þeim
skuldapælingum sem ég ræddi
um á flokksráðsfundi árið 2012,“
Sigurjón Magnús
sagði Ólöf í ræðustól Alþingis,
Egilsson
eftir að Helgi Hjörvar spurði
hana um málið. Niðurstaðan er
sme@frettabladid.is
mörgum vonbrigði. Fólkið sem
skuldar umfram eignir batt vonir við að geta gengið út skuldlaust
og þá einnig eignalaust. Nú blasir við að eignirnar eru tapaðar en
skuldirnar hverfa ekki. Það er ömurlegt hlutskipti.
Í sömu aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar segir: „Gerð verði
úttekt á kostum og göllum þess að stofna sérstakan leiðréttingarsjóð vegna húsnæðislána.“
Þarna stangast orð ráðherrans á við það sem talið var að væri
í pípunum. Í aðgerðaáætluninni, boðorðunum tíu, sem var samþykkt á Alþingi skömmu eftir að ríkisstjórnin tók við, var gert ráð
fyrir hvoru tveggja, leiðréttingunni og lyklaleiðinni. Nú er verið
að blása lausnina fyrir verst settu skuldarana af. Staða þess fólks
verður erfið um langa framtíð.
Helgi Hjörvar gerði forsíðufrétt Fréttablaðsins frá því gær að
umtalsefni. Þar sagði Ásgeir Jónsson hagfræðingur um afnám fjármagnshaftanna: „Meginhluti af lánum heimilanna er verðtryggður
og gengislán og verðtryggt lán er nokkurn veginn sama lánið. Það
þarf að undirbúa almenning fyrir þetta og undirbúa stofnanakerfið
þannig að þetta sé einfaldlega pólitískt mögulegt.“
Helgi Hjörvar sagði á Alþingi: „Nú eru auðvitað vaxandi
áhyggjur af því að við afnám gjaldeyrishafta geti skuldir heimilanna aftur rokið upp úr öllu valdi. Þá væri það auðvitað mikilvæg
trygging fyrir heimilin í landinu ef búið væri að ganga frá því í
lög að sama staða kæmi ekki upp aftur, sem ég tel að hafi verið
mistök af okkur hér á Alþingi, að heimilin yfirhöfuð geti lent í
þeirri stöðu að vera yfirskuldsett.“
Ólöf sagði að mörgu að hyggja við losun haftanna, en á Alþingi í
gær kvað hún upp úr með að þeir skuldara sem eru í hvað verstri
stöðu geta hætt að vonast til að geta gengið út af heimilum sínum
skuldlausir. Skuldirnar munu fylgja þeim, hvert sem þeir fara. Trúlega eru þetta vond skilaboð fyrir það fólk sem fyrir verður. Við
hin verðum að spyrja hvort það gangi að stjórnmálamenn segi eitt
en geri annað. Framundan eru átök um slit á Evrópuviðræðunum,
þrátt fyrir skýr loforð um annað.
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MÍN SKOÐUN: JÓN GNARR

Stjórnmálamenningin verður að breytast
Það var í fréttum í vikunni að tölvurisinn Apple hefði haft áhuga á að
hitta forsætisráðherra eða forseta
Íslands til að ræða möguleika á að
opna gagnaver á Íslandi. Það var
þó því skilyrði háð að annar hvor
þeirra kæmi í heimsókn í aðalstöðvar Apple í Bandaríkjunum. Komið
hefur í ljós að hvorki skrifstofa forseta né forsætisráðuneytið svaraði
erindinu með formlegum hætti.
Ekki liggur fyrir hversu mikilvægt
þetta var, hvort Apple hefði haft
raunverulegan áhuga á Íslandi eða
var þetta bara pæling. Það skiptir ekki máli úr því sem komið er.
Apple hefur tilkynnt að þetta gagnaver verði opnað í Danmörku.
Apple er ekki eina risavaxna
tölvufyrirtækið sem hefur haft

áhuga á Íslandi.
Fleiri hafa viljað
opna starfsemi
hér og sumir
gengið svo langt
að senda fulltrúa til að kanna
aðstæður og
ræða við yfirvöld . Síðasta
sumar var hér sendinefnd á vegum
Bitcoin sem rekur fjölda gagnavera
víða um heim. Bitcoin hafði áhuga á
að flytja lungann af starfsemi sinni
til Íslands. Forsvarsmennirnir áttu
meira að segja formlegan fund með
fulltrúum Seðlabanka Íslands. Ekkert varð úr þessum áformum og
skilst mér að Bitcoin hafi einfaldlega gefist upp og farið í hálfgerðu

fússi. Við höfum mörg tækifæri í
raforkusölu. Ísland hentar ágætlega að mörgu leyti fyrir gagnaver. Þau þurfa mikið rafmagn fyrir
tölvubúnað en ekki síst fyrir kælikerfi. Við getum framleitt mikið af
ódýru rafmagni. Rafmagnið okkar
er líka vistvænt. Það er hugtak sem
sífellt vex í verði. Við notum ekki
jarðeldsneyti eða kjarnorku til að
búa til rafmagn. Loftslag á Íslandi
ætti líka að henta vel undir svona
starfsemi. Loftslag er frekar milt
allt árið, ekki of heitt á sumrin og
sjaldan of kalt á veturna. Eflaust er
hægt að hanna húsnæði sem gæti
notað loftslagið til kælingar. Möguleikarnir virðast endalausir. Og því
skyldi ekki vera hægt að opna hér
risavaxin gagnaver eins og álver?

myndir og þeim hefur yfirleitt verið
illa tekið. Þar skortir faglega móttöku hugmynda og úrvinnslu. Yfirleitt hefur maður þurft að ná tali
af dagskrárstjóra því hann virðist
einráður. Hann er ekki alltaf við
og þegar hann er við þá hefur hann
ekki alltaf tíma til að lesa einhver
handrit. Dagskráin virðist fara eftir
duttlungum og jafnvel fyrirgreiðslu
á kostnað faglegra vinnubragða.
RÚV hefur staðið fyrir flestu af
því skammarlegasta sem gert hefur
verið í sjónvarpi á Íslandi. En mér
skilst að það sé eitthvað að breytast
með nýjum stjórnendum.
Í starfi mínu sem borgarstjóri
þurfti ég að sækja fjölda ráðstefna
á Norðurlöndunum. Þangað fer

gjarnan borgarstjóri og svo pólitískir fulltrúar allra flokka sem
eiga sæti í borgarstjórn. Með hópnum fara yfirleitt einn til tveir embættismenn. Ég tók fljótt eftir því að
hjá hinum höfuðborgunum virtist
þessu þveröfugt farið. Þær sendu
yfirleitt her embættismanna og sérfræðinga og svo einn til tvo pólitíkusa. Höfuðborgarráðstefnur voru
einu sinni vettvangur fyrir stjórnmálamenn til að hitta aðra stjórnmálamenn og ræða stjórnmál. Þær
eru það ekki lengur. Umræður eru
orðnar tæknilegri og sérhæfðari og
varða loftslagsmál, sjálfbærni, lýðheilsu og samgöngumál. Ráðstefnurnar hafa misst sitt pólitíska vægi
og eru frekar praktískar.

Anti-þjónusta
Ég hef töluverða reynslu af opinberum stofnunum á Íslandi enda
verið Íslendingur í hálfa öld. Ég
á margar hræðilegar minningar
vegna samskipta okkar og skiptir
þá engu hvort um er að ræða Bifreiðaeftirlit ríkisins, ÁTVR, Hagstofuna, Þjóðskrá Íslands eða sjálft
Alþingi. Mér hafa ekki fundist
þessar stofnanir sérstaklega opnar
fyrir nýjungum eða breytingum.
Þær hafa frekar verið mótfallnar
slíku og rekið þjónustustefnu sem
einkennist af einhvers konar antiþjónustu. Sú ríkisstofnun sem ég
hef átt í mestum samskiptum við er
RÚV. Mér hefur alltaf fundist RÚV
illa rekið apparat. Ég hef margoft
komið þangað með alls konar hug-

Úrelt, stöðnuð og óskilvirk stjórnsýsla
Íslensk stjórnsýsla er að mörgu
leyti úrelt, stöðnuð og óskilvirk.
Það er ekki alltaf við einstaka
stjórnmála- eða embættismenn
að sakast heldur frekar kerfið
og jafnvel sjálfar leikreglurnar.
Íslensk stjórnsýsla er ekkert sérstaklega opin eða móttækileg fyrir
óvæntum og óvenjulegum hugmyndum. Skortur á fagmennsku og
vantrú á fræðilegum röksemdum
er meinsemd í íslenskum stjórnmálum. Stjórnkerfið er of pólitískt
á kostnað fagmennsku. Við leggjum of mikla áherslu á einstaka

leiðtoga og leiðtoga- og stjórnunarhæfileika einstaklinga. Það er
úrelt og frumstæð aðferð. Nútímalegt stjórnkerfi byggir á samstarfi
ólíkra fagaðila, sem hafa menntun
og reynslu til að vinna verkefni vel
og skila sem bestum árangri fyrir
okkur íbúana. Það erum jú við sem
borgum fyrir allt saman á endanum. Hlutverk stjórnmálamanna
er fyrst og fremst stefnumótun
og eftirlit með því að stefnunni sé
fylgt. Hlutverk stjórnmálamanna
er ekki að hafa óþarfa afskipti af
daglegum rekstri.

Við höfum alla möguleika á að
breyta þessu. Við erum lítið land.
Við þurfum skýrar og einfaldar reglur og stjórnkerfi sem er
sveigjanlegt og nær að aðlagast
hröðum breytingum. Stjórnmálamenningin verður að breytast og
nútímavæðast. Afkoma okkar
hefur alltaf byggst á sveigjanleika, útsjónarsemi og hversu
fljót við erum að aðlagast nýjungum. Þannig þarf stjórnkerfið að verða. Ísland er land tækifæra. Ef við erum vakandi fyrir
þeim.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is AÐSTOÐARFRÉTTASTJÓRI: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is HELGARBLAÐ: Erla Björg Gunnarsdóttir erla@frettabladid.is MENNING: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is
VÍSIR: Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

27. feb. - 2. mars
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© ILVA Ísland 2015 Virðisaukaskatturinn er reiknaður af við kassann.

Föstudag - mánudags
Gildir ekki um vörur á áður niðursettu
verði og vörum merktum
“Everyday Low Price”

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað ILVA

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18,
mánudaga - föstudaga 11-18:30
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Baráttan gegn spilltu
viðskiptaumhverﬁ

FORSTÖÐUMAÐUR Á FYRIRTÆKJASVIÐI OLÍS
Olís auglýsir eftir forstöðumanni til að stýra rekstrar- og efnavörusölu félagsins.
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til að stýra sölu- og markaðsmálum helstu
vöruflokka Olís og Rekstrarlands, þar á meðal rekstrar-, heilbrigðis-, rannsóknar- og
efnavörum. Viðkomandi þarf að búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum, hafa drifkraft
og frumkvæði og vera sjálfstæður og skipulagður í vinnubrögðum.

Víðtæk þekking og reynsla
af sölustjórnun

Mánaðarleg uppgjör, söluskýrslur
og frávikagreining

Góð enskukunnátta

Þátttaka í áætlanagerð og stefnumótun

Gott vald á helstu tölvuforritum

Samskipti við erlenda birgja
Dagleg stjórnun og rekstur deildar
Vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá í tölvupósti til starfsmannastjóra Olís,
Ragnheiðar Bjarkar, á rbg@olis.is fyrir 9. mars nk. og merkið hann „Forstöðumaður“.

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks,
stuðning til náms og heilsueﬂingar, heiðarleika í
samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Komdu á
háskóladaginn
Taktuupplstakvr un!

28. febrúar kl. 12 – 16
+iVNyOLQQt5H\NMDYtNRJ+iVNyOLQQi%LIU|VW
N\QQDQiPVIUDPERêKiVNyODQQDtK~VDN\QQXP
+iVNyODQVt5H\NMDYtNt1DXWKyOVYtN
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Tilboðsgerð og þátttaka í útboðum

•

Háskólapróf í viðskiptafræði
eða sambærileg menntun

SÍA

Yfirumsjón með ráðgjöf, þjónustu
og sölu á rekstrarvörum

•

HÆFNISKRÖFUR:

PIPAR\TBWA

HELSTU VERKEFNI:

Spilling í viðskiptalífinu VIÐSKIPTI
➜ Áhrif spillingar
getur birst með margvíseru margvísleg og
legum hætti; mútuþægni,
alltaf skaðleg fyrir
mútum, þjófnaði, fjárkúgun, samráði, fölsun ársneytendur og hagreikninga og svikum hvers
kerﬁð í heild sinni.
konar. Algengt form spillingar í viðskiptum er þegar
stjórnendur og starfsmenn
misnota stöðu sína til pers- Ásgeir Brynjar
spillingu í viðskiptalífinu,
þá voru framin afdrifarík
ónulegs ávinnings. Stund- Torfason
svik í tengslum við fjárum geta hvatakerfin verið
málakrísuna árið 2001,
þannig uppbyggð að stjórnsérstaklega hjá bandaendur og starfsmenn missa
sjónar á góðum gildum og
ríska orkusölufyrirtækinu
langtímamarkmiðum fyrirEnron. Í framhaldinu voru
tækisins, því allt kapp er
gerðar ýmsar breytinglagt á að gíra upp skammar á reglugerðarumhverfi
skráðra fyrirtækja. Árið
tímahagnað til að ná bónusmarkmiðum. Áhrif spilling2004 er sérstaklega merkiar eru margvísleg og alltaf Jenný Stefanía
legt í baráttunni við spillJensdóttir
skaðleg fyrir neytendur
ingu í viðskiptum að tvennu
stjórnarmenn í
og hagkerfið í heild sinni. Gagnsæi, samtökleyti.
Spilling í viðskiptum hefur um gegn spillingu
Það ár ákváðu Sameinuðu þjóðirnar að bæta við
skaðleg áhrif á traust í samfélaginu, laskar orðspor og áreiðantíunda ákvæðinu eða „boðorði gegn
leika í viðskiptum þannig að væntspillingu“ í alheimsviðskiptasáttingar viðskiptavina um heiðarleika
mála sinn. Sáttmálinn tekur á mannog heilindi minnka.
réttindum, vinnuafli, umhverfi í
tengslum við viðskipti og loks spillGóðir stjórnarhættir
ingu með yfirlýsingu um að spillGóðir stjórnarhættir eru menningaring sé nú álitin ein stærsta hindrun
bundnir og birtast á mismunandi
gegn sjálfbærri þróun með tærandi
hátt en vondir stjórnarhættir verða
áhrifum á öll samfélög.
oft fyrst sýnilegir þegar vandamál
Nýr alþjóðlegur endurskoðunarog krísur koma upp. Spilling grefstaðall (ISA 240) var einnig samur almennt undan trausti, en traust
þykktur árið 2004. Staðallinn tekur
er ein mikilvægasta undirstaða viðsérstaklega til fjársvika og fölsunar
skipta. Til að samningar að baki viðársreikninga en hugmyndin þar að
skiptum haldi þarf annars vegar lög
baki endurspeglar viðbrögð endurog reglu en hins vegar traust manna
skoðendastéttarinnar við Enronmálinu. Ein stærsta endurskoðá milli, traust um réttar upplýsingar,
réttar vörur, réttar innihaldslýsingunarskrifstofa heims á þeim tíma,
ar o.s.frv. Reikningsskil eru gerð út
Arthur Andersen, tók fullan þátt
í stórfelldum svikum Enron, sem
frá fjárhagsupplýsingum en byggja
urðu til þess að fjölmargir töpuðu
jafnframt á skilningi þess að treysta
megi því að ársreikningar séu gerðsparnaði og lífsviðurværi sínu.
ir á ábyrgan, sannferðugan og réttMarkmið með staðlinum felst
aðallega í grundvallarhugarfarsan hátt. Sé ekki hægt að treysta
því mun kerfið hrynja. Límið sem
breytingu endurskoðandans, þannig
heldur viðskiptalífinu saman er því
að hann megi ekki gera ráð fyrir að
stjórnendur fyrirtækja segi satt og
fyrst og fremst gagnkvæmt traust,
en spilling og hvers konar svik tæra
rétt frá, enda þótt hann hafi aldrei
og grafa undan traustinu, þannig að
haft ástæðu til að véfengja þá áður.
fjármálakerfið í heild getur auðveldGerð er krafa um að endurskoðandi
lega hrunið.
beiti faglegri tortryggni eða efahyggju (e. professional scepticism)
Óhagkvæmni
í öllu endurskoðunarferlinu, og geri
Þegar fréttist af spillingu innan
ráð fyrir möguleika á rangfærslum
í bókhaldi, sem gefi ranga mynd af
fyrirtækis tapar það virðingu viðstöðu fyrirtækisins.
skiptavina, traustið brestur og orðsporið laskast. Stjórnendur verða að
Að standa reikningsskil
eyða dýrmætum tíma og fjármagni
gjörða sinna
til að endurvinna glatað traust og
orðspor, til að viðhalda mikilvægEin helsta ástæða þess að ríkjustu rekstrarforsendu sinni, viðum eða fyrirtækjum farnast vel
skiptavininum. Sektargreiðslur, löger talin vera samþætting á trausti
fræði- og ráðgjafarkostnaður getur
og ábyrgð. Þetta á við allt síðan á
dögum ítölsku borgríkjanna við
þannig líka orðið mikill og dregið úr
Flórens, á gullöld Hollands og í
hagkvæmri nýtingu á fjármagni og
mannauði.
Bretlandi á 18. og 19. öld. Öll þessi
Auk þess að leiða til óhagkvæmrsvæði blómstruðu vegna þess að
ábyrgð og ábyrgðarskylda (e. accar nýtingar á fjármagni og mannauði getur spilling haft í för með sér
ountability) voru grundvallarhugtök
ýmis alvarleg hagræn áhrif fyrir
í menningu þeirra og reikningsskil
allt hagkerfið. Þannig getur kostn(e. accounting) voru einnig samþætt
aður vegna starfsmanna með vitnöllu námsefni, við trúarsetningar,
eskju um spillingu verið hár, því
siðlega breytni og stjórnmálakennþað þarf annaðhvort að hækka viðingar. Fjárhagsleg ábyrgðarskylda
komandi í tign og launum eða gera
forstjóra og stjórnarmanna fyrirtækja er jafn mikilvæg í nútímastarfslokasamning gegn þögn og
afskiptaleysi. Á endanum greiðir
legu hagkerfi, bæði fyrir eigendur
neytandinn alltaf kostnað við spillog viðskiptavini. Þess vegna á siðingu, því fyrirtækin verða að fleyta
leysi og spilling í viðskiptum ekki
spillingarkostnaði út í verðlagið.
að geta borgað sig. Til þess að svo
megi verða þurfa viðskiptareglur og
Viðbrögð og aðgerðir
lög að vera skýr og einföld, en eftÞó að flestum sé efst í huga fjárirlit með þeim jafnframt öflugt og
málahrunið 2008 þegar talað er um
skilvirkt.

/LVWDKiVNyOLÌVODQGVYHUêXUPHêN\QQLQJXiQiPV
EUDXWXPVtQXPtK~VQ êLVNyODQV/DXJDUQHVYHJL

Háskóladagurinn um allt land
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Save the Children á Íslandi

50-70%

70%
af fermingarfötum
verð nú kr 10.494
verð nú kr 5.094
vesti verð áður kr.14.980 verð nú kr 4.494

jakki verð áður kr. 34.980
buxur verð áður kr.16.980

60%
Opið virka daga frá kl. 11 til 18
laugardaga frá kl. 11 til 17
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512
Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

Barnafatnaður frá
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Þórunn Erna Clausen, leik- og söngkona

Kennir krökkum og fer á árshátíð
Það er fótboltamót hjá syni mínum í dag
sem ég mæti á. Svo er ég einnig að
kenna litlum krökkum söng og leiklist í
dag. Síðan er auðvitað árshátíð 365 um
kvöldið og ég hlakka innilega til.

Björn Jörundur
Friðbjörnsson, söngvari

Jón Jósep Snæbjörnsson,
söngvari

María Rut Kristinsdóttir,
markaðsstjóri

Spilar á Nýdönskum
dögum

Skemmtir
fullorðnu fólki

Helginni eytt í ﬂutninga og fínerí

Ég er að spila með Nýdanskri
á Nýdönskum dögum í Bæjarbíói í Hafnarfirði í kvöld. Á
sunnudaginn verð ég svo að
pakka saman Nýdönskum
dögum í Hafnarfirði.

Í dag mun ég líklega borða
kaffibrauð og skemmta fullorðnu fólki þegar líða tekur á
kvöldið. Kveð síðan landann
eldsnemma í fyrramálið og
skrepp stutt til Amsterdam.

Við Ingileif (unnustan mín)
keyptum okkar fyrstu íbúð í
janúar og fáum lyklana um
helgina. Við verðum því á
fullu í að flytja og kaupa húsgögnin sem við erum með á
Excel-skjalalistanum okkar.

FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

Á STÆRSTA matarmarkað
landsins sem er matarmarkaður Búrsins í Hörpu um
helgina. Ljúfmeti til sölu og smakks.

Á NÝJA PLÖTU Mono Town
sem ber heitið In the eye of
the storm. Hljómsveitin var
hlaðin verðlaunum á Íslensku tónlistarverðlaununum um síðustu helgi.

AFTUR
Á
KREIK,
háðsádeilu
um Hitler í
nútímanum
sem kom
út í Þýskalandi árið
2012. Stóra
spurningin
er: Má hlæja
að Hitler?

FLOTT SAMSTARF Bryndís Loftsdóttir, starfsmaður Félags íslenskra bókaútgefenda, segir íþróttaandann svífa yfir vötnum á markaðnum.

Bækur og bolti í eina sæng
Bókamarkaður Félags íslenskra bókaútgefenda var opnaður í gær við þjóðarleikvang Íslendinga.
Erla Björg Gunnarsdóttir
E
erlabjorg@frettabladid.is
e

Bókamarkaðurinn er til húsa í
stúkunni á Laugardalsvelli annað
árið í röð. Áður var hann til húsa í
Perlunni en bókaútgefendum líður
betur í ferhyrndu húsnæði.
„Bækur eru ferhyrndar og röðuðust illa í hringlaga Perluhúsi,“
segir Bryndís Loftsdóttir, starfsmaður Félags íslenskra bókaútgefenda. „Svo er hér íþróttaandi yfir.

Salurinn er áttatíu metrar á lengd
þannig að það má segja að þegar
fólk kemur á bókamarkaðinn sé
það að skila daglegri líkamsrækt
í leiðinni.“
Í ár er lögð sérstök áhersla á
barna- og ungmennabækur auk
fræðibóka. „Barnabækur hafa
aldrei áður fengið svona mikið
pláss. Það er ánægjulegt. Svo fylla
fræðibækurnar heilan gang, svokallaðan menntaveg. Á þeim gangi
stoppar fólk lengi og gluggar í

Eggjanúðluréttur
Óli Kárason vert á veitingastaðnum Asíu á Laugavegi
10 gaf okkur uppskrift að góðum rétti í næsta partí.

THEORY OF EVERYTHING í
bíó en þjóðargersemin Jóhann
Jóhannsson semur tónlistina í
kvikmyndinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Chow-mein eggjanúðlur með
kjúklingi og rækjum

smá salt og sykur
2 msk. sojasósa

2 kjúklingabringur, skornar í bita
Rækjur (magn eftir smekk)
400 g forsoðnar eggjanúðlur
1 forsoðin gulrót, gróft skorin
2 vorlaukar, gróft skornir
½ laukur,fínt skorinn
½ haus af kínakáli, gróft skorinn
2 egg
6 msk. grænmetisolía

Brúnið kjúklingabringurnar og setjið
til hliðar. Setjið olíu á pönnuna,
hrærið eggin á pönnunni, bætið
gulrót, vorlauk, lauk og kínakáli við
og léttsteikið saman. Núðlunum
bætt út í og blandað vel saman við
ásamt salti, sykri og sojasósu. Setjið
kjúklinginn í að lokum og rækjurnar
og léttsteikið saman.

fræðin,“ segir Bryndís og bætir
við að einnig verði tvær fornbókaverslanir reknar á svæðinu.
Bókaútgefendur eru sannfærðir
um að samvinnan verði gæfusöm
fyrir bæði útgefendur jafnt og
íslensku fótboltalandsliðin. „Við
erum til húsa í nýju stúkunni við
Laugardalsvöllinn – við þjóðarleikvang Íslendinga. Laugardalurinn er frístundamiðja höfuðborgarsvæðisins og frábær viðbót
að fólk geti nært andann á bóka-

7.000
bókatitlar verða á markaðnum frá ríﬂega 100 útgefendum. Markaðurinn
hefur aldrei verið jafn stór.
markaði þegar það á leið um dalinn,“ segir Bryndís.
Markaðurinn verður opinn alla
daga kl. 10-18 til 15. mars.
NÚÐLURÉTTURINN

„Galdurinn
er að ná upp
mjög góðum
hita og vera
með allt skorið og tilbúið,
þá er þetta
eldsnöggt að
eldast,“ segir
Óli á Asíu.

www.renault.is

RENAULT SETUR NÝTT ÍSLANDSMET

HRINGINN OG 250 KM
AÐ AUKI Á EINUM TANKI
Akureyri
Blönduós

Egilsstaðir

Höfn
Reykjavík

E N N E M M / S Í A / N M 6 6 7 8 0 / *Miðað við uppge
efnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri

Selfoss

RENAULT CLIO
O
DÍSIL, BEINSKIPTUR. 3,4 l/100 km*
VERÐ: 2.850.000 KR.
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FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

RENAULT CLIO SPORT TOURER
DÍSIL, BEINSKIPTUR. 3,4 l/100 km*
VERÐ: 3.050.000 KR.
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FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

RENAULT CAPTUR
m*
DÍSIL, BEINSKIPTUR. 3,6 l/100 km
VERÐ: 3.540.000 KR.
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FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

RENAULT MEGANE SPORT TOURER
TOU
OU
URE
RER
R
DÍSIL, BEINSKIPTUR
BEINSKIPTUR. 3,5 l/100 km*
DÍSIL
VERÐ: 3.540.000 KR.
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FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

DÍSILBÍLARNIR FRÁ RENAULT SLÁ Í GEGN
Dísilbílarnir frá Renault hafa sannarlega slegið í gegn fyrir sparneytni og hagstætt verð. Malín Brand, blaðamaður
Bílablaðs Morgunblaðsins, ók á síðasta ári Renault Megane Sport Tourer með 110 hestaﬂa, 1,5 l dísilvél hringinn
í kringum landið og í Húnaver að auki á einungis einni 60 l tankfyllingu eða u.þ.b. 1.520 km leið.

ÞÚ TANKAR SJALDNAR Á RENAULT
BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

OPIÐ Í DAG FRÁ KL. 12–16
GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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Að koma út úr skápnum sem
listamaður og lifa drauminn
Eins og Billy Elliot dreymdi Berg Þór Ingólfsson leikstjóra og fyrsta atvinnuleikara Grindavíkur um að verða listamaður
þegar hann yrði stór. Nú leikstýrir hann stórsýningunni um Billy Elliot og lifir leikhúsdrauminn á hverjum degi.
Magnús
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

B

ergur Þór Ingólfsson er
fyrsti atvinnuleikarinn
frá Grindavík, útskrifaður 1995 úr Leiklistarskólanum. Hann hefur á
síðustu árum átt mikilli
velgengni að fagna innan Borgarleikhússins. Bergur Þór er þessa
dagana meira en lítið upptekinn
við að setja upp Billy Elliot á Stóra
sviði Borgarleikhússins og æfingar
hafa staðið yfir í allt að níu mánuði. Nú þegar um vika er í frumsýningu er þegar uppselt á yfir
tuttugu sýningar enda hafa uppfærslur Bergs notið mikilla vinsælda á síðustu árum.
Bergur Þór er kvæntur Evu Völu
Guðjónsdóttur búningahönnuði og
saman eiga þau dæturnar Urði,
Áróru og Emilíu og fyrir átti Bergur dótturina Nínu Rún. Þær Urður,
Emilía og Nína eru farnar að taka
þátt í leiklistarlífinu svo það eru
ófáar stundirnar sem fjölskyldan
ver í þjónustu við listagyðjuna. „Ég
legg skrif mín gjarnan undir stelpurnar og þær eru ónískar á góðar
hugmyndir. Undanfarið hefur það
æxlast þannig að ég hef verið að
leikstýra stórum sýningum og
þessar stóru skepnur þarfnast
mikillar viðveru – of mikillar. Ég
hefði viljað eiga meiri tíma fyrir
mig og fjölskylduna og vera betur
á staðnum í hausnum þegar ég er
heima. En það er erfitt að hætta
að hugsa um þetta blessaða leikhús, það er einhvern veginn þannig
vinna. Hugmyndir og lausnir þurfa
að fá að malla og krauma og svo
koma þær oft þegar maður á síst
von á þeim – jafnvel í draumi.“
Billy Elliot segir sögu ellefu ára
drengs á Englandi á tímum verkfalls kolanámumanna 1984-85
sem fyrir tilviljun fer að leggja
stund á ballett og tekst á við fordóma og neikvæð viðhorf hins
karllæga samfélags. „Ég get alveg
játað að það er ákveðin hliðstæða
á milli sögunnar um Billy Elliot og
sögu fyrsta atvinnuleikarans frá
Grindavík,“ segir Bergur og brosir
hlýlega. En Bergur sem hefur sérstaklega hlýja og þægilega nærveru heldur rólega áfram og það er
aldrei langt í brosið og húmorinn.

Að komast að því að
það er allt í lagi að knúsast
og opna sig og leyfa sér að
taka pláss í heiminum og
vera til. Það voru ekki
margar sýningar á þessum
uppfærslum en þær eru
samt eitt af mínum allra
stærstu afrekum.

Fyrir mér var það
sem gerðist í leikhúsinu í
Reykjavík og í áramótaskaupinu eins og guðirnir
á Ólympusfjalli, einhver
fjarlægur og ósnertanlegur draumur.

Stóri sigurinn fólst í
að komast yfir allan
óttann og þessa miklu
þóknunarþörf. Fyrir þetta
hafði ég oft staðið á
sviðinu og velt því fyrir
mér hvað hver einn og
einasti áhorfandi væri að
hugsa um mig.

Ónytjungahopp og draumar
„Þegar ég var unglingur í Grindavík var talað um þetta sem ónytjungahopp og að listaspírur og
svokallaðir háskólamenn væru
afætur í þjóðfélaginu. En þótt þessi
skoðun væri fyrirferðarmikil þá
var hún samt alls ekki allra. Málið
er að sumir virðast hreinlega ekki
þola þetta og þá á ég við leikhús,
listir og menningu en ég hef í
sjálfu sér enga haldbæra skýringu
á því hvað veldur. Þannig er það
bara.
Fyrir mér var það sem gerðist í leikhúsinu í Reykjavík og í
áramótaskaupinu eins og guðirnir
á Ólympusfjalli, einhver fjarlægur
og ósnertanlegur draumur. Þegar
ég svo mörgum árum síðar lék í
Fiðlaranum á þakinu og sat við
hliðina á Sigga Sigurjóns þá þurfti
ég að klípa mig til þess að fullvissa
mig um að þetta væri ekki bara
draumur. Mátti ég þetta? Er í lagi
að ég sé hér? Þetta sótti að mér en
það er svo óendanlega mikilvægt í
mínum huga að list er hluti af öllu
mannlífi og á að vera aðgengileg
öllum.
Út úr skápnum sem listamaður
Ég á fjóra bræður og eina systur,
er næstyngstur í þessum stóra
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Til hvers að ﬂækja hlutina?

SJÁLFKRAFA
í BESTA ÞREP!

365 GSM sérsníður þjónustuna að notkun hvers og eins. Í upphaﬁ mánaðar byrja allir viðskiptavinir í 0 mínútum og 0 SMS-um. Það fer síðan
eftir notkun í hvaða þrepi ha
ann
a
nn endar þann mánuðinn. Viðskiptavinir
kiptavinir okkar færast á milli þrepa, ávall
hann
ávallt vissir um að vera í réttri leið.

0–60
0mín. og SMS

0kr.

60 mínútur og 60 SMS í GSM
og heimasíma á Íslandi.

60–
0 365 mín. og SMS

En
ndalaust

365 mínútur og 365 SMS í
GSM og heimasíma á Íslandi.

Endalausar mínútur og SMS
í GSM og heimasíma á Íslandi.

2.990kr. 4.990kr.
Viðskiptavinir okkar færast á milli þrepa
vissir um að vera í réttri leið.

365.is
Sími 1817

Þú færð 20 GB ljóshraðanet, 100 mín. í heimasíma og 60 mín. og 60 SMS í GSM á 0 kr. ef þú kaupir valdar sjónvarpsáskriftir hjá 365.

GAGNAMAGNSPAKKAR FYRIR NETIÐ Í SÍMANUM

500 MB
790 kr.

1GB

1.190 kr.

5 GB

1.990 kr.

15 GB 3.990 kr.

Inngöngutilboð með tilboðspökkum

-2. 490

1. 500 kr.

kr.
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hópi og kannski hef ég eitthvað
þurft að hafa fyrir athyglinni.
Þegar ég var strákur var ég alltaf
eitthvað að „fíflast“ eins og sagt
var við mig. En það fylgdi því líka
að ég átti að gera mér grein fyrir
því að ég gæti ekki haft atvinnu
af þessum fíflalátum. Þetta hefur
fylgt mér og ég hef allan ferilinn verið að reyna að finna leyfið
fyrir því að vera leikari. Heima í
Grindavík var ég eins og skápahommi sem þurfti lífsnauðsynlega
að komast út og fá að vera listamaður. Það er í mínu eðli og því
verður ekki breytt. Ég fékk samt
alltaf stuðning heima fyrir og þá
sérstaklega frá mömmu og pabba.
Við bræðurnir tölum kannski
meira um Manchester United en
listir en foreldrar okkar eru ákaflega hvetjandi og vilja okkur systkinunum alltaf allt það besta. Fyrirstaðan snerist því meira um það
sem ég hafði heyrt í samfélaginu
en ekki innan fjölskyldunnar. Þessi
fyrirstaða myndar einhvers konar
girðingu á milli lista og samfélags
og ég stofnaði Grindvíska atvinnuleikhúsið á sínum tíma til þess að
rífa niður þessa girðingu í mínum
heimabæ með því að segja sögur
að heiman og til þess að kallar eins
og ég mættu vera kallar eins og ég.
Allt í lagi að knúsast og opna sig
Ég byrjaði að leika í Leikfélagi
Grindavíkur sem var virkt á þeim
árum og svo var ég í leikfélaginu í framhaldsskólanum. Eftir
leiklistarskólann var stofnaður
ungmennahópur í Grindavík á
vegum Jónu Kristínar Þorvaldsdóttur, sem þá var sóknarprestur,
og móður drengs sem hafði fyrirfarið sér. Þær opnuðu félagsmiðstöð í yfirgefnu frystihúsi og ég
var fenginn til þess að leikstýra
krökkunum í tveimur sýningum
og eiginkona mín, Eva Vala, tók
að sér að sjá um leikmynd og búninga. Þetta er ein mín eftirminnilegasta leikhúsreynsla. Þarna voru
krakkar sem fundu sig illa og það
var fátt í boði sem hentaði þeim
því þeir voru afhuga fótbolta og
körfubolta. Sum þeirra eru nánir
vinir mínir í dag og þrjú eða fjögur
þeirra hafa sagt mér seinna meir
að þetta hafi bjargað lífi þeirra. Að
komast að því að það er allt í lagi
að knúsast og opna sig og leyfa sér
að taka pláss í heiminum og vera
til. Það voru ekki margar sýningar
á þessum uppfærslum en þær eru
samt eitt af mínum allra stærstu
afrekum.
Andlegt þrot og sigur á óttanum
Þegar ég horfi til baka þá sé ég að
2006 var árið sem allt breyttist.
Þetta ár fór ég í andlegt þrot þar
sem taugakerfið var komið á yfirsnúning. Ég held að margir lendi
á vegg í lífi sínu á einhverjum
tímapunkti. Í framhaldinu fór ég í
andlega leit með það að markmiði
að taka ábyrgð á sjálfum mér. Það
sem varð mér til gæfu er að góður
vinur minn sagði mér að Al-Anon
væri rétti staðurinn fyrir mig og
henti mér þangað inn á fund. Þar
fann ég mig samstundis og stundaði fundi stíft samhliða því að fara
í hugræna atferlismeðferð hjá frábærum þerapista.
Stóri sigurinn fólst í að komast
yfir allan óttann og þessa miklu
þóknunarþörf. Fyrir þetta hafði
ég oft staðið á sviðinu og velt því
fyrir mér hvað hver einn og einasti áhorfandi væri að hugsa um
mig. Hvað viðkomandi fyndist um

LÍFIÐ Í LEIKHÚSINU „Það er erfitt að hætta að hugsa um þetta blessaða leikhús, það er einhvern veginn þannig vinna.“ Segir Bergur Þór sem hefur verið vakandi og
sofandi yfir Billy Elliot um langa hríð.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BERGUR
ÞÓR UM
BILLY
ELLIOT

„Billy Elliot er ekki pakkasýning heldur
erum við að skapa þennan heim hérna
í Borgarleikhúsinu eins og við gerðum í
Mary Poppins. Þetta er búið að vera langt
og strangt ferli og þá sérstaklega fyrir
strákana sem komu til greina í Billy og

mig og svo framvegis. Áhorfendur finna fyrir þessu hjá leikara og
þess vegna er þetta mikil fagleg
fötlun. Til þess að komast yfir
þetta þurfti að eiga sér ákveðið uppgjör við sjálfan mig og ég
þurfti að taka út mikinn þroska.
Að vinna með góðu fólki
Hluti af þessu ferli var að fara
heim til Grindavíkur og stofna
Atvinnuleikhús Grindavíkur,
GRAL, með Evu Völu minni og
kærum vinum. Þar set ég fyrst upp
eins manns sýninguna Tuttugu og
eins manns saknað og í framhaldinu barnasýninguna Horn á höfði
sem við Guðmundur Brynjólfsson
skrifuðum saman og sló svo rækilega í gegn. Um leið og viðsnúningurinn varð í einkalífinu öðlaðist ég
meira traust og tækifærin í faginu
fóru að hrynja í fangið á mér.
Ég setti upp Oz og svo kom Jesú
litli og ég öðlaðist trú á sjálfum

stóðu sig allir frábærlega. Það eru um 40
börn í sýningunni og það er gaman að sjá
allt þetta unga hæfileikafólk saman komið
í þessari sýningu. Sem leikstjóra finnst
mér óneitanlega erfitt að geta ekki verið í
augnsambandi við hvern og einn sem er í

mér og það gerðu aðrir líka. Ég
er svo heppinn að ég á gott með
að vinna með fólki og það skiptir
miklu máli í leikhúsinu því það er
svo mikil samvinnulist. Upphafið
var að vinna með þessu góða fólki
í GRAL og svo kom allt þetta frábæra fólk sem kom að Jesú litla og
seinna Hamlet litla. Halldóra Geirharðs, Kristjana Stefáns, Benni
Erlings, Snorri Freyr og fleira
gott fólk sem hefur verið ótrúlega
gaman að vinna með. Þegar ég er
búinn að klára Billy Elliot erum
við Kristjana að fara að skrifa
saman trúðaóperu og það verður
enn eitt ævintýrið.
Billy Elliot og mín Grindavík
Ég var kannski geimvera í
Grindavík á sínum tíma en það
gerir mig ekkert merkilegri en
aðra. Það gerist bara. Billy Elliot
er líka svona saga þar sem kolanámubærinn er kannski soldið

sýningunni en ég reyni að sinna öllum og
hvetja þau áfram. Það þurfa allir klapp og
athygli og þau eiga það líka svo sannarlega
skilið. Ég efast ekki um að fólk mun njóta
þess að koma og sjá Billy Elliot og alla hina
snillingana fara á kostum í Borgarleikhúsinu.“

sambærilegur við mína Grindavík. En Billy er samt ekkert endilega saga um listamann, hún er
miklu víðari en það, því hún er
saga um hæfileika sem búa innra
með okkur öllum. Saga um að einhver skuli veita þeim athygli og
hlúa að þeim. Því þó svo Billy
Elliot sé um dans þá er það ekki
málið, heldur hver býr til farveg
fyrir hæfileika og hlúir að þeim.
Það er það sem mestu máli skiptir
svo við fáum öll að blómstra á
okkar eigin forsendum.
Að það sé fólk sem er tilbúið
að rétta út hjálparhönd og að sá
sem á þarf að halda sé fær um
að þiggja þá hjálp er svo stórt.
Þetta er það sem ég er svo oft
að takast á við í mínum verkum.
Billy Elliot, Hamlet litli, Jesú litli,
Kenneth Máni – þessi strengur
er alltaf þarna. Barátta okkar við
að vakna inn í nýjan dag og það
fylgir enginn leiðbeiningabækl-

ingur. Þetta er það sem þekkist í
mínum sýningum; þessi leit okkar
að mannsæmandi lífi sem gengur
aðeins með hjálp samfélagsins.
Loksins í Stuðmönnum
Ég vil að leikhúsið sé m.a. að takast á við þetta. Að það sé að gefa
okkur tækifæri til þess að spegla
okkur þar sem er verið að hleypa
okkur inn og gefa af sér. Sem leikhúsmaður hlýt ég að stefna að
því að snerta líf áhorfandans og
hafa áhrif. Það er svona sem ég
vil að leikhúsið sér. Ég sé mig líka
alltaf meira sem leikhúsmann en
leikara eða leikstjóra eða höfund
o.s.frv. Ég vil vera í þessu öllu.
Þegar ég var ungur þá dreymdi
mig um að vera í Stuðmönnum og
syngja og spila, dansa og leika og
bara gera þetta allt og núna er ég
að lifa þennan draum, gera þetta
allt. Ég er í Stuðmönnum – loksins.“

FJÖLSKYLDAN, ÆSKAN OG LÍFIÐ Í GRINDAVÍK

Jónína Rún Pétursdóttir, móðir Bergs, með öllum dætrunum hans á góðri stund heima í eldhúsinu hjá honum og Evu Völu. Síðasta sumar setti Bergur upp söngleik í NY við góðan orðstír og stelpurnar komu og dvöldu
með honum í Stóra eplinu. Jón Páll Eyjólfsson, nú leikhússtjóri á Akureyri, og Bergur Þór á sviðinu í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Bergur Þór stillir sér upp eins og ungur Billy Elliot heima í Grindavík.
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Ég upplifði það eftir að
ég kom úr meðferðinni að
ég væri svo skemmd í
hausnum. Ég átti erfitt með
að tala og tjá mig, að mynda
setningar eða finna réttu
orðin. Og ég sem hafði
alltaf verið svo orðheppin.

Þetta er ótrúlega harður heimur
og allir eru í hörku vinnu við að
reyna að lifa hann af. Það sem er
kannski mest sjokkerandi er að hann
stjórnast af lyfseðilsskyldum lyfjum
sem gerir marga mjög bilaða og
siðlausa og þeir framkvæma hluti
sem þeir hefðu annars aldrei gert.

SKÖMMIN VARÐ EFTIR Á GÖTUNNI Karlotta upplifði mestu skömmina þegar hún var á götunni. Í dag einbeitir hún sér að lifa í núinu enda engin framtíð fólgin í því að velta sér upp úr fortíðinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Mikilvægast að fyrirgefa sér
Karlotta Dúfa Markan hefur eytt tæplega helmingi ævi sinnar undir áhrifum fíkniefna. Hún missti barnið sitt frá sér og
bjó á götunni. Fyrir rúmum tveimur árum ákvað hún að gera ekki syni sínum það lengur að eiga útigangskonu fyrir móður.
Erla Björg
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

K

arlotta býr í Súðavík með
móður sinni og 12 ára
gömlum syni. Í næsta
húsi býr bróðir hennar,
sveitarstjórinn, ásamt
konu og börnum. Hún er
í stuttu stoppi í Reykjavík, fyrst og
fremst til að hitta lækna.
„Ég er búin að vera í meðferð við
lifrarbólgu C og er að fara í síðasta
tékkið núna. Lifrabólga C er oft kölluð sprautufíklasjúkdómurinn, ég tilheyri víst þeim hópi.“
Lifrabólga C leiðir að lokum til
skorpulifrar sem dregur fólk til
dauða. Karlotta hóf sex mánaða
lyfjameðferð við sjúkdómnum í
mars síðastliðnum.
„Þetta er krabbameinslyfjameðferð og ég var ferlega lasin í sex
mánuði. Það eru 80 prósent líkur á
að maður losni við sjúkdóminn. Ég
er heppin því þetta lítur vel út hjá
mér. Ég fæ það vonandi staðfest á
morgun,“ segir Karlotta brosandi.
„Þessi lyfjameðferð breytti mér og
þroskaði mig á svo marga vegu. Ég
fór alveg niður á botninn aftur og
þurfti að vinna mig upp. Aftur.“
Stanslaus neysla í tæp 20 ár
Fyrra skiptið sem Karlotta komst á
botninn var fyrir tæpum tíu árum
þegar hún var búin að missa barnið sitt frá sér, vinnuna, heimilið og
fjölskylduna vegna fíkniefnaneyslu.
Allt sem henni var kært. Hún byrjaði í neyslu sautján ára gömul. Fyrir
þann tíma var hún kátur krakki,
sleit barnsskónum í Fossvoginum,
æfði fótbolta af kappi og var fremst
meðal jafningja í félagslífinu.
„Það var eitthvað sem gerðist á
unglingsárunum. Ég varð vansæl
og þung í skapi. Ég held ég hafi líka
verið mjög óörugg og ótrúlega leitandi. Ég byrjaði í menntaskóla en
hafði aldrei trú á því að ég gæti lært

eins og aðrir, þrátt fyrir að hafa
verið góður námsmaður í barnaskóla. Á þessum árum voru krakkar að fikta við að drekka og slíkt en
það hentaði mér ekki. Þá leitaði ég
að öðru og dembdi mér í allan pakkann. Á ótrúlega stuttum tíma var ég
komin í hörðustu efnin. Ég byrjaði
bara í öllu í einu.“
Karlotta hætti í skólanum þegar
kennaraverkfall skall á og flutti til
móðursystur sinnar á Ísafirði til að
breyta um umhverfi. Fjölskyldan
hélt hún væri svolítið döpur en hafði
ekki hugmynd um neysluna.
„Ég byrjaði á því að leita uppi
ólánsfólk. Þetta voru ekki eðlilegir
unglingar að þreifa sig áfram heldur fólk sem var að minnsta kosti tíu
árum eldra en ég og búið að vera í
neyslu lengi. Ég kem heim frá Ísafirði í helmingi meira rugli og byrja
aftur í skóla en klára aldrei nein
próf. Ég fór svo að vinna á búgarði í
Sviss í eitt og hálft ár. Á þessu tæplega tuttugu ára tímabili í neyslu er
það eina pásan sem ég tek. Þegar ég
kem aftur til Íslands átján ára tekur
við stanslaus neysla þar til í nóvember árið 2012 þegar ég fór í meðferð
34 ára gömul.“
Missti soninn frá sér
Karlotta eignaðist dreng með fyrrverandi sambýlismanni sínum árið
2002. Hann var einnig í neyslu og
er enn. Lífsstíllinn breyttist lítið á
meðgöngunni og eftir fæðinguna.
„Við náðum okkur aldrei á strik
og vorum alltaf í neyslu. Innkoman var háð fíkniefnasölu og -ræktun. Þannig eignuðumst við heimili
og þetta var okkar lífsstíll. Síðan
skildi leiðir okkar en ég var með
son minn hjá mér þar til hann var
fimm ára. Þá hafði mamma samband við Barnavernd og vildi fá að
taka hann. Ég vissi alveg á þessum
tímapunkti að ég gæti ekki mikið
meira en streittist samt á móti. Ég
var ekki sátt við að láta strákinn
frá mér, eðlilega. Ég held þetta sé
ein erfiðasta ákvörðun sem móðir
getur tekið en að lokum vissi ég að

mamma gæti hugsað miklu betur
um hann en ég og gaf eftir. Ég náði
að berja í gegn heimsóknartíma
með honum. Einhvern klukkutíma
á nokkurra mánaða fresti en ég
gat ekki einu sinni haldið mér edrú
þann litla tíma.“
Fór á götuna
Eftir að drengurinn fór úr umsjá
Karlottu hrundi allt. Hún missti
íbúðina, vinnuna sem hún hafði alltaf reynt að halda í og tengsl við hið
daglega líf. Þá fór hún á götuna.
„Um leið og þetta var farið þá
var ekkert eftir. Engin fyrirstaða,
sem var mjög slæmt. Það hefði ekki
verið slæmt ef ég hefði verið nógu
skýr til að rífa mig upp og gera eitthvað í mínum málum en ég var ekki
tilbúin. Ég var auðvitað löngu búin
að missa stjórnina en reyndi alltaf
að halda andliti. En þarna fór það
líka. Ég bjó eitthvað hjá vinum, fór í
hústöku og leigði stundum herbergi
með kærasta. En svo var það bara
gatan heillengi.“
Oft hrædd um líf sitt
Karlotta segir mikla hörku og
grimmd einkenna götulífið og sífellt
óöryggi. „Ég var heppin og átti tvær
mjög góðar vinkonur á þessum tíma.
Við stóðum saman og hjálpuðumst
að en slíkt traust er ekki algengt á
götunni. Þetta er ótrúlega harður
heimur og allir eru í hörku vinnu
við að reyna að lifa hann af. Það
sem er kannski mest sjokkerandi er
að hann stjórnast af lyfseðilsskyldum lyfjum sem gerir marga mjög
bilaða og siðlausa og þeir framkvæma hluti sem þeir hefðu annars
aldrei gert. Ég var sjálf á þessum
tímapunkti nær eingöngu farin að
sprauta mig með þessum efnum,
rítalíni, conserta, morfíni, svefnlyfjum og kvíðastillandi lyfjum.“
Karlotta var oft hrædd um líf sitt
og þá aðallega þegar hún vissi að
hún hefði tekið of stóran skammt.
„En þegar maður er kominn svona
langt og hefur misst svona margt
þá hugsar maður ekki um það. En

það gerðust margir ljótir hlutir í
kringum mig og mín leið var að
vera í mikilli vímu. Það hefur gerst
í mínum húsum að stúlka tók of stóran skammt af morfíni og það varð
hennar bani. Svoleiðis tilvik eru
erfið fyrir alla fíkla en þá brynjar
maður sig upp og lætur helst ekki
renna af sér.“
Krafturinn er í núinu
Karlotta hafði sín mörk sem hún
fór ekki yfir en var þó ekki alltaf
skýr í kollinum og gerði hluti sem
hún myndi aldrei gera undir eðlilegum kringumstæðum. Í meðferðinni sem hún fór í var hún
látin takast á við þessa reynslu og
vinna úr henni svo fortíðin væri
ekki alltaf að banka upp á og eyðileggja edrúmennskuna.
„Maður getur ekki spurt sjálfan
sig alla daga hvort maður hefði átt
að gera þetta öðruvísi. Þetta er búið
og gert. Vissulega hugsa ég til þess
hvernig ég hefði getað notað þennan tíma öðruvísi en ég hef lært að
það er engin framtíð fólgin í því að
dvelja við slíkar hugsanir og draumóra. Maður verður að vera í núinu,
þar er allur krafturinn sem hægt er
að nýta til góðs. Mikilvægast er að
fyrirgefa sjálfum sér, þannig verður
líka auðveldara fyrir aðra að vera
innan um mann.“
Kvaddi skömmina
Karlotta hefur náð að losa sig við
skömmina og lítur fram á veginn.
Skömmin var mest á meðan á neyslunni stóð og það var einmitt skömmin sem síðan hjálpaði henni að taka
ákvörðun um að breyta lífi sínu.
„Skömmin var mest á meðan ég
gekk um göturnar. Fyrir rúmum
tveimur árum var ég einhvers staðar á gangi og sú hugsun dettur inn
í hausinn á mér að sonur minn eigi
mömmu sem er útigangskona. Ég
bara gat ekki gert stráknum þetta,
hann átti það ekki skilið. Þetta vó
þyngst í ákvörðuninni að fara í meðferð. Ég hafði aldrei farið í meðferð
á eigin forsendum áður. Ég hafði

Heimilislausir
Íslendingar
Karlotta segir ótrúlega margar
ungar konur hafa verið á götunni
um leið og hún og að þeim virðist
fjölga ár frá ári.

179

einstaklingar
féllu undir
skilgreiningu um heimilislausa vorið 2012.*

112
KARLAR

64
KONUR

FLESTIR EÐA 24% VORU
Á ALDRINUM 21-30 ÁRA
(121 taldist utangarðs í rannsókn
árið 2009. 32% fjölgun varð á
þremur árum eða um 58 einstaklinga. Konum hafði fjölgað nokkuð.)

18

ára var yngsti
heimilislausi
maðurinn og 75 ára sá elsti.

38%

höfðu verið
heimilislaus
í meira en tvö ár.
*Kortlagning á fjölda og högum utangarðsfólks í Reykjavík. **Utangarðsfólk í
Reykjavík: kortlagning og rannsókn.

tvisvar farið í afvötnun í viku á
Vogi til að róa einhverja aðra. En á
þessum tímapunkti var mér alvara
og enginn ýtti á mig. Ég horfðist í
augu við að ef ég gerði það ekki þá
væri ekkert eftir. Það var ansi ógnvekjandi.“
Um leið og Karlotta fór í meðferðina þá fann hún að fjölskyldan tók
hana alvarlega og hafði trú á henni.
Fyrir það er hún óendanlega þakklát.

HELGAR
LAUGARDAG 11-16 og SUNNUDAG 13-17

49”
55"

með Android

4K - ULTRA HD LED

Philips 49/55PUS7909
Hágæða sjónvarp hlaðið búnaði. Ultra HD 4K 3840x2160
upplausn með 600Hz Perfect Motion Rate, Perfect Natural
Motion og Quad Core örgjörva. Ambilight baklýsing. Rammalaus
hönnun. Android stýrikerfi með þráðlausri nettengingu og
Miracast. 2 stafrænir móttakarar. Eitt með öllu.

49”

55”

Philips 49PUS7909

Philips 55PUS7909

TILBOÐ

TILBOÐ

179.995

249.995

FULLT VERÐ 229.995

FULLT VERÐ 349.995

Whirlpool AZAHP880
Tvíátta 8 kg barkalaus þurrkari með
varmadælu og 121L tromla. Rakaskynjari með
6TH SENSE Infinite Care. 9 þurrkstillingar og
hægt að stilla hita. Vatnstankur uppi. Hægt
að tengja beint við niðurfall. Kaldur blástur
og krumpuvörn. Orkuflokkur A++.

Whirlpool AWOD8246
1600sn 8kg þvottavél með 6th Sense
Infinite Care. 52L tromla. Rafeindastýrður
kerfisveljari og hitastillir. LCD skjár. Clean+
blettakerfi. 15 þvottakerfi og 30 mín
hraðkerfi. Stafræn niðurtalning. Þvotthæfni
A. Vinduhæfni A. Orkunýting A+++.

MEÐ VARMADÆLU, EYÐIR
MIKLU MINNA RAFMAGNI

Íslenskt stjórnborð
og leiðarvísir

KOLALAUS
MÓTOR

TILBOÐ

TILBOÐ

89.995

99.995

FULLT VERÐ 109.995

FULLT VERÐ 139.995

TÆKI FRÁ UPPHAFI TIL ENDA

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

Whirlpool ADPU2030IX
Uppþvottavél með 10 kerfi s.s.
sótthreinsikerfi, hraðkerfi og
sjálfvirkt 6th Sense kerfi með
gufu. PowerClean með 32 stútum.
LCD skjár. Vatnsflæðivörn.
Sjálfhreinsandi filter. Þurrkar með
hita og viftu. Þvottahæfni A.
Orkuflokkur A+++. Þurrkgeta A.
Stál eða Hvít“

og líkama!

tum
1000 krónur af öllum seldum Philips rakvélum, skeggsnyr
s
og hárklippum 28.02. - 31.03. renna til Krabbame insfélagsin

Rollsinn frá
Whirlpool

ht.is
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HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480

3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI

S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI

Whirlpool WBE3414W
187 sm kæliskápur með frysti.
225 lítra kælir og 116 lítra
frystir. Orkuflokkur A+. Mál
(HxBxD): 187,5x59,5x64 sm.

TILBOÐ

TILBOÐ

99.995

64.995

FULLT VERÐ 124.995

FULLT VERÐ 74.995

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

S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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RTILBOÐ
OPIÐ ALLA HELGINA Á SUÐURLANDSBRAUT

48"

Philips 48PFS6909
Snjallsjónvarp með háskerpu upplausn 1920x1080
punkta. Pixel Precide HD myndvinnsla. 600Hz
Perfect Motion Rate og Digital Natural Motion.
Ambilight baklýsing. Þráðlaus nettenging. 20w
RMS surround hljóðkerfi. 3D og 2 gleraugu fylgja.

3D SMART LED

TILBOÐ

139.995

FULLT VERÐ 179.995

55”

NUDDSÆTI, HITATEPPI OG
BLÓÐÞRÝSTINGSMÆLAR
OG HEILSUVÖRUR Í ÚRVALI

20% AFSLÁTTUR

FLOTT
RAMMALAUS
HÖNNUN

Philips 55PFT5609
Snjallsjónvarp með háskerpu upplausn
1920x1080 punkta. Pixel Precide HD
myndvinnsla. 200Hz Perfect Motion
Rate. Þráðlaus nettenging. 20w RMS
surround hljóðkerfi.

TILBOÐ

169.995

FULLT VERÐ 199.995

Witt B6000S
Kuvings Slow Juicer með
stórum matara sem tekur heila
ávexti. Pressar tærari safa
en aðrar pressur. Hámarks
nýting á ávöxtum, grænmeti,
hveitigrasi, hnetum og
soyjabaunum.

SILFUR EÐA HVÍT

Ariete 1339
Handvirk 850 w espresso
kaffivélmeð 15 bar þrýstingi
og 0.9L vatnstanki. Hægt er
að nota ESE espresso púða.

9.995

FULLT VERÐ 19.995

Ariete 1784
Öflug 500w
matvinnsluvél með
2ja lítra skál, 2
hröðum og púls.
Stál hnífur.

a
3ja ár
ð!
ábyrg
Ariete 2770
Handryksuga með skafti.

TILBOÐ

TILBOÐ

FULLT VERÐ 69.995

FULLT VERÐ 9.995

39.995

TILBOÐ

5.995

TILBOÐ

9.995

FULLT VERÐ 14.995

20% AFSLÁTTUR

SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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SSD DISKUR

20.000 KRÓNA
AFSLÁTTUR UM
HELGINA !

!

ACE-NXMPJED005

Mjög sprækar 13,3“ Acer Aspire fartölvur með SSD
diski, Intel Pentium örgjörva og 8GB vinnsluminni.
Til bæði svört og hvít.

0
9
9
.
9
8

9.990

10
VERÐ ÁÐUR

ACE-NXMPHED011

MYNDAVÉLADRÓNI SEM HOPPAR

ÞRÁÐLAUST LYKLABORÐ OG MÚS MEÐ
BAKLÝSTUM ÍSLENSKUM STÖFUM

Stórskemmtilegur dróni hannaður fyrir börn.
Stýrt með snjallsíma og streymir mynefninu
beint í símann. Kemst 2 metra á sekúndu,
hoppar upp í 80 cm og snýst í 90° eða 180°.

PAR-JUMPINGSUMOBLACK

ALVÖRU
LEIKFANG !

NOONTECH ZORO

BAKLÝSING !

24.990

90

32.9
VERÐ ÁÐUR

RAP-8900PIS

Engar snúrur. Stílhreint og
vandað þráðlaust lyklaborð
með talnaborði og þráðlaus
mús sem fellur vel að hendi.

SAMANBRJÓTANLEG

-5.000

Töƫ og sterkbyggð Noontech heyrnartól sem hægt
er að brjóta saman svo fari minna fyrir þeim. Hægt
að velja um svört, hvít, blá og rauð.
NOO-ZOROHD

6.990
VERÐ ÁÐUR

Í ALLT AÐ 12 MÁNUÐI

VERÐ ÁÐUR

15.990

GEGGJAÐ VERÐ FYRIR
QUAD CORE HTC 510
Sjaldgæft verð fyrir jafn vel
útbúinn síma með 4,7“ fjögurra
kjarna örgjörva, 4G og HTC Sense
upplýsingakerƭ. 1080 punkta
upptaka í háskerpu og stuðningur
við allt að 128GB minniskort.

24.990

8.990

0% VEXTIR

12.990

HTC-DESIRE510GREY

VERÐ ÁÐUR

29.990

8 VERSLANIR UM ALLT LAND

OPIÐ ALLA HELGINA
Á SUÐURLANDSBRAUT

LAUGARDAG 11 - 16
SUNNUDAG 13 - 17

Ð
STÓRLÆKKA
VERÐ !

EIN MINNSTA
BORÐTÖLVA
LANDSINS MEÐ
INTEL i5 OG SSD !

RAUNSTÆRÐ: 19 sm
ASU-VIVOPCVM60G087R

109.990

Vivo PC eru hannaðar til að taka mjög lítið pláss. Aðeins
19cm á breidd og dýpt. Til í mörgum útgáfum en þessi
sem er á 20.000 króna helgartilboði kemur með Intel i5
örgjörva, 128GB SSD og 8GB í vinnsluminni.
STRIX LEIKJASKJÁKORT

GTX 960

9.990

12
VERÐ ÁÐUR

INTEL i3 OG INTEL HD

Hörkuverð fyrir vinsælasta
leikjaskjákortið okkar frá Asus úr
Strix línunni. Tvöföld vifta sem fer
ekki í gang við venjulega vinnslu
fyrr en hitinn hefur náð 65° og því
hljóðlaus í léttri leikjaspilun og
almennri vinnslu.

Frábært helgarverð fyrir þessa glæsilega
hönnuðu 15,6” Toshiba fartölvu með Intel
i3 örgjörva og Intel HD 4400 skjákorti.
Ótal tengimöguleikar.

DÚNDURVERÐ !

44.990
VERÐ ÁÐUR

STRIX GTX960-DC2OC-2GD5

49.990

74.990

VERÐ ÁÐUR

TOS-C50B13V

5TB RISAFLAKKARI FYRIR GÖGNIN

0

-8.00

Traustur og stílhreinn 3,5”
Ưakkari til þess að geyma
ljósmyndir, kvikmyndir og
önnur gögn.

5 TB. AÐEINS
5.998 PR. TB

REYKJAVÍK

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

29.990
VERÐ ÁÐUR

SEA-STBV5000200

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

-5.000

HÚSAVÍK

GARÐARSBRAUT 18A
Sími 464 1600

BETRI MYNDAVÉL
OG FRÁBÆR
HLJÓMGÆÐI !
Stór og stílhreinn HTC sími með
tveimur framvísandi hátölurum. 8 MP
myndavél með Ưassi að aftan og HD
myndavél að framan. Fjögurra kjarna
Qualcomm Snapdragon 400 örgjörvi
og frábær skjár.

34.990

37.990

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

79.990

VERÐ ÁÐUR

HTC-DESIRE610BLUE

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

SELFOSS

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

39.990

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
Sími 414 1750
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HönnunarMars er handan við hornið
HönnunarMars hefst í sjöunda sinn þann 12. mars og er þemað í ár leikur. Um 400 hönnuðir og arkitektar taka þátt og eru
um hundrað viðburðir á dagskrá ár hvert. Tanja Huld og Kristín Sigfríður eru á meðal þeirra hönnuða sem taka þátt í ár.

HÖNNUÐURINN Hundurinn Pontus er nánast alltaf með Kristínu á vinnustofunni. „Hann er ótrúlega góður
vinnufélagi, eiginlega alltaf sammála mér á vinnustofunni.“
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HÖNNUÐURINN Derhúfan varð Tönju innblástur að hennar fyrstu fatalínu, Eitur í flösku.

HVER Kristín Sigfríður
Garðarsdóttir, keramiker.

HVER Tanja Huld Levý
Guðmundsdóttir,
fata- og textílhönnuður.

HVAÐ Húrra Keramik,
samsýning með Ólöfu Erlu
Bjarnadóttur, keramiker.

HVAÐ Eitur í flösku
HVENÆR: Opnun 11. mars
klukkan 18.00. Sýningin verður
opin alla daga til 15. mars frá
klukkan 13.00.

HVENÆR Opnun 12. mars
klukkan 17.00. Sýningin verður
opin frá 12. mars til 15. mars
alla daga frá klukkan 11.00.

HVAR Gallerí Ekkisens,
Bergstaðastræti 25b.

HVAR Húrra Reykjavík,
Hverfisgata 50.

„Mér finnst hugmyndavinnan vera eitt það skemmtilegasta og mikilvægasta í ferlinu,“ segir Tanja Huld sem
sýnir sína fyrstu fatalínu á
HönnunarMars. „Ég byrja á að
vinna þannig að ég bý til eitthvert konsept og út frá því tek
ég myndir, les bækur, horfi á
heimildarmyndir og bara alls
konar. Allt sem mér dettur í hug
í sambandi við konseptið.“ En
línunni segir Tanja mega lýsa
sem könnun á eigin fagurfræði.
„Í þessu tilfelli fór ég að safna
myndum af olíubrák og gerði
litagreiningu út frá því.“ Fatalínan ber nafnið
ð Eitur í flösku.
„Nafnið er í rauninni
uninni tilvísun í
bæði leikinn og
g eitrið sem olían
er í hafinu.“

„Það að hræra í hafragrautnum á morgnana veitir mér til
dæmis innblástur að teikningunum að sleifum og göfflum
sem ég brenni síðan í glerunginn,“ segir Kristín sem
veltir fyrir sér hversdagslegri stemningu og formum
í verki sínu. „Hversu langt
ég get teygt og togað diskinn
án þess að eyðileggja formið.
Hversu mikið get ég kreist og
kramið bollann svo úr verði
spennandi form?“ eru meðal
spurninga sem Kristín veltir
fyrir sér. „Annar sonur minn
kallaði verkefnið Ófærur
því diskarnir minntu hann á
skaflana sem hafa verið að
blása til og frá
áí
vetur og skapa
a
ótrúlega falleg
g
form.“
SKISSUBÓKIN

Í skissubók
Kristínar má sjá
rissaðar myndir
af eldhúsáhöldum
m
sem bollarnir og
skálarnar verða
skreytt með áður
þau fara í síðasta
skipti í brennsluofninn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FJÖLBREYTT Efnin eru handþrykkt af Tönju en hún notast
einnig einnig við digital-prent. „Flest efnin eru handþrykkt
og svo læt ég líka digital-prenta fyrir mig og þrykki svo ofan
á það.“

SKISSUBÓKIN

VERK Í VINNSLU Bollar og
diskar bíða eftir að gafflar og
skeiðar verði teiknuð á þá.
„Undanfarin ár hef ég töluvert
unnið með frekar hversdagslega stemningu, snerting af
ýmsum toga hefur verið mér
hugleikin. Til dæmis hvernig
bollinn fer í hendi meðan
maður veltir honum um í
lófanum,“ segir Kristín.

„Mér finnst mjög
mikilvægt að
vera með skissubók og vera svolítið hömlulaus
og setja allt
inn í hana sem
tengist verkefninu,“ segir hún
og bætir við að
skissubókin sé
eins konar biblía
hönnuðarins.

ÓVEN
ÓVENJULEGUR
EFNIVIÐUR
E

„Ég fór að
skoða efni
sem notað
er í fluguhnýtingar.
Ég
É fékk bara
hugmyndina
út frá
hugmyn
flatfisknum.
flatfisknu Ég nota
þetta í sumar flíkurnar,“
segir Tanja um
u glitrandi
efniviðinn.
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Bodrum & Marmaris

UD0OHGDQL9

í Tyrklandi

Bodrum

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

ENNEMM / SIA • NM62083

m/allt innifalið

m/allt innifalið

m/allt innifalið

m/allt innifalið

La Blanche Resort & Spa

Hotel Bitez Garden Life

Risa Hotel

Eken Resort

Frá kr. 169.900

Frá kr. 144.900

Frá kr.143.900

Frá kr. 125.900

Netverð á mann frá kr. 169.900 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá
kr. 204.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
18. júní í 11 nætur.

Netverð á mann frá kr. 144.900 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá
kr. 188.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
30. júlí í 11 nætur.

Netverð á mann frá kr. 143.900 m.v. 2 fullorðna
og 1 barn í herbergi. Netverð á mann frá
kr. 177.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
20. ágúst í 11 nætur.

Netverð á mann frá kr. 125.900 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá
kr. 158.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
9. júlí í 11 nætur.

Marmaris

m/allt innifalið

m/allt innifalið

m/allt innifalið

m/hálft fæði innifalið

Green Nature Resort

Pasa Beach Hotel

Grand Cettia Hotel

Hotel Romance

Frá kr. 171.300

Frá kr. 152.900

Frá kr. 139.900

Frá kr. 131.400

Netverð á mann frá kr. 171.300 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í fjölskylduherbergi. Netverð á mann
frá kr. 183.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
9. júlí í 11 nætur.

Netverð á mann frá kr. 152.900 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá
kr. 172.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
20. ágúst í 11 nætur.

Netverð á mann frá kr. 139.900 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í fjölskylduherbergi. Netverð á mann
frá kr. 165.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
18. júní í 11 nætur.

Netverð á mann frá kr. 131.400 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í fjölskylduherbergi. Netverð á mann
frá kr. 153.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
20. júlí í 10 nætur.

Öll verðdæmi hér að ofan eru með bókunarafslætti.

Skógarhlíð 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Akureyri • Sími 461 1099 • heimsferdir.is
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Mæðgurnar Steinunn Þóra og Ólína í lautarferð í Grasagarðinum. Stefán og Þóra voru gefin saman í Elliðaárdal af Hilmari Erni allsherjargoða. Steinunn, Stefán og Böðvar í kröfugöngu 1. maí. Systur í sólbaði.

Með áhuga á furðulegum mat
Steinunn Þóra Árnadóttir er sá þingmaður sem styst hefur setið á þingi nú sem aðalmaður en hefur tekið þátt í pólitísku
starfi frá því á framhaldsskólaárum. Hún er gift spurningahöfundi Útsvars og kemur stundum með tillögur að spurningum.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

ÞEKKTU
ÞINGMANNINN
Reykjavíkurkjördæmi norður

Steinunn Þóra
Árnadóttir
Fædd 18. september 1977.
Hvaðan Frá Neskaupstað, býr í
Reykjavík.
Maki Stefán Pálsson.
Börn Ólína, f. 2005,
Böðvar, f. 2009.
Áhugamál Pólitík, lestur, matur.
Menntun BA-próf í mannfræði og
MA-próf í fötlunarfræði.
Fyrri störf Skrifstofu- og verkamannastörf, verkefnisstjóri hjá námsbraut í
fötlunarfræði við félagsog mannvísindadeild HÍ.
Félagsstörf Sat í miðnefnd Samtaka
herstöðvaandstæðinga,
stjórn MS-félags Íslands,
Vinstrihreyfingarinnar
– græns framboðs í
Reykjavík og Öryrkjabandalags Íslands.

Áttir þú von á að verða þingmaður í fullu starfi þegar þú
gafst kost á þér á lista hjá VG?
Nei, ég reiknaði með varaþingmannssæti eins og raunin varð
eftir kosningar. En eftir að
Árni Þór Sigurðsson hvarf af
þingi á síðasta ári kom ég inn.
Að sjálfsögðu var ég til í að
taka því sem að höndum bæri
og er þakklát fyrir að fá að
spreyta mig á þessu mikilvæga
starfi.
Er það eins og þú hélst? Ég
hafði áður fengið nasasjón af
því sem varaþingmaður svo ég
renndi ekki alveg blint í sjóinn. Þetta er þó talsvert öðruvísi vinna en ég hélt. Álagið
er mikið og stöðugt enda er í
raun aldrei hægt að plægja sig í
gegnum alla þá pappíra og gögn
sem starfinu fylgja, það eru alltaf fleiri skýrslur eða álit sem
maður gæti lesið. Það er mikilvægt að vera góður hlustandi og
eiga létt með að greina aðalatriði mála hratt og örugglega.
Einhver sérstök mál sem
brenna á þér? Málefni fatlaðs
fólks brenna heitt á mér enda
er það hópur sem ég tilheyri
sjálf. Er með taugasjúkdóminn
MS og köst vegna hans skilja
eftir sig skemmdir í taugaslíðrum sem valda hreyfiskerðingu.
Ég get til dæmis einungis gengið stuttar vegalengdir.
Málefni lágtekjuhópa brenna
líka á mér, enda skoðun mín að
við sem samfélag þurfum að
huga sérstaklega að hag þeirra,
ekki síst að bæta hag barna í
efnalitlum fjölskyldum. Hinir

ÞINGMAÐURINN „Málefni fatlaðs fólks brenna heitt á mér enda er það hópur sem ég tilheyri sjálf. Sama gildir um málefni lágtekjuhópa,“ segir Steinunn Þóra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

➜ Helstu
baráttumál
●

Jöfnuður í
tækifærum fólks

●

Réttindi fatlaðra

●

Friðar- og
afvopnunarmál

STEINUNN Í ÞINGSAL VELFERÐ FÓLKS OG VIRÐING FYRIR SAMBORGURUM

19.02.2014

8.10.2014

17.2.2015

Það má vel hugsa sér, í ljósi þess mikla
kostnaðar sem samfélagið hefur af rekstri
fangelsa, að með því að hætta að refsa
sjúku fólki megi losa umtalsverða fjármuni
sem mun betur væri varið í að aðstoða og
byggja fólk upp, í stað þess að rífa það
niður með refsingum.

Það er hægt að móta
umhverfið þannig að það
ýti undir heilbrigt líferni.
Þannig hefur tekist að
draga úr reykingum með
því að draga úr aðgengi og
beita sköttum.

Það skiptir máli
hvernig við tölum um
fólk og það skiptir ekki
síður máli hvernig við
fjöllum um fólk í opinberum plöggum og þá
ekki síst lagatexta.

efnameiri eiga mun fleiri tækifæri til að bjarga sér sjálfir.
Afvopnunar- og friðarmál eru
mér líka hugleikin og raunar byrjaði pólitísk þátttaka mín á þeim
vettvangi á framhaldsskólaárunum. Við horfum upp á vaxandi
misskiptingu í heiminum og það
er alveg ljóst að það er vonlaust að
tryggja varanlegan frið og öryggi
nema með því að ráðast að rótum
vandans. Við þurfum að skapa
samfélag jöfnuðar og raunverulegs frelsis í sátt við náttúruna.
Hverjir af þínum eiginleikum
koma sér best í þinginu? Þær
háskólagreinar sem ég lærði kalla
á að ég hafi brennandi áhuga á
mannlegu samfélagi og öllum
þess skrítnu öngum. Það er mikilvægur eiginleiki þegar kemur að
því að pæla sig í gegnum þykkar
skýrslur um hvers kyns mál sem
mörgum virðast kannski óáhugaverð við fyrstu sýn. Við nánari

skoðun finn ég nálega alltaf á
þeim áhugaverða fleti.
Breyttir þú um fatastíl þegar þú
settist á þing? Já, og þó ég reyni
að vera snyrtileg og talsvert
formlegri í klæðaburði en ég hef
verið fram til þessa á ég alltaf
hálft í hvoru von á að gerð verði
athugasemd við klæðnað minn.
En á Alþingi situr ekki – og á
ekki að sitja – einsleitur hópur
fólks og það á að geta endurspeglast í alls konar fatastíl.
Hvernig var að alast upp í Neskaupstað? Það kom sér vel á
unglingsárunum að geta komist
í uppgrip hjá Síldarvinnslunni á
meðan félagarnir fyrir sunnan
reyttu arfa á unglingavinnutaxta.
Hjálpar þú Stefáni manni
þínum að búa til Útsvarsspurningar? Stundum kem ég með

tillögur að einhverju sem mér
finnst að hann ætti að spyrja
um. Oftar eru þó spurningar
prufaðar á mér og mig grunar
að ef ég á auðvelt með að svara
þeim séu þær færðar í léttari
flokkana.
Ef þú kæmist í tímavél, hvert
vildir þú að hún flytti þig? Þarf
ekki að huga að upphafinu? Það
væri gríðarlega fróðlegt að fara
aftur til Mesópótamíu um það
leyti sem akuryrkja hófst, fólk
tók sér fasta búsetu og flóknari samfélög mynduðust. En
það gerðist svo sem ekki á einni
kynslóð, svo þetta gæti orðið
nokkuð tímafrekt ferðalag.
Hvaða bók ertu að lesa? Ég var
rétt í þessu að ljúka við Vonarlandið eftir Kristínu Steinsdóttur og skemmst er frá því að
segja að mér fannst hún frábær.
Eins og góðri bók sæmir tókst

henni bæði að græta mig og
láta mig skella upp úr. Það hafa
ýmsar sögulegar skáldsögur
verið ritaðar um Reykjavík á
ofanverðri nítjándu öld, en fáar
eins og þessi sem fjallar um líf
og kjör verkakvennanna, þeirra
sem háðu hörðustu lífsbaráttuna
og er aldrei hampað.
Hver eru helstu áhugamálin
fyrir utan pólitík? Mér finnst
óskaplega gaman að borða mat
sem aðrir hafa eldað ofan í mig.
Og því furðulegri eða meira
framandi sem maturinn er,
þeim mun meiri verður áhugi
minn. Þessi mataráhugi gekk
þó mögulega úr hófi fram þegar
ég stóð mig að því að sitja nánast slefandi yfir fræðslumynd í
sjónvarpinu þar sem fátæk börn
í Venesúela voru að seðja hungrið með því að grilla sér tarantúlu. Vá, hvað mig langaði að fá
bita hjá þeim til að smakka.

VELKOMIN
Í HÁSKÓLA ÍSLANDS
HÁSKÓLADAGURINN ER Í DAG
LAUGARDAGINN 28. FEBRÚAR KL. 12–16

„Ég valdi Háskóla Íslands því hann er
framúrskarandi. Kennararnir eru einstakir og
aðstaðan í háskólanum er til fyrirmyndar.“

ASKJA

Sprengjugengið með magnaðar sýningar • Ballöður og blús • Fróðleiksmolar • Ferðir til
tunglsins og aftur til baka • Dans, dægurlög og dásamlegar rannsóknir • Grillaðar pylsur
Ljóð og pönk • Kappakstursbíll í smíðum • Japanskur dans • Vísindasmiðjan • Vísindabíó

AÐALBYGGING

HÁSKÓLABÍÓ

STÚDENTAKJALLARINN

12:20

Stjörnuverið

12:30

Háskólakórinn

12:20

Vísindabíó

12:00

Söngleikur nemenda

12:40

Stjörnuverið

12:50

Dægurlagadúettar

12:40

Shamisen-tónlistaratriði

12:30

Húsbandið

13:00

Stjörnuverið

13:20

Japanskur nútímadans

12:50

Háskóladansinn

13:00

Maurice & Friends

13:20

Stjörnuverið

13.30

Húsbandið – Birgir & Margrét

13:00

Sprengjugengið

13.30

Dægurlagadúettar

14:00

Stjörnuverið

14:00

Háskólakórinn

14:00

Vísindabíó

14:00

Rebekka Sif

14:20

Stjörnuverið

14:20

Leikið á kínverska hörpu

14:20

Háskóladansinn

14:30

Húsbandið

14:40

Stjörnuverið

14:30

Dægurlagadúettar

14:30

Sprengjugengið

15:00

Johnny and the Rest

15:00

Stjörnuverið

15:00

Japanskur söngur

15:00

Vísindabíó

15:30

BíBí & Blakkát

15:30

Stjörnuverið

15:30

Salsadans

15:40

Stjörnuverið

Fjölbreytt dagskrá verður á háskólasvæðinu í dag
þar sem í boði verða viðburðir, kynningar og
uppákomur sem sýna vísindin í litríku og lifandi ljósi.

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

150186

DAGSKRÁ

Alma Gytha Huntingdon-Williams,
jarðfræði

Kynntu þér fjölbreytt námsframboð
Háskóla Íslands í bæði grunn- og framhaldsnámi.

www.hi.is

KOMDU Á HÁSKÓLADAGINN 2015
28. FEBRÚAR KL. 12 –16
Taktu upplýsta ákvörðun!
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Stórkaup!

1989

kr.
kg

Krónu kjúklingabringur, stórkaup

799

2249

kr.
kg

kr.
kg

a
l
s
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e
v
a
g
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i
l
k
ú
Kj
i
n
n
u
n
ó
í Kr
Ali kjúklingabringur,
100% hrein afurð

Krónu ferskur kjúklingur

299 699 1199
kr.
kg

Verð áður 413 kr. kg

Móa ferskir kjúklingavængir

899

2299

Krónan
Breiðholti

Krónan
Granda

Krónan
Hvaleyrarbraut

Krónan
Lindum

Krónan
Mosfellsbæ

Krónan
Reykjavíkurvegi

kr.
kg

Kjúklingur með lime
og rósmarín

1999

kr.
kg

Ali úrb. kjúklingalæri,
100% hrein afurð

Krónu kjúklingur með grillkryddi
Krónan
Bíldshöfða

Krónu blandaðir
kjúklingabitar

kr.
kg

kr.
kg

Krónan
Árbæ

kr.
kg

Krónu kjúklingafile
Krónan
Vallakór

Krónan
Akranesi

Krónan
Reyðarfirði

Krónan
Krónan
Selfossi Vestmannaeyjum

%
4
3
r
u
t
t
á
l
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a

20

1499

kr.
kg

v

1,315

%

Verð áður 2279 kr. kg
Grísalundir, erlendar

kg

r
u
t
t
á
l
s
f
a

%
0
2
afsláttur
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799

1999 3999

Coke eða Coke light

Quality Street, hvít dós, 1,315 kg
Qual

kr.
kippan

Verð áður 999 kr. kippan

kr.
dósin

Verð
Ve
Ver
er áður 2499 kr. dósin
er
inn

kr.
kg

Verð áður 4998 kr. kg
Lamba Rib Eye

Vinnur þú risa
páskaegg númer 40?
Í einu ríseggi frá Krónunni
leynist gjafabréf fyrir risa
páskaeggi númer 40.

a
k
s
á
P nýjung
Krónu sérvalið súkkulaði
rísegg nr. 4

1999

kr.
stk.

Krónu sérvalið súkkulaði
rísegg
rísegg, nr. 9

Sjá opnunartíma
unartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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TORGIÐ VARIÐ Valgarður Gíslason ljósmyndari var staddur í Kiev í Úkraínu mánuði eftir að fjöldamorð voru framin við torgið. Byltingarliðar úr
röðum almennings vörðu torgið og fólk undirbjó sig fyrir áframhaldandi átök í borginni. Hér sést byltingarliði í hlutverki varðmanns.

FRÉTTAMYNDIR
ÁRSINS 2014

BALLETT OG SINFÓNÍA MÆTAST St. Petersburg Festival Ballet sýndi Hnotubrjótinn í Hörpu við tónlist Tsjaíkovskís, sem leikin
var af Sinfóníuhljómsveit Íslands. Ernir Eyjólfsson ljósmyndari tók þessa mynd af samstarfinu á æfingu daginn fyrir frumsýningu.

Árleg sýning Blaðaljósmyndarafélags
Íslands á bestu myndum ársins 2014
verður opnuð í dag í Gerðarsafni. Á sýningunni eru 116 myndir sem dómnefnd
valdi og eru veitt verðlaun í níu flokkum.
Við sama tækifæri verður opnuð sýning
á myndum Ragnars Th. Sigurðssonar,
ljósmyndara og norðurheimskautsfara,
sem hann nefnir Ljósið. Hér má sjá fimm
fréttaljósmyndir af sýningunni sem eru
teknar af ljósmyndurum Fréttablaðsins.

HART BARIST Daníel Rúnarsson ljósmyndari festi á
filmu fólskubrögð Ungverja í leik þeirra gegn íslenska
landsliðinu í handbolta á Evrópumótinu í Álaborg. Hér
sést Aron Pálmarsson í baráttunni gegn Ungverjum.

DREGNIR UPP ÚR TJÖRNINNI Tólf hross drukknuðu í Bessastaðatjörn rétt fyrir jólin. Hátt í þrjátíu manns komu að aðgerðum
við að hífa hrossin upp úr vökinni. Þyrla var notuð til að hífa hræin
upp og var Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari á vettvangi.

SMÁHUNDUR Í SNJÓNUM Á einum óveðursdeginum í
desember síðastliðnum rakst Pjetur Sigurðsson ljósmyndari á
þennan litla hvutta sem var frekar farinn að líkjast snjóbolta en
hundi á gangi í Grafarvoginum.

Kynningarblað
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Söfnuðu í 3 ár

Á allra færi

Sniðugt skraut

Margrét Gauja Magnúsdóttir og
fjölskylda söfnuðu dósum fyrir
fermingu frumburðarins og dugði
ágóðinn fyrir fermingargjöf og í
framtíðarsjóð. SÍÐA 6

Eva Rún Michelsen gefur uppskrift
að fermingartertu og bollakökum
sem auðvelt er að gera. Kræsingarnar taka sig vel út á veisluborði.
SÍÐA 24

Svana Lovísa Kristjánsdóttir
gefur hugmyndir að sniðugum
fermingarskreytingum með
persónulegu ívaﬁ.
SÍÐA 36
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Forvitni og sköpunarkraftur í bland
Fermingarfræðsla nútímans er fjölbreyttari en áður fyrr og tekur meira mið af nærumhverfinu. Reynt er að skapa jákvæða upplifun
við hæfi hvers og eins einstaklings. Fermingarbörn eru opin og skemmtileg og tilbúin að láta gott af sér leiða í samfélaginu.

A

lveg eins og samfélagið hefur
tekið miklum breytingum
undanfarna áratugi hefur
fermingarfræðsla breyst í takt við
tímann. Áður fyrr var meiri áhersla
lögð á utanbókarlærdóm en fermingarfræðslan í dag er mun fjölbreyttari og nærumhverfið nýtt betur að
sögn Kristínar Þórunnar Tómasdóttur, sóknarprests við Laugarnessöfnuð
í Reykjavík. „Þessar breytingar helgast kannski fyrst og fremst af því að
safnaðarstarfið og nærvera kirkjunnar í samfélaginu er með fjölbreyttari hætti en áður. Fermingin snýst þó
alltaf um að kynnast Jesú, kristinni
trú og tengja við reynsluna af því að
vera manneskja í heiminum. Í dag er
áherslan frekar á að skapa jákvæða
upplifun við hæfi hvers og eins, að
nýta fjölbreytta möguleika sem búa í
hópnum og æfa okkur í að eiga samskipti í virðingu og vináttu.“
Í Laugarneshverfi býr fjölbreyttur og fjölmenningarlegur hópur að
sögn Kristínar sem er í sérlega góðum
tengslum við átthaga sína og kann að
njóta gæðanna sem fylgja því að búa í
grónu hverfi. „Laugarneskirkja hefur
alla tíð lagt áherslu á öflugt og myndugt barna- og unglingastarf og fermingarstarfið mótast sannarlega af því.
Allan veturinn hittast krakkarnir einu
sinni í viku og fá margvísleg tækifæri
til að kynnast kirkjunni, til dæmis
með því að taka þátt í guðsþjónustum
af ólíkri gerð, vera með í samfélagsverkefnum og eyða sólarhring saman
við leik og störf.“
Kristín segir krakka sem taka þátt
í fermingarstarfinu vera opnar og
skemmtilegar manneskjur sem séu að
springa úr forvitni og sköpunarkrafti.
„Þau eru líka með mjög sterka réttlætiskennd og tilbúin að láta gott af sér
leiða sem er jú kjarni kristinnar trúar.
Við leggjum líka mikið upp úr því að
kynna ólíkar leiðir til að auðga andann og næra hið trúarlega í sálinni.
Það getum við nefnilega gert á svo
fjölbreyttan hátt.“

Gott tækifæri
Fræðsla og meðvitund um hlutverk
trúarinnar í samfélaginu hefur sjaldan verið eins mikilvæg og nú að sögn
Kristínar. „Trúarbrögðin eru mikið í

Þau eru líka með
mjög sterka
réttlætiskennd og tilbúin að
láta gott af sér leiða sem er
jú kjarni kristinnar trúar.
kastljósi fjölmiðla og ekki síst frá neikvæðum hliðum. Það leiðir hugann að
því hvernig við skiljum og umgöngumst trúna í lífinu. Fermingin er frábært tækifæri til að skoða þessi mál
og og þar á meðal hvernig fordómar
okkar um trú hafa áhrif á það hvernig
við komum fram hvert við annað.“
Eftir að hafa starfað með ungu
fólki í mörg ár fullyrðir Kristín að sá
hópur sé fjölbreyttur og fallegur, eins
og ungt fólk sé raunar alltaf. „Það er á
ábyrgð okkar sem eldri erum að taka
á móti því með virðingu og vináttu
og vera tilbúin að gefa af okkur. Við
heyrum gjarnan að það sé flóknara að
vera ung manneskja í dag en nokkru
sinni fyrr og ekki ætti að gera lítið úr
því. En um leið hafa þau betri tækifæri til fylgjast með því sem er að gerast í stærra samhengi en á hlaðvarpanum heima. Það gefur möguleika á
að mynda sér skoðanir og smekk á forsendum manns sjálfs en ekki krakkanna í bekknum.“
Reglulega heyrast þær raddir sem
segja að margir krakkar fermist einungis gjafanna vegna. Kristínu finnst
slíkar skoðanir ósanngjarnar og óréttlátt sé að stilla ungri manneskju upp
við vegg og krefjast þess að hún láti sig
engu varða gjafir og gott atlæti á þessum tímamótum. „Það að fá gjafir og
veislu er bara þokkalega mikilvægt
því það segir okkur að maður skipti
máli og að maður fái sitt pláss í samfélaginu og stórfjölskyldunni. Hvers
vegna skyldi maður afneita því?“
Það þýðir alls ekki að fermingin
sjálf og að taka þátt í fræðslunni skipti
engu máli. „Gjafir eða trú, þetta er tvískipting sem ég hafna og set á reikning þeirra sem fatta ekki hvað það er
margþætt og gefandi staða að vera
fjórtán ára í samfélaginu í dag. Við
erum bæði veraldlegar og andlegar
verur og eitt útilokar ekki annað.“
starri@365.is

„Í dag er áherslan frekar á að skapa jákvæða upplifun við hæfi hvers og eins,“ segir Kristín Þórunn Tómasdóttir, sóknarprestur
MYND/GVA
Laugarnessafnaðar í Reykjavík.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Atli Bergmann, s. 512-5457, atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir, s. 512-5434, bryndis@365.is, Gunnhildur Geira, s. 512-5036, geira@365.is,
Jón Ívar Vilhelmsson, s. 512-5429, jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson, s. 512-5446, jonatan@365.is Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.
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Svolítið stressuð
yfir stóra deginum

Postullega
trúarjátningin

Rósa Dan Johansen Þorláksdóttir fermist eftir mánuð. Undirbúningurinn er
í fullum gangi og gengur vel. Rósa tekur þátt í honum og hefur gaman af.

Postullega trúarjátningin
(symbolum apostolicum) er
að stofni til skírnarjátning
kirkjunnar í Róm sem rekja má
í heimildum til annarrar aldar.
Heitið „postullega trúarjátningin“ byggist á helgisögu
um að postularnir tólf hafi
hinn fyrsta hvítasunnudag
sagt fram kristna trú undir
leiðsögn heilags anda og hver
lagt sitt af mörkum. Átti Pétur
að hafa byrjað og hinir postularnir haldið áfram hver með
sína setningu, uns postullega
trúarjátningin lá öll fyrir.
Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar.
Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottin vorn, sem getinn
er af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum
Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður
til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp
til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun
þaðan koma að dæma lifendur og dauða.
Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf.
Heimild: Kirkjan.is

Hvenær fermist þú? Laugardaginn 28. mars næstkomandi.
Í hvaða kirkju fermist þú? Í
Garðakirkju.
Hvar verður veislan haldin?
Heima hjá mömmu.
Hvernig verður veislan? Ég fermist klukkan 11 og veislan verður
strax í framhaldinu. Við ætlum að
bjóða upp á „brunch“-hlaðborð.
Koma margir í veisluna? Boðsgestir eru rétt rúmlega 150 en það
komast örugglega ekki allir því
fjölskyldan mín býr í öllum landshlutum.
Verða skemmtiatriði? Já, ég verð
með ræðu.
Hvernig eru fermingarfötin?
Hvítur blúndukjóll og svartir
platform-skór úr Focus (mömmu
finnst þeir svolítið háir …).
Hvað langar þig í í fermingargjöf? Ferð til útlanda og pening.
Hvernig hefur fermingarfræðslan verið? Mjög skemmtileg. Prestarnir, séra Friðrik og séra Jóna
Hrönn, eru mjög skemmtileg. Svo
heldur blái bubbinn í Pollapönk,
Heiðar Örn, uppi miklu stuði.
Tekurðu þátt í undirbúningnum
fyrir ferminguna? Já, já, svona
smá. Hef samt ekki ákveðið hvernig servíetturnar eiga að vera á litinn.
Hvernig var undirbúningurinn?
Undirbúningurinn er enn í fullum
gangi og er bara nokkuð skemmtilegur.
Ertu stressuð yfir stóra deginum? Já, svolítið.
Af hverju ætlarðu að fermast?
Því ég er trúuð og vil staðfesta
skírn mína til kristinnar trúar.

Á fermingardaginn verður Rósa í fallegum hvítum blúndukjól og svörtum skóm.

Einfaldar veisluskreytingar
MYNDASÝNING Á SNÚRU
1. Oft er skemmtilegt að láta myndasýningu af fermingarbarninu rúlla á vegg í
veislunni. Það gæti samt komið smá lífi í
veisluna ef myndirnar væru prentaðar út
og hengdar á snúrur um allan sal. Gestirnir þyrftu þá að ganga um til að skoða
og skemmtilegar umræður gætu skapast á
gólfinu um myndirnar. Að veislunni lokinni mætti hengja myndasnúruna upp í
herbergi fermingarbarnsins.

FÖNDUR OG SPJALL
2. Skreytingar þurfa ekki að vera kostnaðarsamar. Það má einfaldlega virkja stórfjölskylduna nokkur kvöld með pappír, heftara, skæri og límband að vopni og
útbúa skemmtilegar lengjur og dúska til að
hengja um veislusalinn. Í þess háttar sameiginlegum föndurstundum gefst einnig kjörið tækifæri til að spjalla saman um
ferminguna og fullorðinsárin sem taka
bráðlega við.

BLÖÐRUR Í LOFTINU
3. Ef ekki gefst tími til heimaföndurs má
alltaf henda upp flottum veisluskreytingum með blöðrum í tveimur eða þremur
litum og pakkaböndum. Útvega þarf helíum og fylla tugi blaðra í snarheitum, binda
fyrir með pakkaborða og krulla hann með
skærum. Sleppa svo blöðrunum lausum
svo þær svífi yfir veislugestum. Því fleiri
blöðrur því ævintýralegri verður salurinn.

MYND/VILHELM

REKSTRARLAND FYRIR
FERMINGAVEISLUNA

PIPAR\TBWA • SÍA • 140615

Við léttum þér undirbúninginn fyrir fermingarveisluna og bjóðum mikið
úrval af borðbúnaði og veisluvörum, s.s. dúkum, servíettum, diskum,
glösum og kertum.

Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

www.rekstrarland.is

Mörkinni 4 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100
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Söfnuðu fyrir gjöf með dósum
Þremur árum fyrir fermingu frumburðarins ákváðu Margrét Gauja Magnúsdóttir og fjölskylda að viða að sér dósum og flöskum til
að safna fyrir fermingargjöf. Mun meira safnaðist en nokkurn hafði grunað og fermingarbarnið fékk framtíðarsjóð í kaupbæti.

F

ermingar og fermingargjafir eru
dýrar. Þremur árum fyrir fermingu Bjarkar, elstu dóttur minnar, tókum við þá ákvörðun að gera tilraun með að safna dósum til að eiga
fyrir fermingargjöfinni,“ segir Margrét
Gauja, fyrr verandi forseti bæjarstjórnar í Hafnar f irði .

Margrét
Gauja með
dóttur
sinni
Björk.

Samhent átak
„Við söfnuðum dósum stanslaust í þrjú
ár,“ segir Margrét Gauja en fjölskyldan fékk dyggan stuðning frá vinum
og vandamönnum. „Þeir sem ekki
nenntu að fara með dósirnar sjálfir
komu með pokana til okkar. Svo laumuðu nágrannar okkar að okkur einum
og einum poka. Tengdapabbi minn er
með hesthús og þar fellur til heilmikið
af ýmsum dósum,“ segir Margrét Gauja
en töluverð vinna lá í því að flokka og
telja. „Við flokkuðum og flokkuðum í
gríð og erg,“ segir Margrét Gauja sem
er að eigin sögn ástríðuflokkari og tínir
dósir sem hún finnur á förnum vegi.
Magnið af dósunum var töluvert og
ferðirnar í endurvinnsluna margar. „Ég
er heppin að eiga pabba sem á pallbíl
og fékk að nota hann til að ferja dósapoka.“ Fögnuður fjölskyldunnar var
mikill þegar ný endurvinnslustöð var
opnuð í Kópavogi þar sem ekki þurfti
að telja dósirnar, það auðveldaði leikinn til muna.

Margrét Gauja segir reyndar að sumar
ferðir á endurvinnslustöðina hafi verið
hálf vandræðalegar. „Þetta var mikið
magn og töluvert af bjórdósum sem féllu
til enda komu margir að. Maður var farinn að afsaka sig þegar maður mætti í
endurvinnslustöðina með tíu poka af
Slotts-bjórdósum, og fór að útskýra að
maður hefði nú ekki drukkið þetta allt
sjálfur,“ segir hún og hlær.

Ótrúlegur árangur
Þegar kom að fermingunni var upphæðin komin í fjögur hundruð þúsund krónur. „Þetta var ótrúlega fljótt
að koma en þetta voru í kringum 120 til
130 þúsund krónur á ári.“
Fermingarbarnið fékk að velja sér
fínan hnakk fyrir afraksturinn en afgangurinn fór inn á framtíðarreikning sem mun opnast eftir eitt ár enda

er Björk nýorðin sautján ára núna. „Ég
mæli hiklaust með þessu og ég ætla að
gera þetta fyrir öll mín börn, hvort sem
þau ákveða að fermast eða ekki,“ segir
Margrét Gauja.

Var hörð á því að fermast
Björk fermdist í Fríkirkjunni í Hafnarfirði árið 2012 og haldin var notaleg
kökuveisla heima í kjölfarið. „Björk var
alveg hörð á því að fermast og ég var
mjög virk í því að draga úr henni,“ segir
Margrét Gauja glettin. „Ég bauð henni
að halda „ég er ekki að fermast“ veislu,
en hún vildi það ekki.“
Fermingardagurinn var þó yndislegur í alla staði. „Það væri gaman ef
krakkar fengju svona dag þó svo að þeir
ákveddu að fermast ekki, enda er það í
raun mjög stór ákvörðun í sjálfu sér að
gera það ekki.“

Björk á fermingardaginn fyrir þremur árum.

Það er skemmtilegt þegar eitthvað er gert til að gera fermingarveislur aðeins
hressilegri. Ef einhverjir gestanna spila á hljóðfæri er tilvalið að setja saman í smá
NORDIC PHOTO/GETTY
atriði.

Góð veisla gerð betri

1é-$5
9g585

Eflaust hafa margir heyrt setningunni, „Ég þoli ekki fermingarveislur,“
fleygt. Mörgum þykir það beinlínis kvöð að mæta í slíkar veislur því
þeim finnst þær svo leiðinlegar. Auðvelt ætti að vera að ráða bót á þessu
vandamáli og gera fermingarveisluna aðeins hressilegri.
Oft þarf ekki meira til en að einhver frændi eða amma taki sig til og
haldi smá tölu um fermingarbarnið. Það brýtur veisluna upp og bryddar upp á nýjum umræðuefnum. Einföld leið er líka að safna saman
myndum af fermingarbarninu, fjölskyldu þess og vinum, setja þær í
tölvu og láta þær rúlla á skjá á meðan veislunni stendur. Fólk getur þá
skemmt sér við að finna hvert annað og rifja upp gamla og góða daga.
Það er líka sniðugt ef fermingarbarnið hefur einhverja sérstaka hæfileika að leyfa því að láta ljós sitt skína. Söngur eða annar tónlistarflutningur, töfrabrögð og annað álíka vekur alltaf áhuga gesta og gefur veislunni skemmtilegan svip. Ef fermingarbarnið sjálft er ekki til í eitthvert
uppistand er kannski einhver annar fjölskyldumeðlimur eða veislugestur til í slíkt.
Ef veislugestir eru ekkert sérstaklega hæfileikaríkir má hrista þá
saman í einhverjum skemmtilegum og einföldum partíleik. Sem dæmi
má nefna eins konar orðaleik. Þá eru gestir látnir hafa nælu, teygju
eða eitthvað annað sem þeir geta fest á sig þegar komið er í veisluna.
Reglur leiksins eru skýrðar í byrjun veislunnar og leikurinn svo látinn
ganga allan tímann. Nokkur bannorð eru fundin sem veislugestir nota
alla jafna mikið, til dæmis nafn fermingarbarnsins eða orðið ferming.
Ef svo einhver segir bannorðin þá má sá sem heyrir það taka næluna/
teygjuna af viðkomandi og festa á sig. Leikurinn gengur svo út á að
safna sem flestum nælum/teygjum í gegnum alla veisluna þegar fólk er
að spjalla saman og sigurvegari fær svo jafnvel einhver verðlaun.

ER FERMING Á DÖFINNI?
Póstlistinn minn heldur utan um heimilisföng boðsgestanna á þægilegan hátt. Hann
er á postur.is og því alltaf hægt að breyta honum og bæta við. Einnig er hægt að
fá útprentaða límmiða til að líma á umslögin.
Kortin mín eru einföld og þægileg leið til þess að gera persónuleg og flott boðskort.

+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é    6 Ì $  ²        

Með Póstinum getur þú gert undirbúninginn einfaldari,
skipulagðari og skemmtilegri.

Frímerkin mín eru svo punkturinn yfir i-ið. Sérhönnuð frímerki fyrir einstakan viðburð.
Skeytin mín með ljósmynd eru persónuleg og skemmtileg leið til að senda
fermingarbarninu hamingjuóskir.
Kíktu inn á postur.is/fermingar og skoðaðu hvað hentar þér
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Góður fjölskyldudagur efst á lista
Kópavogsbúinn og HK-ingurinn Sesar Jan Atlason fermist í næsta mánuði. Honum finnst mestu máli skipta að eiga gleðilegan dag
með fjölskyldunni þótt líka væri gott að fá nýtt rúm. Rauði og hvíti liturinn skipa stóran sess í umgjörð veislunnar enda litir HK.

S

esar Jan Atlason er líflegur strákur
sem býr í Kópavogi. Hann fermist í
næsta mánuði í Lindakirkju í Kópavogi. Hann svarar hér nokkrum spurningum fyrir Fréttablaðið
Hver er Sesar Jan Atlason? „Ég er fæddur í Reykjavík þann 16. ágúst árið 2001 og
er alinn upp að mestu leyti í Kópavogi.
Skólinn minn heitir Vatnsendaskóli og ég
hef verið í honum síðan ég hóf skólagöngu.
Mér hefur alltaf fundist Vatnsendaskóli
góður skóli og er mjög ánægður í honum
og á þar mjög skemmtilega og góða vini.“
Hvað segja foreldrarnir, hvernig strákur er Sesar? „Sesar er kátur, ljúfur og kurteis strákur og fyrirmyndar unglingur.
Hann er góður námsmaður og ætlar að
halda áfram í námi eftir 10. bekk. Hann
á þó eftir að ákveða hvert hann stefnir en
honum finnst líklegast að það verði eitthvað í tengslum við tölvur, til dæmis forritun.“
Hvenær fermist þú og í hvaða kirkju
verður athöf nin? Fer m i nga rdag u rinn minn verður 21. mars og ég fermist í
Lindakirkju í Kópavogi. Athöfnin hefst
kl. 14.30 sem er mjög gott því mamma er
ekki sú stundvísasta í heimi. Ef athöfnin
hefði verið fyrr þá er ég ekki viss um að við
myndum mæta á réttum tíma.“
Hvar verður veislan haldin og hvernig veitingar verður boðið upp á? „Fermingarveislan verður haldin í sal í hverfinu mínu í Kópavogi. Ég ætla að bjóða upp

á kalkún, hamborgarhrygg og meðlæti.
Síðan verða kökur og kaffi í eftirrétt. Mig
langar líka að hafa einhvers konar handboltaþema.“
Tekur þú þátt í að skipulegg ja veisluna og fermingardaginn sjálfan að einhverju leyti? „Ég hef sjálfur komið lítið nálægt undirbúningi dagsins. Mamma mín
og fósturmamma mín sjá eiginlega um
hann. Reyndar hafði ég skoðun á matnum og valdi litina sem eru rauður og hvítur. Þessir litir eru litir HK en ég spila handbolta með því félagi. Síðan vill það svo
skemmtilega til að indónesíski fáninn er
líka í þessum litum en ég á ættir að rekja
þangað þar sem mamma mín var ættleidd
þaðan. Svo er rauður líka uppáhaldsliturinn minn.“
Hvernig fannst þér fermingarfræðslan
í vetur? „Hún var fróðleg og skemmtileg.
Við þurftum að mæta í hana í allan vetur.
Svo fórum við líka í skemmtilega fermingarferð í Vatnaskóg þar sem við lærðum hitt
og þetta úr Gamla testamentinu.“
Í hvernig fermingarfötum verður þú?
„Fermingarfötin mín verða svartur jakki
og hvít skyrta frá Calvin Klein og svartar
Levis´ buxur sem ég keypti þegar ég fór út
til Bandaríkjanna með pabba, Thelmu fósturmömmu minni og litlu systur í vetur. Svo
keypti mamma slaufu í Top men í London
og gráa skó frá Guess. Hárgreiðslan verður einföld, ég set örugglega bara smá gel í
hárið.“
starri@365.is

Helstu áhugamál
mín eru handbolti, tölvur og
vinir mínir. Svo er
gaman að vera
með fjölskyldunni
og ferðast og
bara að hafa
gaman af lífinu.

MYND/SISSA

Hver eru helstu áhugamál þín? „Helstu
áhugamál mín eru handbolti, tölvur og
vinir mínir. Svo er gaman að vera með
fjölskyldunni og ferðast og bara að hafa
gaman af lífinu.“
Hvað viltu helst fá í fermingarg jöf?

„Það sem mig langar mest í er að eiga gleðilegan dag með fjölskyldunni minni. Það
væri líka gott að fá nýtt rúm.“
Hugsar þú og aðrir jafnaldrar þínir
mikið út í trúna? „Ég er ekkert að ofhugsa
það en þetta er alveg hugsað og rætt.“

Gott í matinn aðstoðar þig
við fermingarundirbúninginn
Á heimasíðunni gottimatinn.is er heill flokkur uppskrifta tileinkaður veislum og fermingum. Þar má finna margs konar uppskriftir
sem henta fullkomlega fyrir fermingar. Á Pinterest-síðu Gott í matinn má jafnframt finna heilan hafsjó af skreytingahugmyndum.

F

ermingardagurinn líður fólki seint úr
minni en þessa dags bíða mörg ungmenni eftir með mikilli spennu og eftirvæntingu í marga mánuði og jafnvel ár. Tilhlökkunin er þó ekki einvörðungu meðal
fermingarbarnanna sjálfra, heldur foreldra
og fjölskyldu líka enda mikil gleði sem fylgir
þessum skemmtilega degi. Fermingarveislur nú til dags eru af ýmsum stærðum og gerðum og þær eru eins ólíkar og þær eru margar – sem betur fer því fermingarbörnin eru
hvert öðru ólík. „Áður en farið er af stað í undirbúning veislunnar er því mikilvægt að hafa
í huga að það er ekki til nein ein rétt uppskrift
að fermingarveislu heldur skiptir mestu máli
að fermingarbarnið og foreldrar þess setji
niður á blað hvað þau vilja og vinni saman út
frá því,“ segir Guðný Steinsdóttir markaðsstjóri MS.
Á heimasíðunni www.gottimatinn.is er
heill flokkur uppskrifta tileinkaður veislum
og fermingum þar sem finna má margs konar
uppskriftir sem henta fullkomlega fyrir þetta
stóra tilefni. Það getur verið sniðugt að reyna
að útfæra veitingarnar út
frá uppáhaldsmat
fermingarbarnsins en þá er strax
komin persónuleg
tenging við fermingarbarnið sem
stundum vill glatast í öllum hamaganginum sem fylgir. Ef fermingarbarnið veit ekkert betra
en lasanja, pitsu eða ís,
hví ekki að ganga út frá
því og hafa ítalskt þema með
lasanja, smápitsum, snittum og ístertu? „Hvort sem ykkur langar að bjóða upp
á smárétti og ljúffenga osta, brauðsnittur og

konfekt, heitt matarhlaðborð eða dýrindis
kökuveislu er valið ykkar og heimasíða Gott
í matinn getur án nokkurs efa aðstoðað við
undirbúninginn,“ bætir Guðný við.
Í seinni tíð hefur það færst í vöxt að skreyta
veislusali eða heimahús á þessum stóra degi
til að gera veislurnar bæði litríkari og persónulegri. Á Pinterest-síðu Gott í matinn má
finna heilan hafsjó af hugmyndum sem fá
ólíka persónuleika til að skína í gegn í veislunni, t.d. með því að hafa uppáhaldslit fermingarbarnsins í forgrunni eða með því að gera
aðaláhugamálinu hátt undir höfði hvort sem
það er lestur góðra bóka, einhver íþrótt, hljóðfæri eða hvað annað. Eins vekur það lukku að
hafa gamlar myndir af fermingarbarninu í
bland við nýjar á veisluborðinu, upp á veggjum eða hangandi niður úr blöðrum. „Hugmyndirnar eru óþrjótandi og Gott í matinn
hjálpar ykkur við undirbúninginn, sem er
ekki síður skemmtilegur en sjálfur fermingardagurinn,“ segir Guðný og óskar fermingarbörnum ársins og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn.

Það getur verið sniðugt að reyna að útfæra veitingarnar út frá uppáhaldsmat fermingarbarnsins en þá er
strax komin persónuleg tenging við fermingarbarnið.

Í seinni tíð hefur það færst í vöxt að skreyta sali eða
heimahús á fermingardaginn til að gera veislurnar bæði
litríkari og persónulegri. Á Pinterest-síðu Gott í matinn
má finna heilan hafsjó af hugmyndum.

Á heimasíðunnigottimatinn.is er heill flokkur uppskrifta tileinkaður veislum og fermingum. Þar má finna
margs konar uppskriftir sem henta fullkomlega fyrir
stór tilefni.
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DÁSAMLEGUR DESERT

AÐ VELJA VERS
Fermingarbörn þurfa iðulega
að velja sér biblíuvers til að fara
með í fermingunni. Hér eru
nokkur klassísk vers sem eiga vel
við þennan merkilega dag.

Eftir matinn í fermingarveislunni er gaman að bjóða
upp á eitthvað sætt með
kaffinu og ekki er verra að
slíkur biti sé í hollari kantinum.
Meginuppistaðan í þessum
súkkulaði-piparmyntu trufflum
eru döðlur og eru þær því hollari kostur en kökur eða nammi.
Þær er líka auðvelt að gera
enda aðeins fimm innihaldsefni
í þeim. Þessi uppskrift gefur
um það bil tíu trufflur.

½ bolli möndlusmjör
100 g dökkt súkkulaði
9 steinlausar döðlur
½ tsk. piparmyntudropar
Kakó
Blandið öllu saman í matvinnsluvél þar til deig byrjar að myndast. Þegar það er orðið þétt rúllið
því upp í litlar kúlur og veltið þeim
upp úr kakói. Setjið þær svo í lítil
form og kælið í ísskáp í um tuttugu mínútur.

Úr Gamla testamentinu
Í upphafi skapaði Guð himin og jörð. (1.
Mósebók. 1.1)
Varðveit mig, Guð, því að hjá þér leita
ég hælis. (Sálm. 16.1)
Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert
bresta. (Sálm. 23.1)
Jafnvel þótt ég fari um dimman dal,
óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá
mér, sproti þinn og stafur hugga mig.
(Sálm. 23.4)
Fel Drottni vegu þína og treyst honum,
hann mun vel fyrir sjá. (Sálm. 37.5)
Guð er oss hæli og styrkur, örugg hjálp
í nauðum. (Sálm. 46.2)
Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og
veit mér nýjan, stöðugan anda. (Sálm.
51.12)
Drottinn er góður, miskunn hans varir
að eilífu og trúfesti hans frá kyni til
kyns. (Sálm. 100.5)
Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á
vegi mínum. (Sálm. 119.105)
Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara
himins og jarðar. (Sálm. 121.2)
Drottinn er vörður þinn, Drottinn
skýlir þér, hann er þér til hægri handar.
(Sálm.121.5)
Drottinn mun vernda þig fyrir öllu
illu, hann mun vernda sál þína. (Sálm.
121.7)
Óttast þú eigi, því að ég er með þér. Lát
eigi hugfallast, því að ég er þinn Guð.
(Jesaja. 41.10)
Leitið Drottins, meðan hann er að finna,
kallið á hann meðan hann er nálægur!
(Jesaja 55.6)

Gefðu sparnað
í fermingargjöf
Gjafakort Landsbankans er góður kostur fyrir þá sem vilja
gefa sparnað í fermingargjöf. Landsbankinn greiðir 6.000
króna mótframlag þegar fermingarbörn leggja 30.000
krónur eða meira inn á Framtíðargrunn.

Úr Nýja testamentinu
Sælir eru þeir, sem hungrar og þyrstir
eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir
verða. (Matt 5.6)
Sælir eru miskunnsamir, því að þeim
mun miskunnað verða. (Matt. 5.7)
Sælir eru hjartahreinir, því að þeir munu
Guð sjá. (Matt. 5.8)
Sælir eru friðflytjendur, því að þeir
munu Guðs börn kallaðir verða. (Matt.
5.9)
Biðjið, og yður mun gefast, leitið og þér
munuð finna, knýið á og fyrir yður mun
upp lokið verða. (Matt. 7.7)
Allt sem þið viljið, að aðrir menn gjöri
yður, það skuluð þér og þeim gjöra.
Þetta er lögmálið og spámennirnir.
(Matt. 7.12)
Jesús sagði: „Komið til mín, allir þér sem
erfiði hafið og þungar byrðar, og ég
mun veita yður hvíld.“ (Matt. 11.28)
„ … en Guði er enginn hlutur um
megn.“ (Lúk. 1.37)
„Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum
sér, taki kross sinn daglega og fylgi
mér.“ (Lúk. 9.23)
Því svo elskaði Guð heiminn að hann
gaf son sinn eingetinn, til þess að hver
sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi
eilíft líf. (Jóh. 3.16)
Ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn
leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina.
(Jóh.10.11)
Jesús mælti: „Ég er upprisan og lífið.
Sá sem trúir á mig, mun lifa, þótt hann
deyi.“ (Jóh. 11.25)
Jesús segir við hann: „Ég er vegurinn,
sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til
föðurins, nema fyrir mig.“ (Jóh. 14.6)
Jesús Kristur er í gær og í dag hinn
sami og um aldir. (Heb. 13.8)
Allt megna ég fyrir hjálp hans, sem mig
styrkan gjörir. (Fil. 4.13)
Heimild: Ferming.is

Kortið er gjöf sem getur lagt grunn að traustum árhag í framtíðinni. Það er í fallegum gjafaumbúðum og fæst án
endurgjalds í útibúum Landsbankans.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Hluti þess að fullorðnast er
að taka sjálfstæða ákvörðun
Tjörvi Ólafsson hagfræðingur hjá Seðlabanka Íslands tók þá ákvörðun um að fermast borgaralega. Hann segist búa að þeirri fræðslu
sem hann fékk hjá Siðmennt og eins hafi það verið hollt fyrir ungan mann úr Hafnarfirði að spegla sig í ólíkum einstaklingum.

M

ér fannst ég ekki alveg
geta skrifað undir þá
túlkun á trú sem kennd
var í hefðbundinni fermingarfræðslu og vildi fara mína eigin
leið,“ segir Tjörvi Ólafsson, hagfræðingur hjá Seðlabankanum,
en hann fermdist borgaralega
árið 1991 hjá Siðmennt, félagi siðrænna húmanista á Íslandi.
Borgaraleg ferming var þá tiltölulega ný af nálinni en fyrsti
hópurinn fermdist árið 1989.
„Þetta var ekki alveg borðliggjandi. Ég þurfti að leggjast
yfir málin og hugsa hvaða leið ég
vildi fara. Siðmennt var tiltölulega nýtt fyrirbæri á þessum tíma
og það var einhver umræða um félagið sem mér fannst spennandi.
Ég fékk alveg að velja þetta sjálfur,
get ekki sagt að það sé mikil trú í
minni nánustu fjölskyldu,“ segir
Tjörvi.
Hann segir það hafa skipt hann
máli að fá að ráða þessu sjálfur.
Það sé hluti af því að fullorðnast
að taka eigin ákvarðanir og setja
sér markmið til að vinna að.
„Maður sýndi ákveðið sjálfstæði með því að fara aðra leið.

Fræðslan var gagnleg og skildi
mikið eftir sig og svo var þetta
skemmtilegur hópur þó hann
hafi ekki verið stór. Við hittumst
reglulega yfir veturinn og farið var
yfir alls konar efni með okkur, um
samskipti fólks og umhverfi, siðfræði, kynlíf og fleira. Þarna voru
samankomnir krakkar víðsvegar af höfuðborgarsvæðinu, líflegir krakkar og sterkir karakterar innan um, Erpur Eyvindarson tónlistarmaður, Andrés
Jónsson almannatengill og fleiri,
sem var líka gott fyrir saklausan
dreng úr Hafnarfirðinum að komast í kynni við,“ segir Tjörvi sposkur. „Það er gagnlegt að spegla sig
í öðru fólki og læra að setja sig í
spor annarra. Að sjá sjálfan sig í
öðru ljósi er mikilvægt í lífinu og
hefur áhrif á það hvernig einstaklingur maður er.“
Tjörvi hefur sjálfur mætt sem
fyrirlesari í fermingarfræðslu Siðmenntar. Þá talaði hann einmitt
um það við krakkana að með því
að taka þessa ákvörðun hafi þau
farið sína eigin leið.
„Mikilvægur hluti þess að komast í fullorðinna manna tölu er að

Glæsilegur fatnaður
fyrir fermingarnar

kunna að setja sér markmið og
ná þeim. Þegar þau útskrifast er
komið að næstu markmiðssetningu og þau búa að þeirri fræðslu
sem þau hafa þegar fengið.
Á þessum aldri eru krakkar
að móta sína eigin sjálfsmynd og
því er gott að kynnast hópi ólíkra
einstaklinga og spegla sig í þeim.
Ég talaði líka um við þau að fara
þann gullna meðalveg að vera
sjálfstæð en ekki hrokafull og
ekki fordómafull. Að geta sett sig
í spor annarra og átt samskipti við
aðra sem eru ólíkir okkur sjálfum
er veganesti sem maður býr að í
framtíðinni.“
Fermingarathöfn Tjörva fór
fram í Hafnarborg og eftir hana
fagnaði hann áfanganum með
veislu.
„Þetta var mjög góður dagur
man ég, en því miður eru engar
myndir til frá honum þar sem
gleymdist að setja filmu í vélina.“
heida@365.is

Tjörvi Ólafsson hagfræðingur fermdist
borgaralega hjá Siðmennt árið 1991.
Hann segir hollt að fara eigin leiðir og
MYND/GVA
setja sér markmið að vinna að.

Fermingartískan 2015
Einlitir, lausir kjólar úr
fallegum efnum eru
vinsælir meðal fermingarstúlkna í ár en stakir
jakkar við þröngar gallabuxur eru flottir á fermingarstrákana. Þetta vita
þau Bjartur og Sigríður
Jódís hjá Galleríi Sautján í
Kringlunni.
Fyrir stelpurnar

Engjateigur 5 | Sími 581 2141 | www.hjahrafnhildi.is

„Kjólar eru vinsælastir hjá fermingarstúlkum í ár líkt og síðustu ár,“
segir Sigríður Jódís Gunnarsdóttir,
verslunarstjóri í Gallerí 17 í Kringlunni. „Við erum með gott úrval af
fallegum fermingarkjólum í mismunandi sniðum. Einfaldleikinn er
í fyrirrúmi og er vinsælast að vera í
einlitum kjól, svörtum sokkabuxum
og fallegum jakka yfir,“ segir hún en
bætir við að einnig séu í boði fallegir kjólar í blómamynstri fyrir þær
sem vilja ekki vera í einlitu. „Hvíti
liturinn er vinsælastur, en antikbleikur er líka mjög vinsæll sem og
svart/hvítir kjólar. Við erum líka að
selja pils og rúllukragaboli við sem
er undir áhrifum frá seventís tímabilinu og er skemmtileg tilbreyting.
Stelpurnar eru ákveðnar og blanda
kjólum, jökkum og öðrum fylgihlutum alveg eftir sínu höfði. Það er svo
gaman að sjá að fermingarstúlkur
vita alveg upp á hár hvað þær vilja.
Þótt flestar velji sér fermingarfatnaðinn sem við sýnum þá eru alltaf
einhverjar sem velja sér eitthvað allt
annað hjá okkur í Galleríi 17, enda
er mjög mikið úrval af fínni fatnaði
hjá okkur. Við leggjum líka áherslu
á að hægt sé að blanda saman
hversdagslegum fatnaði við fermingarfatnaðinn eftir ferminguna
svo notagildið sé sem mest.“

Bjartur og Sigríður Jódís við hluta af þeim kjólum sem Gallerí 17 býður upp á fyrir
MYND/VALLI
fermingarstelpur.

Fermingarfötin fyrir strákana eru fjölbreytt í ár.

Í Gallerí 17 er hægt að fá mismunandi gerðir af blómakrönsum
í hárið en Sigríður Jódís segir margar stelpur vilja vera með einfalda
greiðslu og blómakrans í hárinu á
fermingardaginn.

Fyrir strákana
Við erum mjög stolt af okkar herralínu fyrir fermingastrákana. Í ár
bjóðum við upp á mjög breiða línu

í fermingarfatnaði. Jakkaföt eru í
boði, líkt og undanfarin ár, en þau
koma í þremur nýjum mismunandi
litum, svörtu, dökkbláu og ljósgráu,“
segir Bjartur Snorrason, rekstrarstjóri í Galleríi 17. Hann segir jakkafötin ávallt vinsæl en stakir jakkar
eru einnig mjög vinsælir í ár enda
sé úrval þeirra eitt það glæsilegasta
sem hefur sést í Galleríi 17. „Hluti
þeirra er hannaður og saumaður í
saumastofu okkar hér á Íslandi. Það
er alveg sérdæmi hjá okkur að geta
boðið fermingarjakka nánast sérsaumaða. Jakkarnir eru úr mörgum mismunandi efnum og fá eintök til úr hverju efni. Við jakkana er
vinsælt að fara í þröngar gallabuxur
sem eru til í miklu úrvali. Að sjálfsögðu erum við svo með vandaðar
skyrtur í litaúrvali og enn breiðara
úrval í slaufum, bindum og vasaklútum,“ segir Bjartur. Hann segir
mjög vinsælt að velja slaufur sem
eru prjónaðar, doppóttar, mynstraðar, einlitar eða úr gallaefni og
vasaklút í stíl. Verðinu er stillt í hóf
enda er verðið nánast það sama
þriðja árið í röð.
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Með dressið
á hreinu
Sigurjóna Hauksdóttir ákvað að fermast
borgaralega. Hún er ekkert stressuð fyrir stóra
daginn og er búin að ákveða fermingarfötin sem
verða í hennar eigin stíl.
Sigurjóna er Íslandsmeistari í einliðaleik, tvíliðaleik og tvenndarleik í unglingaflokki í borðtennis. „Ég hef spilað borðtennis í þrjú
ár. Mér finnst leikurinn sjálfur mjög skemmtilegur og hann verður alltaf skemmtilegri eftir því sem ég verð betri,“ segir Sigurjóna
glaðlega.
Hvar og hvenær fermist þú? Ég fermist 26. apríl hjá Siðmennt en
athöfnin fer fram í Salnum í Kópavogi.
Af hverju tókstu þessa ákvörðun? Ég er ekki trúuð en mig langaði
samt að fermast.
Hvernig var fermingarfræðslan? Við mætum einu sinni í viku í
80 mínútur í senn. Við fræðumst um heimspeki og spáum í lífið og
tilveruna. Þetta hefur gefið mér heilmikið enda mjög fræðandi.
Hvar og hvernig verður veislan? Veislan mín verður haldin í sal
í Hafnarfirði. Við erum ekki búin að plana hana mikið en samt
smá. Það verða allavega kökur.
Tekur þú þátt í skipulagningunni? Já, ég hjálpa til við að skipuleggja og framkvæma. En ég stend kannski ekki mikið í bakstri.
Ertu búin að ákveða í hverju þú verður? Já, fötin verða í mínum
stíl. Mig langar að finna mér blaser jakka og skyrtu og er búin að
ákveða sirka litinn. Síðan í flottum buxum og skóm við. Ég á samt
eftir að skoða betur í búðir til að sjá hvað ég finn.
Hvers óskar þú þér í fermingargjöf? Ég vil helst fá pening í fermingargjöf. Ég er samt ekki að safna fyrir neinu sérstöku.
Ertu stressuð fyrir fermingardaginn? Nei, ég held að þetta verði
bara mjög gaman.
Sigurjóna tekur þátt í því með fjölskyldunni að skipuleggja fermingardaginn.
MYND/ANDRI MARINÓ

Hvað fer mikil orka í að halda mjólkinni kaldri?
Prófaðu reiknivélina á www.on.is og sjáðu hvað ísskápurinn, frystikistan og
önnur eldhústæki nota mikið rafmagn.
Við erum heppin að náttúran skuli sjá okkur fyrir meira en nóg af orku til að létta okkur líﬁð svo um
munar. Forsenda þess að við getum farið vel með auðlindirnar og lækkað kostnað er að vita hvað er í
gangi og hversu mikla orku raftækin nota að staðaldri. Á on.is er handhæg reiknivél sem auðveldar þér
að sundurliða orkunotkun heimilisins og meta kostnaðinn í heild og við einstaka þætti.
ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Orka náttúrunnar framleiðir
og selur rafmagn til allra
landsmanna á samkeppnishæfu
verði og sér höfuðborgarbúum
fyrir heitu vatni. Við viljum nýta
auðlindir af ábyrgð og nærgætni
og bæta lífsgæðin í nútíð og
framtíð.

ÁREYNSLULAUS FULLKOMNUN Á NOKKRUM SEKÚNDUM
FRÍSKANDI OG ÞÆGILEGUR FLJÓTANDI FARÐI Í PÚÐA
NÝTT
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Bolur með klassísku
sniði. Tilvalinn fyrir þær
sem vilja heldur vera í
buxum en kjól.
Verð: 9.870 kr.

FLOTT Á
FERMINGAR
DAGINN

Ljós blazer yfir skyrtu
eða kjól. 12.835 kr.

Hvít pils eru alltaf
klassísk í fermingum.
Verð: 10.855 kr.
Fallegur bolur
við pils eða
buxur. Mikið
notagildi eftir
fermingu. Flottur
við gallabuxur
og strigaskó.
Verð: 8.880 kr

Flottar buxur við
bolinn fyrir ofan.
Verð: 9.870 kr.

Fullkomnir
fermingaskór með
hæl sem er ekki
of hár.
Verð: 8.880 kr.

Fermingarföt og flottar gjafir
Í Topshop í Kringlunni og Smáralind er úrval af skemmtilegum fermingargjöfum og óhefðbundnum fermingarfötum.

F

yrir þær sem vilja ekki hefðbundin fermingarföt erum við
með fallega toppa og skyrtur
sem fara vel með buxum og pilsi,“
segir Stella Björt Gunnarsdóttir hjá
Topshop. Hún bendir á að toppar og skyrtur séu oft sniðugri en

kjólar þar sem auðvelt er að breyta
stílnum. „Hægt er að nota þá við
fínar buxur og pils við hátíðleg tilefni eða við gallabuxur við minna
fín tilefni. Þannig enda fermingarfötin ekki á því að vera geymd inni í
skáp í marga mánuði og ár.“

Nytsamlegar gjafir
Sniðugt getur verið að velja fermingargjafir sem nýtast fermingarbörnunum dags daglega. „Töskur, yfirhafnir og hversdagsföt eru
alltaf góðar fermingargjafir. Þetta
kemur að góðum notum og eru

vinsælt meðal krakkanna,“ segir
Stella og bendir á að slíkar gjafi
þurfi alls ekki að vera dýrar. „Til
dæmis má gefa fallegan skartgrip.
Í Topshop erum við með mikið
úrval af hálsmenum, hringum og
eyrnalokkum á hagstæðu verði,“

segir hún og bendir á að Topshop
bjóði einnig upp á kaup á gjafabréfum fyrir þá upphæð sem fólk
kjósi.
„Starfsfólk okkar tekur vel á móti
öllum. Sama hvort leitað er að fermingarfötum eða gjöfum.“

Hringur með
tvískiptum steini.
Verð: 2.950 kr.

Hálsmen með fallegum
ljósbleikum steini.
Verð: 3.445 kr.

FLOTT Í
PAKKANN

Hvítir strigaskór
verða mjög
vinsælir í sumar.
Verð: 7.400 kr.

Köflótt kápa
úr jersey-efni
sem gerir hana
einstaklega
þægilega.
Verð: 21.230 kr.
kr.

Bakpoki. Hægt er að nota hann
bæði hversdags og í skólann.
Verð: 9.870 kr.

G
Gallabuxur
og köflóttar skyrtur eru bæði þægileg og flott hversdagsföt. Vinsælustu gallabuxur Topshop eru Joni. Þær eru háar í mittið með
góðri teygju. Verð: Buxur: 9.870 kr. Skyrta: 8.880 kr.

ME
SN Ð
ERT
SKJ IÁ

HP ENVY 15 TOUCH
Intel i5/8GB
750GB HDD/GeForce 840M

Öflugur félagi í leik og námi

159.900 KR.

TÖLVUR OG FYLGIHLUTIR
Sérfræðingarnir í OK búðinni veita ráðgjöf með glöðu geði

Í
FLOTT N
N
A
SKÓL

HP PROBOOK 430
Intel i5/4GB
500GB HDD

Traustur ferðafélagi
inn í framtíðina

149.990 KR.

R
A
T
T
O
FL
AG
N
I
FERM FIR
GJA

VERTU
ÞRÁÐLAUS

V7 HÖFUÐTÓL

JABRA MOVE

V7 BLUETOOTH
HÁTALARI

Svört/hvít

Bluetooth höfuðtól

Svartur/hvítur

5.990 KR.

19.990 KR.

OK BÚÐIN // OPNUNARTÍMI 9-18 (VIRKA DAGA)
HÖFÐABAKKA 9 // SÍMI: 570 1000 // WWW.OKBUDIN.IS

12.990 KR.

FUJITSU
SOUNDSYSTEM
P2100
Hátalarasett 2+1

14.990 KR.

Traustur samstarfsaðili í 30 ár
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Skeljar með vanillukremi, heslihnetum og hindberjum.

Kókoshjúpaðar tígrisrækjur.

AÐSENDAR MYNDIR

Sveppafyllt horn.

Rauðrófugrafinn lax með piparrótarrjóma.

Gómsætir smáréttir í ferminguna
Smáréttir eru alltaf skemmtilegir í fermingarveisluna. Matarbloggarinn Anna Björk Eðvarðsdóttir gefur hér uppskriftir að fjórum
slíkum réttum sem sóma sér vel á hvaða veisluborði sem er. Rauðrófugrafni laxinn er í uppáhaldi hjá henni þessa stundina.

A

nna Björk Eðvarðsdóttir
matarbloggari hefur haft
áhuga á matargerð frá
því hún fór sjálf að halda heimili. „Áhuginn á mat og matargerð
glæddist smátt og smátt eftir að ég
flutti að heiman. Ég var með stóra
fjölskyldu og þá var eldað á hverju
kvöldi, auk þess hafa verið haldnar
margar veislur á heimilinu í gegnum tíðina. Og ég er enn að,“ segir
Anna Björk og brosir.
Skemmtilegast finnst Önnu Björk
að nota spennandi og ögrandi hráefni sem hún hefur ekki prófað áður.
Hún gefur hér uppskriftir að fjórum
smáréttum sem eru tilvaldir í fermingarveisluna. „Rauðrófugrafni laxinn er í miklu uppáhaldi hjá mér
þessa stundina. Hinir réttirnir hafa
fylgt mér lengi og ég hef notað þá í
ófáum veislum. Þeir ganga fljótt og
vel út og það er fljótlegt að gera þá.“

Rauðrófugrafinn lax með
piparrótarrjóma
1,2 kg laxaflak, beinhreinsað
(2 sporðhelmingar með roði er fínt)
6 msk. vodka
125 g sykur
100 g grófar sjávarsaltsflögur (Norðursalt)
2 msk. grófmalaður svartur pipar
1 búnt ferskt dill, grófsaxað

400 g hrá rauðrófa, rifin
Djúpt fat sem er nógu stórt til að rúma
laxaflökin er klætt með tvöföldu lagi af
álpappír. Annað flakið er lagt á roðhliðina í fatið og helmingnum af vodkanu er
nuddað inn í flakið (skilur ekki eftir áfengisbragð). Sykri, salti, pipar, dilli og rifnu rauðrófunni er blandað saman og þrýst ofan á
flakið. Restinni af vodkanu er hellt ofan á
og hinu flakinu (roðið upp) þrýst þétt ofan
á allt. Álpappírnum er pakkað utan um
laxinn og farg sett ofan á hann. Geymdur í kæli og látinn grafast í tvo til sex sólarhringa, snúið við og við.
Vökvanum sem lekur af flökunum út í fatið er
hellt af, án þess að taka álpappírinn utan af
flökunum. Þegar laxinn er tilbúinn er í lagi að
frysta hann ef það á að nota hann seinna.
Þegar hann er borinn fram er mesta
kryddið skafið af og laxinn skorinn í þunnar sneiðar og borinn fram með piparrótarrjóma og súrdeigsbrauði.
Piparrótarrjómi
1 ½ dl rjómi, þeyttur
2 ½ msk. rifin fersk piparrót
¾ msk. hvítvínsedik
1 tsk. enskt sinnep
Góð kreista sítrónusafi
Sykur og salt eftir smekk.
Rjóminn er létt þeyttur, síðan er piparrót, ediki og sinnepi bætt út í og smakkað til með sítrónu, salti og sykri. Passa að

ofþeyta ekki rjómann því hann þykknar af
edikinu og sítrónusafanum.

Sveppafyllt horn
2 pakkar smjördeig
2 box sveppir, sneiddir
40 g smjör
1 laukur, saxaður
¼ bolli sýrður rjómi
1 egg, þeytt
Sveppirnir og laukurinn steiktir í smjörinu. Sýrða rjómanum er bætt á pönnuna,
kryddað með salti og pipar og mallað í
fimm til tíu mínútur á lágum hita. Ofninn hitaður í 200°C, deigið flatt út á borði
í 5 millimetra þykkt og ferhyrningur sem
er um það bil 10x10 sentimetrar skorinn út
úr deiginu og 1 msk. af sveppamauki sett í
miðjuna og kantarnir penslaðir með eggi
og ferningnum síðan lokað með því að
leggja hann horn í horn og klemmt saman
með því að þrýsta gaffli á kantinn. Hornin eru síðan pensluð með þeyttu eggi og
bökuð í um fimmtán mínútur þar til þau
eru gyllt og gegnbökuð. Má frysta óbökuð.

Skeljar með vanillukremi, heslihnetum og hindberjum
1 vanillustöng
5 dl rjómi
6 eggjarauður
1 dl sykur
¾ dl maísmjöl
2 msk. hveiti

Anna Björk hefur gaman að því að búa til
mat og finnst skemmtilegast að nota ný
og spennandi hráefni.

250 g hindber
100 g ristaðar heslihnetur, grófsaxaðar
250 g filodeig, skorið í 24 jafnstóra
ferninga
100 g brætt smjör
2 msk. flórsykur
Vanillustöngin er klofin í tvennt langsum
og kornin skafin úr. Rjóminn og vanillukornin eru hituð saman í þykkbotna potti.
Eggjarauðurnar og sykurinn er þeytt létt
og ljóst í hrærivél, síðan er hveiti og maísmjöli hrært út í. Heitum rjómanum er hellt
varlega út í eggjahræruna og þeytt stöðugt á meðan. Hellt í pottinn og hitað þar
til kremið fer að þykkna. Látið malla mjög
rólega í um það bil fimm til tíu mínútur,
hrært í á meðan. Tekið af hitanum, sett í

skál og plastfilma lögð ofan á kremið svo
það komi ekki skán á það, kælt.
Filodeigblað er penslað með bræddu
smjöri og annað blað lagt ofan á. Deighringur eða glas sem er um helmingi
stærra en botninn á forminu er skorinn út
úr deiginu og lagt í botninn og upp með
hliðunum á litlum muffins-formum. Vanillukreminu er jafnað á milli deigskeljanna
síðan er hindberjum og heslihnetum dreift
ofan á. Bakað í ofni við 180°C í um tíu mínútur, þar til deigið er ljósgullið og bakað.
Kælt og flórsykri stráð yfir þegar skeljarnar
eru bornar á borð.

Kókoshjúpaðar tígrisrækjur
500 g hráar tígrisrækjur, afþýddar
Maísmjöl
1 eggjahvíta, léttþeytt
1 bolli kókosmjöl
Olía til að steikja úr
Maísmjöl og rækjurnar eru settar í stóran
glæran plastpoka og hrist duglega saman
svo rækjurnar séu vel þaktar, umframmjöl er hrist af. Þeim er síðan dýft í eggjahvítuna og velt upp úr kókosmjöli. Olía er
hituð snarpheit, í góðum potti og rækjurnar steiktar þar til þær eru gylltar á litinn, í
tvær til fjórar mínútur, gott að snúa þeim
einu sinni. Mjög gott að hafa sweet chilisósu eða sams konar mangósósu til að
dýfa rækjunum í.
liljabjork@365.is

Vertu tímanlega
hjá okkur

Hreinsun - Þvottahús - Dúkaleiga

Háaleitisbraut 58-60, 108 Rvk - Sími 5531380
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Saumaði
fermingarkjól
á systur sína
Kristín Jörundsdóttir, nemandi í Fjölbrautaskólanum
í Garðabæ, saumaði fermingarkjól á systur sína en það
er jafnframt útskriftarverkefni hennar. Kristín er á
fata- og textílhönnunarbraut.

S

ystir mín, Fjóla Ýr, á að fermast 22. mars og hún var með
mér í ráðum við hönnun kjólsins. Hana langaði í hvítan kjól með
blúndum. Fjóla er sú eina í sínum
vinkonuhópi sem er í sérsaumuðum
kjól. Ætli hún sé ekki bara svona sjálfstæð,“ segir Kristín, sem hyggst fara í
nám í innanhússarkitektúr og hönnun í Danmörku þegar hún útskrifast
úr fjölbraut. Kristín segir að Fjóla fái
tvær fermingarveislur, móðir hennar verður með veislu í Garðaholti en
faðir hennar í Iðusölum. „Fjóla ætlar
að vera í rauðum skóm við kjólinn sem
hún fékk í Debenhams,“ segir Kristín en mikill spenningur er fyrir stóra
deginum.
Leiðbeinandi Kristínar er Edda
Bára Róbertsdóttir kjólameistari, en
hún var einnig að sauma fallegan
fermingarkjól úr silki. „Ég er meira
í því að sauma brúðar- og árshátíðarkjóla en það eru alltaf einhverjar
fermingarstúlkur sem vilja sérsaumað. Ég valdi laxableikt silki í þennan fermingarkjól. Kristín valdi hins
vegar hvítt efni í kjól systur sinnar sem
er mjög fallegt,“ segir Edda, sem lagfærir og breytir einnig kjólum. „Ég hef
líka saumað turkísbláan fermingarkjól sem var sömuleiðis fallegur. Húðlitur fermingarbarnsins skiptir máli
þegar efni og litur er valið,“ segir hún.
„Tískan ræður líka ríkjum því stelpurnar vita alveg hvað þær vilja. Núna
vilja þær stutta kjóla og blúnda er vin-

®

Edda Bára með laxableika fermingarkjólinn
sem hún var að sauma. Sniðið er einfalt en
MYND/GVA
beltið setur sterkan svip á kjólinn.

sæl. Ég hef líka tekið eftir að kjólarnir eru einfaldari og minna skreyttir en
oft áður. Einnig virðast þær vera meðvitaðar um fylgihluti, belti, skó og þess
háttar. Það er mjög skemmtilegt að
vinna með fermingarstelpum.“
Edda bjó lengi í Cambridge í Bretlandi þar sem hún hafði nóg að gera
við að sauma eða laga brúðar- og brúðarmeyjakjóla. Einnig saumaði hún og
hannaði gluggatjöld og rúmteppi fyrir
innanhússarkitektastofu í Cambridge.
Það hefur hún verið að gera hér á landi
líka. Skoða má verk Eddu á Facebooksíðunni Edda Bára Couture. elin@365.is

Systurnar Kristín og Fjóla Ýr. Fjóla er komin í fallega fermingarkjólinn sinn. Takið eftir rauðu skónum.
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MYND/GVA

Ekki gleyma að gera
ráð fyrir börnunum
Í flestum tilfellum fylgja börn foreldrum sínum í þær fermingarveislur
sem þeim er boðið í. Þau hafa flest lítinn smekk fyrir fínum veislumat og
því sniðugt að gera ráð fyrir veitingum sem henta líka börnum.
Dæmi um slíkar veitingar eru þessir gómsætu pitsusnúðar.
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8 dl hveiti
2 msk. olía
1 tsk. salt
3 dl volgt vatn
1 msk. þurrger

Rekstrarvörur
- vinna með þér
2ÏTTARHÈLSI  s  2EYKJAVÓK
3ÓMI   s SALA RVIS s RVIS
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Öllu blandað saman og látið hefast. Deiginu er svo rúllað út,
pitsusósu smurt á og osta- og skinkusneiðum raðað á.
Deiginu er þarnæst rúllað upp og skorið í bita. Snúðunum er
síðan raðað á plötu og bakaðir í ofni við 200°C í um það bil
tuttugu mínútur.

NÚ SKAL FERMA!
2,5” 1TB flakkari
USB 3.0

3,5” 2TB flakkari
USB 3.0

Verð kr. 16.599

Heyrnartól
Maxell Retro DJ

Verð kr. 24.988

Verð kr.
kr 9.871

LAMY penn
pennasett
nasettt
blý- og blekpenni
Verð kr. 7.409

Heyrnartól Maxell Play
Verð kr. 7.895

Hnattlíkan 25 cm
Með ljósi og tréfæti
Verð kr. 13.831

Þráðlaus hátalari
með hljóðnema og Bluetooth

Ferðataska
F
erðattask
ka
4 hjól, 75 cm
cm

Verð kr. 9.879

Verð kr. 23.712
3.7
3.712
712
2

Ferðataska
F
erð
ðatas
ska
4 hjól, 65 cm

Verð kr. 21.736

Ferðataska
F
ð
k
4 hjól, 55 cm

Verð kr. 17.784

5%

Samanbrjótanlegt
S
aman
anb
nbrj
rjó
óta
tan
nleg
le
egt
taffls
taflsett
settt

afsláttur af ÖLLUM
VÖRUM einnig tilboðum

Verð
Verð
ð kr. 7.805
7.8
805
5

Austurstræti 18

Álfabakka 14b, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

540 2000 | penninn#penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Kjóllinn er ekki enn fundinn
Aþena Lilliendahl Sverrisdóttir er ein fjölmargra íslenskra unglinga sem búsettir eru erlendis. Hún fermist í sumar en er búsett
í Danmörku ásamt fjölskyldu sinni. Stærstur hluti fermingarfræðslunnar fer fram í Svíþjóð.

F

ermingarundirbúningur
flestra íslenskra unglinga sem
búsettir eru í Svíþjóð, Noregi
og Danmörku fer fram að stærstum
hluta í Svíþjóð undir leiðsögn sóknarprestanna Ágústs Einarssonar og
Örnu Grétarsdóttur. Fyrirkomulag fræðslunnar er jafnan þannig að
unglingarnir koma saman eina helgi
að hausti og aðra að vori en sækja
þess á milli fræðslu í því landi sem
þau búa í.
Einn þeirra Íslendinga sem sækja
nú fermingarfræðslu ytra er Aþena
L i l l ienda h l Sver r isdóttir en hún hefur
verið búsett í Árósðan
um í Danmörku síðan
ir hennar
árið 2011. Eldri systir
fermdist árið 2012 og tók einnúninginn
ig fermingarundirbúninginn
ytra. Aþena segist hlakka
kka mikið
til fermingarinnar ogg að undirrið áhugabúningurinn hafi verið
gur. „Þetta
verður og skemmtilegur.
er búinn að vera mjögg skemmtilegur tími og gaman að kynnast
krökkunum sem koma
ma þarna
saman. Þó hafa fræðsluhelgarnluhelgarnar í Svíþjóð verið skemmtilegastmmtilegastar. Þar sem við erum búsett í Árósum hef ég þó ekki getað sótt
sluna sem
alla ferm ingar fræðsluna
boðið er upp á í Kaupmannahöfn
mannahöfn
á milli fræðsluhelganna
na í Svíþjóð.“
Svíþjóð “
Danskir bekkjarfélagar hennar fermast þó á næsta ári þar sem þarlendir unglingar fermast þegar þeir eru
í ákveðnum bekk en ekki eftir aldri
eins og á Íslandi.

Spilar víða
Báðar systurnar eru í tónlistarskólanum í Árósum. Sú eldri er í söngnámi en Aþena lærir á altsaxófón.
Í fyrra voru settar á fót djassbúðir fyrir stúlkur víðsvegar um land-

Aþena spilar hér á saxófón á Danish Music
MYND/ÚR EINKASAFN
Awards Jazz.

Fjö
Fjölskyldan
saman þegar eldri systir Aþenu var fermd árið 2012. Foreldrarnir heita Sverrir og Lára og eldri systir hennar
h
MYND/ODDGEIR KARLSSON
heitir
Írena. Aþena er lengst til hægri á myndinni.

iið og var þeim ekki síst
ætl að hvetja unglingsætlað
stúl
stúlkur
til að takast á við
önn
önnur hljóðfæri en þær
læra á og að spila af fingrum ffram. „Ég tók þátt í búðunu
unum í fyrra og var þar skipuð í h
hljómsveit með þremur
öðrum stelpum. Sú sveit var fengin
til að kynna búðirnar í Noregi auk
þess sem við vorum óvænt atriði á
Danish Music Awards Jazz í Kaupmannahöfn. Auk þess spila ég með
Aarhus Concert Band sem er lúðrasveit sem starfar á vegum tónlistarskólans. Með henni hef ég til dæmis
farið til Noregs, Þýskalands og einnig Kaupmannahafnar.“
Þrátt fyrir að fjölskyldan sé búsett
í Danmörku ætlar Aþena að ferm-

ast á Íslandi. „Ég mun fermast í Seltjarnarneskirkju í lok júní en undirbúningur fyrir veisluna er kominn
skammt á veg, raunar ekki lengra
en að panta flug til landsins í sumar.
Hún verður þó annaðhvort á höfuðborgarsvæðinu eða í Keflavík. Það
eina sem er þó ákveðið er að boðið
verður upp á kaffi, gos, kökur og
eitthvað fleira gotterí sem ég fæ að
velja. Við fáum örugglega aðstoð frá
ömmum mínum og öfum sem hjálpa
okkur að baka.“

Góðir gestir
Aþena býst við afslappaðri veislustemningu í sparifötunum með
vinum og vandamönnum sem hún
hlakkar mikið til að hitta. „Auk þess
verða nokkrir íslenskir fjölskylduvin-

ir okkar sem búa hér úti staddir á Íslandi í sumar þannig að segja má að
nokkrir vinir okkar frá Danmörku
mæti í fermingarveisluna.“
Aþena segist hafa velt mikið fyrir
sér í hvernig kjól hún eigi að fermast. „Við höfum ekki enn fundið kjólinn en hann á að vera myntugrænn
eða túrkislitaður, niður að hnjám
og mögulega með stuttum ermum.
Við erum að vonast til þess að finna
svoleiðis kjól hérna í Danmörku en
ef það lukkast ekki þá erum við með
saumakonu í huga sem gæti reddað
málunum. Hér í Danmörku tíðkast
að stúlkur fermist í hvítum kjólum en
ég er ekki hrifin af því. Ég hugsa að
hárgreiðslan verði látlaus, kannski
smá ljós litur í endana, stórir liðir og
jafnvel blóm.“

Líf og fjör í skólanum.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Aþena ásamt föður sínum, Sverri, í
jólasnjónum síðustu jól. MYND/ÚR EINKASAFNI

FRÍSKANDI OG VORLEGUR
DRYKKUR Í VEISLUNA
Fermingarnar eru vorboði
í hugum margra og því tilvalið að
bjóða gestum upp á sannkallaðan
sumardrykk í veislunni.
Fallegar flöskur eða glös og litrík rör
gera líka mikið fyrir fermingarborðið
og eru skreyting út af fyrir sig.
Eftirfarandi uppskrift er einfalt
að blanda í stóra könnu en bera
fram í litlum flöskum.
5 dl eplasafi
5 dl sódavatn
3 dl vatn
safi úr einni sítrónu
ísmolar
½ appelsína í sneiðum ef vill til
að skreyta.

WWW.CINTAMANI.IS
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HEIMAGERÐUR GRAFLAX
Það er alltaf skemmtilegra að gera hlutina sjálfur þegar boðið er
til veislu. Maður þarf þó að vera skipulagður til að útbúa graflax
þar sem það tekur þrjá daga. Þetta er einfalt að gera og ekkert
að hræðast. Það má líka grafa bleikju
eða silung með sama
hætti.

Engar kvaðir
um trúarjátningar
Siðmálaathöfnum Ásatrúarfélagsins hefur fjölgað mikið á síðustu árum.
Rúmlega tuttugu manns stefna á slíka athöfn í vor og líkur á að athöfnunum
fjölgi enn þegar líður á árið. Jóhanna G. Harðardóttir Kjalnesingagoði svarar
hér nokkrum spurningum um siðmálaathafnir.

800 g laxaflök
2 msk. salt
2 msk. sykur
1 tsk. hvítur pipar
1 búnt ferskt dill
2 msk. koníak eða
ákavíti

Er siðmálaathöfn gömul hefð?
Siðmálaathafnir eru alls ekki
gömul hefð í Ásatrúarfélaginu.
Það eru kannski ekki nema tíu til
fimmtán ár síðan það fór að tíðkast að ráði að fólk vildi fá einhvers
konar athöfn til að staðfesta fyrir
sér og öðrum að það hefði ásatrú
eða heiðinn sið að leiðarljósi í lífinu.
Við höfum hvorki auglýst siðmálaathafnir né lagt að neinum
að fara í þær þar sem við stundum ekki trúboð og reynum ekki
að hafa áhrif á trúarskoðanir annarra. Þess vegna er mjög ánægjulegt þegar fólk sækist eftir því að
fara í siðmálaathöfn, kannski einmitt af því að viðkomandi ákveður þetta sjálfur og alveg án þrýstings frá samfélaginu.

Flakið fiskinn og
fjarlægið öll bein.
Blandið saman
salti, sykri og pipar
og setjið helminginn í botninn á
fati. Dreifið helmingnum af dillinu
yfir. Leggið flakið
yfir blönduna með
skinnhliðina upp.
Setjið hinn helminginn af blöndunni
yfir. Skvettið víninu
yfir og breiðið álpappír yfir fatið. Setjið í ísskáp
og látið bíða í þrjá daga.
Snúið fiskinum nokkrum
sinnum á tímabilinu.

Hefur athöfnunum fjölgað
síðustu ár?

Þríkrossinn

Siðmálaathöfnunum fjölgar mikið
ár frá ári. Fyrir aldamótin voru
þetta kannski ein eða tvær athafnir á ári, en núna í vor stefna
rúmlega tuttugu manns á athöfn
og það bætist alltaf við þegar líður
á árið því siðmálaathafnirnar eru
ekki árstíðabundnar.

Hversu stór hluti félagsmanna hefur
farið gegnum siðmálaathöfn?
Aðeins örlítið brot af félögum í
Ásatrúarfélaginu hefur farið í
gegnum þessa athöfn. Það er heldur engin krafa um að fólk staðfesti
trú sína í félaginu, hvorki með
þessum hætti né öðrum. Fólk er í
Ásatrúarfélaginu af því að það vill
vera þar og því fylgja engar kvaðir
um trúarjátningar.
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Er eitthvað um að börn á fermingaraldri kjósi siðmálaathöfn?
Það er talsvert um að krakkar á fermingaraldri komi í siðfræðsluna og fari síðan í athöfn á
eftir. Þeir yngstu sem hafa tekið
siðmálum eru 14 ára en þeir elstu
um fimmtugt.
Stærstur hluti athafnanna er
haldinn fyrir unglinga. Þetta skýrist auðvitað af því að samfélagið
hefur myndað einhvers konar hefð
fyrir því að unglingum sé smalað
inn í trúarfestuathafnir.
Sem betur fer er þó kominn sá
slaki í heimsmynd okkar Íslendinga að fólk er almennt farið að
hugsa sjálfstætt og gera sér grein
fyrir að það eru margir kostir í
stöðunni ef það vill fá sína unglingaathöfn.

Stuðningur til sjálfstæðis

KJÓLADAGAR

20%-50%

Hvernig fer fræðslan fram?

AFSLÁTTUR

Skoðið

laxdal.is

Yfirhafnir

ugeav
S: 55
1 44
LauLgaav
gie6g3i 6•3S:• 55
1 44
2222

Vertu vinur á
Facebook

Siðfræðslan snýst um að kynna
fólki ásatrú, helstu gildi hennar og
hvað felst í rauninni í því að vera
heiðinn eða ásatrúar.
Fræðslan fer fram í spjallformi
og öll fjölskyldan er velkomin,
ekki bara sá sem hyggur á siðmálaathöfn. Oft er ansi margt um
manninn og það endar stundum
með því að fleiri en unglingurinn
á heimilinu tekur siðmálum.
Við ræðum um goðin og hvað
þau standa fyrir, veltum fyrir
okkur heilræðum Hávamálanna

MYND/RAGNHILDUR AÐALSTEINSDÓTTIR

Siðmálaathöfn Márusar 2014
Márus Björgvin Gunnarsson tók siðmálum 31. maí 2014. „Hann ákvað það
strax sjö ára gamall að hann væri ásatrúar og hefur staðið fastur á því síðan,“
segir pabbi hans, Gunnar Freyr Steinsson.
Athöfnin fór fram á Víðistaðatúni í Hafnarfirði við skátaheimili Hraunbúa þar
sem veislan fór fram. „Þannig gat fólk gengið frá salnum niður á túnið, eftir
malbikuðum göngustíg. Þar var búið að kveikja upp eld í eldkeri og fólk stóð
í hálfhring á móti okkur fjórum,“ segir Gunnar sem fannst dagurinn lukkast
frábærlega. „Það var úrhellisrigning framan af degi – raunar alveg þar til
klukkutíma fyrir athöfnina. Þá stytti upp. Við gátum kveikt eldinn og veðrið
hélst mjög gott nánast alla athöfnina. Athöfnin sjálf var yndisleg, því hún var
svo persónuleg. Það þegar hornið var látið ganga á milli allra gesta, eftir að
Márus hafði tekið siðfestuna, var hápunkturinn, brosið á honum var ógleymanlegt þegar einn gestur af öðrum drakk honum heillaskál með nokkrum
hlýjum orðum.“
Á myndinni er Márus með foreldrum sínum, Gunnari og Hólmfríði Steinþórsdóttur, ásamt Jóhönnu G. Harðardóttur Kjalnesingagoða sem sá um athöfnina.

sem eru einhver merkasti bókmenntalegi og siðræni arfur sem
nokkur þjóð hefur fengið í hendurnar. Við veltum fyrir okkur
heiðinni lífssýn, það er að segja
virðingu fyrir öllu lífi, ábyrgð og
drengskap ásamt ýmsum siðfræðilegum og heimspekilegum
álitamálum sem fullorðið fólk
stendur frammi fyrir í lífinu.
Margir reyndir félagar fara
aldrei í siðfræðslu, enda þarf enginn að standa skil á einhverri sérstakri þekkingu. Hver einstaklingur þarf hins vegar að vita um hvað
málið snýst áður en hann opinberar fyrir sjálfum sér og öðrum
að hann sé heiðinn eða ásatrúar.

Hvernig fer athöfnin fram?
Hver athöfn er einstök, enda
er hver þeirra helguð einstakri
manneskju. Þó höfum við vissu-

lega hefðir sem ekki er brugðið út
af. Goðinn byrjar til dæmis alltaf á því að helga stað og stund og
kveða erindi úr Sigurdrífumálum þar sem goð og gyðjur, nótt og
dagur eru ákölluð og beðið blessunar fyrir viðstadda. Eldurinn,
ásamt öðrum frumkröftum náttúrunnar er til staðar við allar vígslur
félagsins og hver goði á eiðbaug og
drykkjarhorn sem hann notar við
athafnir.
Þeir sem taka siðmálum lofa
ekki neinu sérstöku við athöfnina. Þeir eru einfaldlega að opinbera fyrir sjálfum sér og öðrum
að þeir ætli að hafa heiðinn sið að
leiðarljósi í lífinu og virða þau gildi
þ.e.a.s. ábyrgð, virðingu fyrir lífinu
og drengskap. Eitt af því sem tilheyrir þeim sið er einmitt að öllum
er frjálst að skipta um skoðun.
solveig@365.is

MATARMARKAÐUR Í HÖRPU
Matarmarkaður Búrsins verður haldinn í sjötta
sinn um helgina. Markaðurinn fer fram í Hörpu í
dag og á morgun frá klukkan 11-17. Alls koma 45
framleiðendur víðsvegar að til að selja og leyfa
fólki að smakka.

PROCTO-EZE

NÝJUNG VIÐ GYLLINÆÐ
LYFIS KYNNIR Procto-eze krem og Procto-eze hreinsir fyrir gyllinæð. Proctoeze kremið er ætlað við ertingu og óþægindum vegna gyllinæðar og hreinsirinn hreinsar, róar og frískar óþægindasvæðið. Procto-eze fæst í apótekum.

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

G

yllinæð eru bólgnar og þrútnar æðar í
eða við endaþarmsopið og kemur fyrir
hjá um 50% einstaklinga einhvern tíma
ævinnar. Blæðing úr endaþarmi ásamt kláða
og sársauka eru helstu einkenni gyllinæðar
og er hún algengust hjá eldra fólki og konum
á meðgöngu.
„Procto-eze kremið var sérstaklega þróað
sem mjúkt og létt krem sem húðin dregur
hratt í sig“ segir Hákon Steinsson, lyfjafræðingur hjá LYFIS. Kremið veitir góða vörn með
því að búa til vatns-fitufilmu yfir erta svæðið.
Vörnin dregur úr kláða og sviða og meðferðarsvæðið verður mýkra og rakara, sem
kemur í veg fyrir að húðin springi og valdi
óþægindum.
„Vörurnar eru í íslenskum umbúðum og
fylgja góðar leiðbeiningar á íslensku“, segir
Hákon.

PROCTO-EZE KREM
HEFUR EFTIRFARANDI KOSTI
■ Stjaka fylgir með

– auðvelt í notkun
■ Inniheldur ekki stera
■ Byggir á náttúrulegum

innihaldsefnum
■ Þoldist vel í 12 vikna

klínískri rannsókn
■ Má nota á meðgöngu

PROCTO-EZE

ÞRÍÞÆTT VERKUN
● VÖRN
● RAKAGEFANDI
● GRÆÐANDI
FYRIR HÁMARKS ÁRANGUR ER MÆLT
MEÐ NOTKUN Á PROCTO-EZE HREINSI
SAMHLIÐA PROCTO-EZE KREMI

PROCTO-EZE HREINSIR

Procto-eze hreinsir er hreinsifroða sem ætluð er til að
viðhalda hreinlæti og draga úr óþægindum tengdum
gyllinæð. Froðan hreinsar, róar og frískar óþægindasvæðið. Hún hentar vel til að nota í sturtu og kemur í stað
sápu sem oft ertir viðkvæmt svæðið.

FÓLK| HELGIN
BRETAGNE Tilboðsverð 292.000 kr. Verð áður 365.000 kr.

FULL BÚÐ
AF NÝJUM
VÖRUM
GERUM HÚS
AÐ HEIMILI
HOPPER Tilboðsverð 236.000 kr. Verð áður 295.000 kr.
MARGT AÐ GERAST Það hefur verið nóg að gera hjá Þórunni í vetur, hún leikur í Beint í æð og æfir fyrir Billy Elliot. Móðir hennar
kom frá Ísafirði til að aðstoða hana með barnapössun því unnustinn var að setja upp leiksýningu á Akureyri.
MYND/GVA

MARSTILBOÐ

20-40%
AF ÖLLUM SÓFUM
FJÖLMARGAR GERÐIR
OG STÆRÐIR
– SKOÐAÐU ÚRVALIÐ
Á TEKK.IS

ROYAL CLASSIC Tilboðsverð 180.000 kr. Verð áður 225.000 kr.

ENZO grár Tilboðsverð 251.000 kr. Verð áður 359.000 kr.
TEKK COMPANY OG HABITAT | KAUPTÚN 3 | SÍMI 564 4400 | WWW.TEKK.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL LAUGARDAGA KL. 11-18 OG SUNNUDAGA KL. 13-18

Til hvers að ﬂækja hlutina?

SJÁLFKRAFA
í BESTA ÞREP!
365.is

|

Sími 1817

Í HLÁTURSKASTI
BEINT Í ÆÐ
SPENNANDI TÍMI Þórunn Arna Kristjánsdóttir leikkona hlakkar til
helgarinnar, enda langþráð frí á morgun og unnustinn, Vignir Rafn
Valþórsson, er væntanlegar heim eftir langa dvöl á Akureyri.

Þ

órunn Arna leikur í einni vinsælustu leiksýningu landsins
um þessar mundir, Beint í
æð, og á föstudag verður söngleikurinn Billy Elliot frumsýndur þar
sem hún fer með hlutverk. Búast
má við að sú sýning eigi eftir að
verða gífurlega vinsæl. „Í gær var
rennsli á Billy Elliot en strangar
æfingar hafa verið síðan í byrjun
desember. Börnin hafa þó æft mun
lengur,“ segir Þórunn þegar við
náðum símasambandi við hana í
leikhúsinu. Það var erfitt að finna
tíma í smá spjall. Þórunn Arna var
spurð hvernig hún ætlaði að verja
helginni. En í kvöld er Beint í æð
aftur á fjölunum svo fríið byrjar
ekki fyrr en á morgun.
„Á laugardagsmorgnum fer ég
alltaf í ræktina með systur minni
og við höfum okkar gæðastund
þar. Í hádeginu bjóða foreldrar
mínir í bröns. Þau eru dugleg að
bjóða okkur systkinunum, mökum
og barnabörnum í mat. Það er svo
gaman þegar fjölskyldan hittist.
Borðin svigna líka alltaf undan
kræsingunum hjá mömmu og
pabba, eins og að fara á besta
veitingastað í heimi,“ segir Þórunn
sem er ættuð frá Ísafirði. Móðir
hennar, Halldóra Magnúsdóttir,
hefur dvalið í borginni í vetur
til að hjálpa dóttur sinni með
barnapössun. „Dóttir mín, Kría
Valgerður, er ársgömul og þar sem
við foreldrarnir höfum haft mikið
að gera fengum við mömmu til
hjálpar,“ segir hún.

FJARRI GÓÐU GAMNI
Unnusti Þórunnar, Vignir Rafn,
hefur starfað á Akureyri undanfarnar vikur þar sem hann er að
setja upp og leikstýra verkinu
Lísa í Undralandi. „Það verður hátíðisdagur á morgun þegar hann

kemur heim og við munum örugglega gera eitthvað skemmtilegt.
Sannkallaður fjölskyldutími. Í gærkvöldi var frumsýning hjá honum
og mér fannst mjög leiðinlegt að
geta ekki verið viðstödd og fagnað
með honum. Stundum er þetta
svona hjá leikurum og lítið við því
að gera,“ segir Þórunn og bætir
við að hún sé þó ánægð með að
hans verki sé lokið fyrir norðan og
hann á heimleið.“

MIKIÐ HLEGIÐ
Þegar Þórunn er spurð hvort hún
skemmti sér jafn vel og áhorfendur á Beint í æð í leikhúsinu, svarar
hún því játandi. „Það eru forréttindi að eyða kvöldstund með fólki
í hláturskasti. Það er alltaf uppselt
á þessar sýningar og þær halda
því áfram. Meðfram þessu hefur
verið langt og strangt æfingaferli
á Billy Elliot. Það er mikill dans og
söngur í þeirri sýningu. Bæði gleði
og sorg. Þetta er falleg saga sem
við erum að segja. Það er mikil
orka í leikhópnum sem hefur náð
einstaklega vel saman. Þetta hefur
því verið skemmtilegur vetur og
ég hlakka mikið til frumsýningarinnar,“ segir hún.
Þórunn útskrifaðist frá leiklistardeild Listaháskóla Íslands vorið
2010. Áður hafði hún verið í söngnámi sem var góður undirbúningur fyrir leiklistina sem hún stefndi
alltaf að. „Ég flutti til Reykjavíkur
eftir menntaskólanám en komst
ekki strax í leiklistarnám. Þá lá
beinast við að fara í söngnám,“
segir Þórunn Arna.
FALLEG SAGA
Þórunn stundaði nám við Tónlistarskóla Ísafjarðar en músíkin
hefur alltaf fylgt henni. Aðallega hefur hún sungið á leiksviði.

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

„Annars byrjaði ég að syngja dúett
með vinkonu minni, Herdísi Örnu
Jónasdóttur, þegar ég var barn
þannig að þetta hefur alltaf fylgt
mér. Herdís er í dag óperusöngkona og starfar í Þýskalandi. Ég
var alltaf ákveðin í að verða leikog söngkona. Allan skólaferilinn
var ég í skólaleikritum og tók þátt
í öllu sem sett var upp,“ segir hún.
Amma Þórunnar lék með áhugaleikfélögum á Þingeyri og hafði
alltaf mikinn áhuga á leiklist. „Ég
á tvö frændsystkini sem eru leikarar, Nanna Kristín Magnúsdóttir
og Stefán Benedikt Vilhelmsson.
Fleiri yngri hafa áhuga á að feta
þessa braut,“ segir Þórunn en hún
segir að eftirminnilegasta hlutverk
hennar sé Karma fyrir fugla, sem
sýnt var í Þjóðleikhúsinu. Hún var
tilnefnd til Grímunnar árið 2013
fyrir hlutverk sitt í þeirri sýningu.
Þórunn hefur leikið í mörgum
vinsælum sýningum og má þar
nefna Dýrin í Hálsaskógi, Jónsmessunótt, Macbeth, Afmælisveisluna, Vesalingana, Heimsljós
og Ballið á Bessastöðum. Þá hefur
hún leikið í Stelpunum á Stöð 2 og
hún leikur einnig í kvikmyndinni
Blóðberg sem frumsýnd verður
um páskana.
„Það er svo ánægjulegt hvað
þetta starf er fjölbreytt og maður
er alltaf að takast á við eitthvað
nýtt og spennandi. Þegar sýningar
hefjast á Billy Elliot fæ ég frí frá
æfingum sem verður frábært því
þá get ég varið meiri tíma að deginum með dóttur minni.“
Þegar Þórunn er spurð hvort
einhver kvíði læðist að fyrir svona
stóra frumsýningu, svarar hún:
„Nei, enginn kvíði. Ég hlakka miklu
frekar til og það eru spennandi
tímar fram undan.“
■

elin@365.is

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

HANNAÐU
ÞINN EIGIN

Coffee SÓFA

COFFEE ÁKLÆÐASÓFI - KENYA ARMAR - 2 SÆTI - MAXI HORN
1 SÆTI - MULTI EINING - VIÐARFÆTUR - VERÐ FRÁ KR. 449.400
* VERÐ Á SÓFA ÁN FYLGIHLUTA

Það er ofureinfalt að hanna sinn eigin Coffee sófa. 1. þú velur einingar og raðar saman svo úr verði sóﬁ sem passar í þitt rými. 2. Þú velur arma sem falla að þínum smekk.
3. þú velur áklæði eða leður og setur þar með þinn persónulega stíl á sófann. 4. Að lokum velur þú fætur í sem passa sófanum þínum.

COFFEE ÁKLÆÐASÓFI - MOCCA ARMAR
3 SÆTI - KRÓMFÆTUR - VERÐ FRÁ KR. 186.300

COFFEE LEÐURSÓFI - MOCCA ARMAR
3 SÆTI - KRÓMFÆTUR - VERÐ FRÁ KR. 306.360

COFFEE ÁKLÆÐASÓFI - PRIMO ARMAR
3 SÆTI - VIÐARFÆTUR - VERÐ FRÁ KR. 177.100

ÁKLÆĐI
EĐA LEĐUR?
COFFEE ÁKLÆÐASÓFI - VINKIL EINING - MAXI HORN
3 SÆTI - MOCCA ARMUR - KRÓMFÆTUR
VERÐ FRÁ KR. 463.860

Þú velur,
frábært úrval af
hvoru tveggja!

COFFEE ÁKLÆÐASÓFI - SANTOS ARMAR - 3 SÆTI
RÚNAÐ HORN - 2,5 SÆTI - KRÓMFÆTUR
VERÐ FRÁ KR. 363.860

SMILE

SMILE LEÐURSÓFI - FANTASY BLACK
217 cm kr. 332.500

SMILE ÁKLÆÐASÓFI - BABEL SUN
217 cm kr. 199.800

FÁANLEGUR
Í TVEIMUR STÆRĐUM
ÞÚ VELUR, ÁKLÆĐI
EĐA LEĐUR, STÁL EĐA
VIĐARFÆTUR
217 CM / 197 CM
SKEMILL 90X60

SMILE ÁKLÆÐASÓFI - MAG OCEAN
197 cm kr. 171.700

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

FÓLK| HELGIN

BYRJAR DAGINN Á AÐ HUGLEIÐA
HELGIN Sýningu myndlistarkonunnar Helgu Sigríðar Valdimarsdóttur í Mjólkurbúðinni í Listagilinu á Akureyri lýkur á morgun.
Kveikjan að verkum hennar var kundalini-jóga en Helga segir jógaiðkun hafa breytt áherslum sínum í myndlist.

É

g mun sitja yfir sýningunni
minni í dag og eftir það verður
kósýkvöld hjá mér og dætrum
mínum. Morgundagurinn er síðasti
sýningardagurinn en þá mun Agnes
dóttir mín sitja yfir en ég verð á Sat
nam rasayan-námskeiði í Jógahofinu,“
segir myndlistarkonan Helga Sigríður
Valdimarsdóttir, spurð út í helgarplönin.
„Sat nam rasayan er ævaforn
heilunarleið í gegnum hugleiðslujóga
þar sem þú kemst í vitundarástand
djúprar innri þagnar. Eitthvað sem
ég vona að ég geti nýtt mér í listinni,“
bætir hún við, en sýning hennar í
Mjólkurbúðinni í Listagilinu á Akureyri ber yfirskriftina Shakti og var
kveikjan að henni kundalini-jóganámskeið sem Helga sótti í vetur.
„Námskeiðið hét „Skapandi og
skínandi kona“. Ég var byrjuð að mála
fyrir þessa sýningu en þeim verkum
var fljótt ýtt í burtu eftir að ég byrjaði
á námskeiðinu í janúar og ný verk
komu í staðinn. Það þýddi auðvitað
að ég var á vinnustofunni allan minn
frítíma,“ segir Helga og viðurkennir
að eftir að hún fór að stunda jóga af
krafti síðastliðið haust hafi áherslur
hennar breyst í myndlist.
„Ég byrja alla daga á jóga, ég tóna
inn, geri kriyu, sem er röð æfinga, og
hugleiði. Öðruvísi get ég ekki byrjað
daginn. Eftir að ég byrjaði að stunda
jóga næ ég að róa hugann og verkin

mín urðu skýrari fyrir mér,“ segir
Helga.
„Í fyrri verkum hefur viðfangsefnið
verið útsaumur, munstur og litasamsetning. Nú legg ég meiri áherslu á
kraft litarins og flæði. Ég nota líka
munstur sem minna á mandölur en
þessi munstur eru fengin úr hekluðum og prjónuðum dúkum. Ég vinn
í törnum, sérstaklega þegar kemur
að sýningu þá er hugur minn allur
þar. Ég skissa ekki, ég skrifa niður
hugmyndir, fer á vinnustofuna og læt
flæða. Þessi sýning flæddi rólega í
gegnum mig.“
Sýningin Shakti er áttunda einkasýning Helgu Sigríðar en hún útskrifaðist úr Myndlistaskólanum á Akureyri árið 2003. En hvað þýðir shakti?
„Orðið shakti vísar til frumsköpunarorku alheimsins. Orðið kemur úr
sanskrít og er dregið af orðinu shak
sem þýðir „að geta“. Þegar shakti
persónugerist birtist orkan sem hin
guðlega móðir, sem hefur mátt til að
koma jafnvægi á allt sem er. Shakti er
að baki allri hreyfingu og umbreytingu í alheiminum. Án shakti væri allt
stopp,“ útskýrir Helga og segir sýninguna hafa fengið góðar viðtökur.
„Fallegt! heyri ég frá nánast öllum
sem koma inn. Mig langaði að gera
sýningu sem væri upplífgandi á
dimmum vetri.“
Sýningin er opin frá klukkan 14 til
17 en henni lýkur á morgun.

JÓGA ALLA DAGA Helga
Sigríður Valdimarsdóttir myndlistarkona segir jóga hafa breytt
áherslum hennar í myndlist.
Sýningu hennar, Shakti, í Mjólkurbúðinni í Listagilinu á Akureyri
lýkur á morgun.
MYND/AUÐUNN NÍELSSON

SHAKTI „Orðið shakti vísar til
frumsköpunarorku alheimsins.“

| FÓLK |

KONUR OF ÞREYTTAR TIL AÐ ÞRÍFA SIG
Hreinlæti er mikilvægt. Þar sem konur hugsa mikið um útlitið kemur á óvart að þær telja sig vera of
þreyttar til að fara í sturtu eða þrífa af sér andlitsfarða.
Fjórar af hverjum fimm breskum konum
fara ekki í sturtu daglega, samkvæmt nýrri
könnun. Þriðja hver kona segist komast af
með að fara í sturtu á þriggja daga fresti. Það
var netmiðill The Telegraph sem segir frá
þessu. Í könnuninni voru lagðar spurningar
fyrir 2.021 konu á aldrinum 18-50. Í ljós kom
að aðeins 21% kvenna fer í sturtu eða bað á
hverjum degi á meðan 33% þrífa sig þriðja
hvern dag.

Í könnuninni kemur einnig fram að 63%
þessara kvenna nenna ekki alltaf að fjarlægja
andlitsförðun fyrir svefninn. Sú niðurstaða
þykir sláandi og ekki breskum konum til
sóma. Mjög mikilvægt er að þrífa farðann af
á kvöldin.
Flestar konurnar, eða 92%, sem spurðar
voru töldu sig skilja mikilvægi hreinlætis
og að farði allan sólarhringinn gæti haft
slæm áhrif á húðina. Þá viðurkenndu 89%

kvennanna að þær myndu vilja bæta líkamlegt hreinlæti. Þreytu var kennt um þegar
þær voru spurðar um ástæðu þessa.
Forsvarsmenn könnunarinnar, Flint+Flint,
gefa lítið fyrir þau svör þar sem almenn
umhirða tekur aðeins nokkrar mínútur á dag.
Þeir segja undarlegt að konur séu ekki meðvitaðri um hreinlæti. Illa hirtri húð er frekar
hætt við öldrun, ofþurrki og öðrum húðvandamálum.
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● VIÐBURÐUR
Háskóladagurinn verður
haldinn í dag frá klukkan 12 til
16. Allir sjö háskólar landsins
kynna námsbrautir sínar.
HÍ
400 námsleiðir eru í boði í Háskóla Íslands. Starf skólans
verður kynnt í flestum byggingum skólans og fróðlegt að
ganga á milli, skoða rannsóknarstofur, tæki, búnað og
húsakynni. Á staðnum verða
vísindamenn, kennarar og
nemendur úr öllum deildum háskólans sem svara spurningum
um allt milli himins og jarðar –
eða því sem næst.
HR
Gestum gefst kostur á að
kynnast námsleiðum Háskóla
Reykjavíkur. Hægt er að spjalla
við nemendur, kennara og
náms- og starfsráðgjafa.
LHÍ
Listaháskólinn býður heim í
Laugarnes á Háskóladeginum
þar sem kynntar verða allar
námsbrautir skólans.
UNAK
Háskólinn á Akureyri verður
með kynningu á Háskólatorgi í
Háskóla Íslands.
Bifröst
Háskólinn á Bifröst verður með
aðstöðu inni í HR og kynnir þar
námsframboð sitt.
Hólaskóli
Starfsmenn og nemendur
Hólaskóla – Háskólans á Hólum
bjóða alla velkomna á Háskólatorgið í HÍ.
LBHÍ
Landbúnaðarháskóli Íslands
verður á neðri hæð Háskólatorgs HÍ.
Nánar á haskoladagurinn.is
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HRÓS BÆTIR SAMSKIPTI OG GLEÐUR
HRÓSUM HVERT ÖÐRU Alþjóðlegi hrósdagurinn verður á morgun, 1. mars. Dagurinn var fyrst haldinn hátíðlegur í Hollandi fyrir
tólf árum. Ingrid Kuhlman vakti athygli á þessum degi á Íslandi fyrir þremur árum. Hún segir mikilvægt að muna eftir hrósinu.

I

ngrid Kuhlman, framkvæmdastjóri Þekkingarmiðlunar, hefur
veg og vanda af því að Alþjóðlegi hrósdagurinn er kominn til Íslands. „Það var fyrir þremur árum
síðan að ég sá fyrir tilviljun að þessi
dagur er haldinn hátíðlegur víða
um heim. Mér fannst þetta góð leið
til að koma af stað hrósbylgju hér
á landi þannig að ég stofnaði hóp
á Facebook sem yfir tvö þúsund
manns eru búnir að skrá sig í. Einnig sendi ég í fyrra bæði alþingismönnum og fjölmiðlum póst og
bað um að fólk veitti þessu athygli.
Þetta snýst fyrst og fremst um að
fólk muni sérstaklega vel eftir hrósinu þennan dag,“ segir Ingrid.

EKKI Í ÞJÓÐARSÁLINNI AÐ HRÓSA
Ingrid segir Íslendinga eiga það
til að gleyma að hrósa hverjum
öðrum. „Það hefur verið almennt
mikil neikvæðni í umræðunni. Það
er einblínt á gallanna og það sem er
að í stað þess að að draga fram það
jákvæða. Það er margt sem gengur
vel í þjóðfélaginu og í samskiptum
fólks og það er mikilvægt að taka
eftir því. Við Íslendingar erum ekki
sérstaklega góðir í því að hrósa
og sumir segja að þetta sé einfaldlega ekki hluti af þjóðarsálinni. Hér
í eina tíð var fólki kennt að hrósa
ekki börnum því þá yrðu þau montin. Kynslóðin sem fæddist fyrir
seinni heimsstyrjöld fékk aldrei

hrós en fannst það allt í lagi því það
lifði eftir því að engar fréttir væru
góðar fréttir og þau því ánægð á
meðan ekki var kvartað yfir þeim.
Það er þó greinilegur kynslóðamunur á þessu. Þegar, til dæmis, fimm
ára stelpa í dag fær hrós fyrir að
vera í fallegum kjól segir hún „já, ég
veit“ og snýr sér í hring. Ungt fólk á
vinnustöðum fer til yfirmanns síns
og spyr hvort það standi sig vel,
það leitar eftir hrósinu. Við erum
því að bæta okkur mikið í þessu og
það er jákvæð þróun.“
Flestir Íslendingar eiga líka í erfiðleikum með að taka hrósi að sögn
Ingridar, þeir verða vandræðalegir,
fara hjá sér og draga úr því. „Dæmi
um þetta er þegar einhverjum er
hrósað fyrir að vera í fallegri peysu
þá er svarað: „Þessi gamla drusla,
ég fékk hana á útsölu fyrir löngu!“
Þessi viðbrögð auka ekki líkurnar
á að við fáum aftur hrós,“ útskýrir
Ingrid.

HRÓS ER EINFALDLEGA
UPPLÝSINGAR UM FRAMMISTÖÐU
Í niðurstöðum starfsánægjukannana
kemur það alltaf fram að fólk segist
skorta hrós í vinnu og viðurkenningu á vel unnum störfum. „Í augum
þess sem fær hrós er hrósið ekkert annað en upplýsingar um það
hvernig viðkomandi stendur sig.
Við þurfum öll að fá staðfestingu á
að við séum að gera rétt og það sé

tekið eftir því. Þegar fólk er í skóla
tekur það próf og fær einkunnir fyrir, það eru upplýsingar um frammistöðu en þetta gleymist í samskiptum manna á milli þegar komið er á
fullorðinsár.“

HRÓS ER OFT ENDURGOLDIÐ
Ingrid segir hrós ekki einungis
hafa jákvæð áhrif á þann sem fær
það heldur líka á þann sem gefur
það. „Þeim sem hrósar líður yfirleitt betur þegar hann hefur gefið
öðrum hrós. Það skapar vellíðan að

hafa jákvæðu gleraugun á nefinu.
Auk þess er hrósið oft endurgoldið.
Hrós bætir samskipti og við þurfum
að vera vakandi fyrir því sem vel er
gert. Það er hægt að hrósa á marga
vegu, til dæmis má hrósa sveitarfélaginu fyrir nýjar ruslatunnur eða
starfsfólki verslunar þar sem góð
þjónusta er veitt. Það er nauðsynlegt að halda þessu á lofti,“ segir
Ingrid og brosir.
Hægt er að skrá sig í hópinn,
Alþjóðlegi hrósdagurinn 1. mars, á
■ liljabjork@365.is
Facebook.

MIKILVÆGT AÐ
HRÓSA
Ingrid segir nauðsynlegt að hrósa fólki, hrós
geti gert mikið fyrir
einstaklinginn og bæti
samskipti fólks. Hún
innleiddi Alþjóðlega
hrósdaginn hingað til
lands fyrir þremur árum.
MYND/VALLI
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Upplifðu ná

Lýðheilsu- og forvarnarverkefni FÍ
Lýðheilsu
The Biggest Winner!

· Fyrir feita, flotta, frábæra
· Fyrir þá sem þora, geta, vilja
· Taktu fyrsta skrefið
· Taktu eitt skref í einu
· Virkjaðu styrkleika þína með jákvæðum og
uppbyggilegum hætti

· Rólegar gönguferðir með stöðuæfingum
· Náttúruupplifun – útivera
· Mataræði – matseðill – mælingar
Kynningarfundur 2. mars kl. 19.00 í sal
Ferðafélags Íslands Mörkinni 6
Umsjón verkefnis: Steinunn Leifsdóttir og Páll Guðmundsson.
Bakskóli FÍ hefst í apríl. Kynningarfundur 9. apríl.
Nánari upplýsingar á www.fi.is og skráning er
í síma 568 2533 eða í netpóst fi@fi.is

Aðal samstarfsaðilar FÍ

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

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

Skráðu þig inn – drífðu þig út

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Sveitarstjóri Skaftárhrepps
Skaftárhreppur varð til árið 1990 við
sameiningu fimm hreppa. Þar búa um
450 manns. Aðalatvinnuvegur svæðisins
er landbúnaður og ferðaþjónusta en
fiskeldi skipar einnig stóran sess. Eini
þéttbýliskjarninn er Kirkjubæjarklaustur
(Klaustur) og þar er stunduð verslun,
margvísleg þjónusta og iðnaður.
Öflugt skólastarf er á Klaustri, bæði í
grunnskóla og leikskóla. Þar er einnig
rekið hjúkrunar- og dvalarheimili.
Skaftárhreppur er frábær staður til að
njóta útivistar þar sem stutt er í nokkrar
þekktustu náttúruperlur á Íslandi.

-BVTFSUJMVNTØLOBSTUB§BTWFJUBSTUKØSBÓ4LBGUÈSISFQQJ7J§MFJUVNB§ÚGMVHVNFJOTUBLMJOHJ
UJMB§TUâSBTUBSGTFNJTWFJUBSGÏMBHTJOTPHMFJ§BÈGSBNIBMEBOEJVQQCZHHJOHV

Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má
finna á www.klaustur.is

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

t )FGVSZGJSVNTKØONF§TUBSGTFNJTWFJUBSGÏMBHTJOT
PHEBHMFHVNSFLTUSJ
t 4ÏSVNGSBNLWNE¢FJSSBÈLWBS§BOBTFN
TWFJUBSTUKØSOUFLVS
t 4LJQVMFHHVSPHVOEJSCâSEBHTLSÈGVOEB
TWFJUBSTUKØSOBSPHBOOBSSBOFGOEBFGUJSBUWJLVN
t (UJSIBHTNVOBTWFJUBSGÏMBHTJOTÞUÈWJ§
PHBOOBTUTBNTLJQUJWJ§TUPGOBOJS GZSJSULJ 
TBNUÚLPHÓCÞB
t -FJ§JSBUWJOOVVQQCZHHJOHVPHFGMJOHV
BUWJOOVMÓGTÈTW§JOV

t )ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJTTÈ
TWJ§JTUKØSOTâTMV WJ§TLJQUBF§BSFLTUSBS
t 'BSTMSFZOTMBBGTUKØSOVOPHTBNTLJQUVN
t 3FZOTMBÓPQJOCFSSJTUKØSOTâTMVFSTLJMFH
t -FJ§UPHBIGJMFJLBSNF§ÈIFSTMVÈ
GSVNLW§J IWBUOJOHV TBNTLJQUBIGOJPH
TLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§
t «IVHJÈB§UBLBTUÈWJ§VQQCZHHJOHV

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 16. mars nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá
og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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9. mars

FORRITARI ÓSKAST

ÞRÓUNARLEIÐTOGI Á UPPLÝSINGATÆKNISVIÐI

Við leitum að starfsmanni í þróun hugbúnaðarlausna. „Full Stack“–hæfni er best en
við erum samt alveg til í að hitta klára forritara í „front end“ og „back end“ og öllu
þar á milli. Um er að ræða spennandi og fjölbreytt vinnuumhverﬁ sem býður upp á
nýjar áskoranir á hverjum degi.

Við leitum að öﬂugum stjórnanda til að leiða og eﬂa þróunarteymi Nova, meðal
annars við þróun nýrra hugbúnaðarlausna. Viðkomandi mun vinna með fjölbreyttum
hópi fólks í fyrirtækinu og þarf því að vera opinn og skemmtilegur, leiðtogi og
liðsmaður í senn og hafa ástríðu fyrir því að ná hámarksárangri.

Við höfum í huga að ráða bæði aðila með mikla reynslu í hugbúnaðargerð (senior
developer) sem og aðila með minni reynslu en þá er háskólamenntun á sviði
tölvunarfræði skilyrði. Brennandi áhugi á forritun hugbúnaðarlausna er nauðsynlegur.

Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða verkefnastjórnunar er
nauðsynleg sem og stjórnunarreynsla og yﬁrgripsmikil starfsreynsla á sviði
hugbúnaðar, þekking og áhugi á agile og/eða lean–vinnulagi, Continuous Delivery
og DevOps.

KERFISSTJÓRN

Áhugasamir sæki um á nova.is fyrir 9. mars. Allar nánari upplýsingar
veitir Eva Ýr Gunnlaugsdóttir, starf@nova.is.

Við leitum að öﬂugum liðsauka í hóp sem sér um krefjandi rekstur upplýsingatæknikerfa Nova. Við erum fjölmörg sem njótum þess að fást við tæknina alla daga og
það væri gaman að fá þig í hópinn.

ti
Stæmrtsistaður

Starfsmaður þarf að hafa a.m.k. þriggja ára reynslu af kerﬁsrekstri. Mjög góð þekking
á Windows–stýrikerfum og IIS er nauðsynleg og þekking á rekstri MS S æskileg.

skem í heimi!
MARKAÐSFYRIRTÆKI
ÁRSINS 2014

2014
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SUMARSTÖRF
HJÁ GARÐABÆ

GARÐABÆR AUGLÝSIR LAUS TIL UMSÓKNAR
EFTIRFARANDI SUMARSTÖRF ÁRIÐ 2015
GARÐYRKJUDEILD
Almenn garðyrkjustörf
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr.
Flokkstjórar fyrir garðyrkju, hafa umsjón með garðyrkjuhópum og
umsækjendur um flokkstjórnarstörf skulu vera 22 ára og eldri.

GRASSLÁTTUR
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr.
Flokkstjóri fyrir slátt, hefur umsjón með sláttuhóp og tækjabúnaði,
umsækjandi um flokkstjórnarstöðu skal vera 22 ára og eldri.

SUMARSTÖRF
Almenn sumarstörf
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr. Hægt er að sækja
um, í umhverfishópa, í skapandi hóp, aðstoðarstarf í stofnunum, aðstoð
með fötluðum og á sumarnámskeiðum og aðstoðarstörf hjá félögum í
Garðabæ.
Yfirflokkstjóri og flokkstjórar fyrir umhverfishópa, skulu vera 22 árs
og eldri. Æskilegt er að umsækjendur hafi uppeldis-, kennslu- eða
verkmenntun. Yfirflokkstjóri þarf að geta hafið störf fyrr.
Nánari upplýsingar gefur umhverfisstjóri 525 8588, erlabil@gardabaer.is
og mannauðsstjóri 525 8508, vilhjalmur@gardabaer.is.

VINNUSKÓLI

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

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu
Garðabæjar www.gardabaer.is
Umsóknarfrestur um ofangreind
störf er til 23.mars 2015

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

Almenn verkamannavinna
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 og fyrr.
Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður þjónustumiðstöðvar 525 8587
sigurdurhaf@gardabaer.is

Yfirflokkstjóri og flokkstjórar
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af uppeldis-, kennslu- og/eða
garðyrkjustörfum og séu 20 ára og eldri.
Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður vinnuskóla í síma 590 2570,
gunnarrich@gardabaer.is

Sumaraﬂeysingar
á Reykjavíkurﬂugvelli
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Isavia leitar að starfsfólki í sumaraﬂeysingar í ﬂugvallarþjónustu
á Reykjavíkurﬂugvelli. Í starﬁnu felst meðal annars viðhald
ﬂugvallar og umhverﬁs hans, viðhald bifreiða, þungavinnuvéla
og annarra tækja ﬂugvallarþjónustunnar auk björgunar- og
slökkviþjónustu.
Hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi eru skilyrði. Vinnuvélapróf er kostur.
• Reynsla af slökkvistörfum er kostur.
• Bifvélavirkjun , vélvirkjun eða önnur iðnmenntun sem
nýtist í starﬁ .
• Gott vald á íslensku og ensku, ásamt tölvukunnáttu.

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun
ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði ﬂugverndar.
Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og kröfur eru gerðar
til góðs líkamlegs atgervis.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.isavia.is/atvinna.
Umsóknarfrestur er til og með 14. mars.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu og rekstri ﬂugvalla og að veita ﬂugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsﬂug, jafnt sem millilandaﬂug, auk
yﬁrﬂugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshaﬁð. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.
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FIVE REASONS TO JOIN TEMPO
1. You get to work with a dedicated,
enthusiastic team of talent that is really
good at what they do. We hire the best
and the brightest go-getters out there, and
we’re looking for others who are passionate
about learning, growing, and being part of
something big.
2. You get to dive in and challenge
yourself in your new role. Rigidity and
hierarchy are not our thing. Your voice matters.
You’ll have the opportunity to take on new challenges from the get-go, and leave your mark.
3. We’ve more than doubled our headcount in the last 12 months. Our team is
quickly growing, and it’s an exciting time. With
four products currently, we’re pretty busy these
days. We like it that way—it keeps us on our
toes and constantly challenged.

4. We’re the market leader in Atlassian marketplace add-ons. We are the
largest development team outside of Atlassian.
Our Tempo Timesheets add-on for JIRA was
voted the #1 Atlassian Marketplace Addon of 2012. Tempo Timesheets was also the
Top-Grossing Atlassian Marketplace Add-on
in 2013, and more recently, our new Tempo
Planner solution was the Top-Grossing New
Atlassian Marketplace Add-on in 2014.
Plus, we’ve got exciting launches in the
pipeline. Bam!

Learn more and apply at:
tempoplugin.com/careers

5. It’s not all about work. We’re
a team, and we like to have fun while
contributing to it. Scavenger hunts, Friday beer
parties, dressing up like superheroes, holiday
parties—we celebrate together as well as we
work together. We also like to give back.

North America
• CUSTOMER SUPPORT
• CUSTOMER ADVOCATE

Current openings:
Reykjavík
• UX DESIGNER
• CUSTOMER ADVOCATE
• PRODUCT MANAGER
• CUSTOMER SUPPORT
• SUMMER INTERNSHIPS AT TEMPO
• PRODUCT MARKETING SPECIALIST

Germany
• CUSTOMER ADVOCATE

Tempo is a recognized leader and visionary in project and portfolio management

Tempo users. More than 6,000 organizations in over 100 countries—including

solutions for Atlassian’s JIRA platform, with customers ranging from small startups

Disney, eBay, Amazon, AT&T, Nordstrom, BMW, Dell, and Pfizer—use Tempo’s

to large-scale distributed and Fortune 50 enterprises with more than 10,000

agile solutions to work smarter and more efficiently.
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Náttúrustofa Austurlands auglýsir starf forstöðumanns laust til umsóknar
Náttúrustofa Austurlands er þekkingar- og þjónustuaðili sem vinnur að rannsóknum, ráðgjöf og þekkingarmiðlun í tengslum við náttúrufar.
Náttúrustofan er rekin af Fjarðabyggð og Fljótsdalshéraði með stuðningi ríkis og starfar samkvæmt lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og
náttúrustofur nr. 60/1992 og lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994

Starfssvið forstöðumanns
• Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi Náttúrustofunnar
• Undirbúningur og viðhald rannsóknarstefnu
• Áætlanagerð
• Stjórnun mannauðs
• Stefnumótunarvinna
• Samskipti við stjórnvöld og samstarfsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í náttúrufræði og reynsla af rannsóknum eru skilyrði
• Framhaldsmenntun er æskileg
• Fagleg þekking á viðfangsefnum Náttúrustofunnar
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla
• Hæfni í mannlegum samskiptum og uppbyggilegt viðmót
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku

Starfsaðstaða forstöðumanns er í Neskaupstað.

Starfsmaður óskast
til starfa í Þjónustumiðstöð
Sjálfsbjargarheimilisins
Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.
Leitað er að einstaklingi sem á auðvelt með að sýna frumkvæði,
sjálfstæði og sveigjanleika í starfi. Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar mikilvægir. Unnið er með dagleg viðfangsefni sem
tengjast tómstundaiðju. Góð íslenskukunnátta nauðsynleg.
Nánari upplýsingar veitir Valerie Harris yfiriðjuþjálfi í síma 550 0300.
Umsóknir merktar „starfsmaður í Þjónustumiðstöð Sjálfsbjargarheimilisins“ sendist Þjónustumiðstöð
Sjálfsbjargarheimilisins Hátúni 12, 105 Reykjavík fyrir
16. mars 2015.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. júní 2015.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknir skal senda til stjórnar Náttúrustofu Austurlands, Mýrargötu 10, 740 Neskaupstað eða á
netfangið valdimarh@hsa.is fyrir 14. mars 2015. Nánari upplýsingar veitir Valdimar O. Hermannsson formaður stjórnar í síma 8606770.

Sjúkraliðar eða aðrir með sambærilega menntun á heilbrigðiseða félagssviði eru hvattir til að sækja um starfið.

Geturðu GERT þetta?
Óskað eftir áhugasömum meistaranema í starfsnám

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

Starf við launavinnslu í Kjaradeild
Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun
kjarasamninga og vinnuréttar og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar. Deildin sinnir auk
þess ráðgjöf á sviði vinnuréttar og kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á mannauðsupplýsingakerﬁ borgarinnar og þróun þess. Hjá Kjaradeild starfa 25 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.
Óskað er eftir öﬂugum starfsmanni til starfa við launavinnslu. Leitað er að einstaklingi sem býr yﬁr mikilli samskiptahæfni, sýnir
frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð. Unnið er með mannauðs- og launakerﬁ Oracle og krefst vinnan skipulagshæfni og nákvæmni.
Helstu verkefni:
• Skráning og yﬁrferð ráðningar- og launagagna
• Eftirlit með rafrænni skráningu
• Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna launaog viðverukerfa

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af launavinnslu og þekking á kjarasamningum
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæﬁleikar og lipurð í mannlegum samskiptum

Starfið felst meðal annars í því að tengja saman skóla og
fyrirtæki og aðstoða við að þróa leiðir að samstarfi sem
getur nýst nemendum um ókomna framtíð, setja upplýsingar og fróðleik á aðgengilegt form á vefsíðu GERT og
hvetja til miðlunar upplýsinga. Þetta er tækifæri fyrir
áhugasaman einstakling til að tengja saman eigið nám
við fjölbreytt starf.
GERT (Grunnmenntun efld í raunvísindum og tækni) er
samstarfsverkefni Samtaka iðnaðarins, Mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Markmið verkefnisins er að efla áhuga nemenda
á raunvísindum og tækni og virkja atvinnulíf og skóla í því
skyni.
Umsóknir og frekari upplýsingar á: www.gert.menntamidja.is
Umsóknarfrestur til 11. mars.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að
sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2015.
Nánari upplýsingar veita Atli Atlason, deildarstjóri Kjaradeildar í síma 411 4323, netfang: atli.atlason@reykjavik.is og
Þorbjörg Atladóttir í Kjaradeild í síma 411 4305, netfang: thorbjorg.atladottir@reykjavik.is

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

365 óskar eftir góðu fólki

UMBROTSMANN/GRAFÍSKAN HÖNNUÐ
VANTAR TIL STARFA Á FRÉTTABLAÐINU
Óskað er eftir vönum umbrotsmanni eða
grafískum hönnuði sem hefur gott vald á
grafíkvinnu. Viðkomandi þarf að hafa góða
þekkingu á InDesign, Illustrator og Photoshop.
Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt og
undir álagi.

Um vaktavinnu er að ræða.
Áhugasamir sæki um starfið ekki síðar en 23. mars nk.
Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 miðla – www.365midlar.is/hafdu-samband/storf/
Frekari upplýsingar veitir Sæmundur Freyr Árnason, framleiðslustjóri Fréttablaðsins, sfa@frettabladid.is.

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og upplýsandi
þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum sviðum fjölmiðlunar;
sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, auk þess að bjóða
fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, svo
sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira.
Hjá 365 starfa um 410 manns.
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Upplýsingar veitir:

Verkalýðsfélag Vestfirðinga - Verk-Vest tók til starfa 1. janúar 2002. Félagið er deildarskipt
blandað stéttarfélag verkafólks, verslunar- og skrifstofufólks, iðnaðarmanna, sjómanna og
starfsfólks hjá sveitarfélögum og ríkisstofnunum. Í dag nær félagssvæðið yfir alla Vestfirði
að Hrútafirði undanskildum og er félagið með starfsstöðvar á Ísafirði og Patreksfirði.

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 10. mars.

Verkalýðsfélag Vestfirðinga auglýsir eftir starfsmanni
í bókhald á skrifstofu félagsins á Ísafirði
Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

• Bókun reikninga
• Afstemmingar og uppgjör
• Umsjón með launabókhaldi
• Skýrslugerð
• Umsjón með innheimtu og rafrænum skráningum
• Önnur tilfallandi skrifstofustörf

• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af bókhaldsstörfum, uppgjörsvinnu og afstemmingum er skilyrði
• Góð þekking á TOK bókhaldskerfi og rafrænum skráningarkerfum er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku – önnur tungumál kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

Um fullt starf er að ræða og
er æskilegt að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Ungmennafélag Íslands (UMFÍ), er landssamband ungmennafélaga. Innan hreyfingarinnar eru 19
héraðssambönd og 10 félög með beina aðild. Alls eru 263 skráð félög innan UMFÍ með yfir 100
þúsund félagsmenn. UMFÍ rekur þjónustumiðstöðvar í Reykjavík og á Sauðárkróki þar sem veitt er
þjónusta við aðildarfélög og félagsmenn. UMFÍ stefndur fyrir mörgum verkefnum á landsvísu á sviði
lýðheilsu-, umhverfis-, æskulýðs- og íþróttamála.

Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 16. mars.

Framkvæmdastjóri Ungmennafélags Íslands

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir hæfni í starfið
og ástæðu umsóknar.

Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra UMFÍ.
Leitað er að jákvæðum einstaklingi sem hefur áhuga á íþrótta- og æskulýðsmálum og er
tilbúinn til að skipuleggja og stýra starfsemi UMFÍ.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Ábyrgð á rekstri UMFÍ
• Dagleg stjórnun skrifstofu UMFÍ
• Starfsmannastjórnun
• Framkvæmd ákvarðana stjórnar UMFÍ
• Yfirumsjón með starfi nefnda og verkefna
innan UMFÍ
• Skipulag og ábyrgð á samstarfi og
samskiptum við sambandsaðila
• Þátttaka í samstarfi UMFÍ við innlenda og
erlenda aðila

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun og rekstri fyrirtækja og/eða félagasamtaka
• Þekking og reynsla af starfsmannastjórnun
• Þekking og reynsla af félagsstarfi innan ungmennafélagshreyfingarinnar eða annarra félagasamtaka
• Færni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta sem og kunnátta í
Norðurlandamáli
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

RÁÐGJAFI Í STRAUMLÍNUSTJÓRNUN
Vegna aukinna verkefna á rekstrarráðgjafasviði óskar Expectus
eftir að fá til starfa ráðgjafa í straumlínustjórnun (Lean Management).
Expectus rekstrarráðgjöf
aðstoðar fyrirtæki og stofnanir
við að greina og bregðast við
breytingum í umhverfi sínu,
greina styrkleika og veikleika í
innviðum, draga fram lykilhæfni,
marka stefnu og koma henni í
framkvæmd. Gildi Expectus eru
kraftur, heiðarleiki og samvinna.
Starfsmenn eru ráðnir inn í takt
við gildin og fá þeir hlutdeild
í árangri fyrirtækisins.
Nánari upplýsingar má finna á
www.expectus.is.

SÆKJA UM:

Hjá Expectus starfar öflugur hópur
reynslumikilla ráðgjafa sem hafa langa og
fjölbreytta reynslu úr atvinnulífinu og hafa
sem ráðgjafar tileinkað sér framsæknustu
aðferðir okkar tíma. Verkefni ráðgjafa í
straumlínustjórnun fela í sér að vinna með
starfsfólki fyrirtækja og stofnana við að greina
aðgerðir og ferli út frá aðferðafræði Lean og
aðstoða við að innleiða umbætur.

HÆFNISKRÖFUR OG EIGINLEIKAR:
» Afburða greiningarhæfni.
» Háskólamenntun á framhaldsstigi.
» Þekking á aðferðafræði straumlínustjórnunar og
reynsla af árangursríkri innleiðingu hennar.
» Drifkraftur og einlægur áhugi á umbótum.
» Sannfæring, einstök samskiptahæfni og
lausnamiðuð hugsun.
» Metnaður, heiðarleiki, frumkvæði og sjálfstæð
vinnubrögð samhliða teymisvinnu.
» Mjög gott vald á íslensku og ensku, bæði í rituðu
og töluðu máli.

Nánari upplýsingar
um starfið veita Hildur Erla
Björgvinsdóttir, hildur@radum.is
og Sigrún Erna Sævarsdóttir,
sigrun@radum.is í síma 519 6770.
Áhugasamir sæki um á heimasíðu
Ráðum, www.radum.is
fyrir 14. mars nk.
Með umsókn skal fylgja greinargóð
ferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur um hæfni í starfið.

UMSÓKNARFRESTUR
14. mars nk.
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GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

Art director og
grafískur hönnuður

ÓSKAST Í FJÖLBREYTT OG LIFANDI
STARF Í GÓÐUM FÉLAGSKAP

—
Vegna aukinna umsvifa leitum við að hæfileikaríku fólki
til að starfa með öflugum hópi skapandi fólks á Íslensku
auglýsingastofunni.

Helstu verkefni:
- Hönnunar- og auglýsingavinna
- Ljósmyndun / myndvinnsla
- Merkingar í verslunum
- Önnur tilfallandi markaðsmál

Áhugasamir sendi
umsókn ásamt
ferilskrá á helga@ntc.is
Umsóknarfrestur
er til 08. Mars

Umsókn sendist rafrænt á starf@islenska.is
Umsóknir berist ekki síðar en 8. mars 2015.
Allar umsóknir eru trúnaðarmál.

Art director
Starfið:
Íslenska leitar að art director með að lágmarki
þriggja ára reynslu af vinnu á auglýsingaeða hönnunarstofu.

Hæfniskröfur:
- Brennandi áhugi á tísku
- Reynsla af markaðstörfum
Kunnátta á mynd og umbrotsforrit
Photoshop, Illustrator, Indesign,
(Flash eða Adobe edge er kostur)
- Grunnkunnátta í ljósmyndun
-Góð ritkunnátta

Art director stýrir verkefnum og ber hönnunarlega
ábyrgð. Art director er hugmyndaríkur, listrænn,
skipulagður, metnaðarfullur og leiðandi.

Grafískur hönnuður
Starfið:
Íslenska leitar að grafískum hönnuði með að
minnsta kosti árs reynslu af vinnu á auglýsingaeða hönnunarstofu.
Grafískur hönnuður fullhannar verkefni og
ber ábyrgð á frágangi til birtingar. Grafískur
hönnuður er hugmyndaríkur, listrænn,
skipulagður, nákvæmur og metnaðarfullur.

—
Íslenska hefur verið í fremstu röð íslenskra
auglýsinga stofa í 27 ár og er stolt af því að hafa
komið að kynningu öflugustu vörumerkja á Íslandi.
islenska.is

Viltu slást í för með framúrskarandi
hugbúnaðarfyrirtæki?

Applicon
Borgartún 37
 Reykjavík
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Ert þú forritari sem vilt leita á ný mið?

Þekkir þú ABAP, SAP og .NET?

Hefur þú stýrt hugbúnaðarverkefnum?

Við leitum að fRrritara sem yrði hluti af öćugu teymi
sérfræðinga á sviði fjárhagslausna Vigor. Unnið er
m.a. með CA Plex og Visual Studio.

Við leitum að framúrskarandi forritara til að
takast á við krefjandi og fjölbreytt verkefni í SAP
hugbúnaðarumhverĆnu.

Við leitum að metnaðarfullum og öćugum verkefnastjóra sem hefur framúrskarandi þjónustulund og
ríka skipulagsgáfu.
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Hönnun og þróun á Vigor viðskiptalausnum
Samþætting kerfa
Greining á þörfum viðskiptavina
Þjónusta og samskipti við viðskiptavini

/

Forritun í SAP (ABAP), HANA og .NET
Forritun og tæknilegar útfærslur í SAP og
tengdum umhverfum
Hugmyndavinna og þróun lausna fyrir
viðskiptavini í SAP umhverĆnu

/
/

Áætlanagerð, stýring og samræming
þróunarverkefna og verkefna fyrir viðskiptavini
Þátttaka í viðhaldi og áframhaldandi
uppbyggingu ferla og gæðastaðla
Þjónusta og samskipti við viðskiptavini
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Háskólamenntun í tölvunar-, verk- eða
kerĆsfræði eða sambærilegu sviði
Reynsla af hugbúnaðargerð og
gagnagrunnsforritun
SQL og C# reynsla er kostur
Sjálfstæði, ábyrgð og öguð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum

AppliFon er hugbúnaðarfyrirtæki sem sérhæĆr sig í ráðgjöf,
þjónustu og þróun viðskiptahugbúnaðar. Fyrirtækið hefur
þróað fjölmargar sérlausnir fyrir sveitafélög, sjávarútvegsfyrirtæki, fjármálafyrirtæki og orkufyrirtæki sem og lausnir
á sviði mannauðs- og launamála. Hjá Applicon á Íslandi starfa

/
/
/

Háskólamenntun í tölvunar-, verk- eða
kerĆsfræði eða sambærilegu sviði
Reynsla á sviði hugbúnaðargerðar og/eða
ráðgjafar er kostur
Sjálfstæði, ábyrgð og öguð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum

yĆr  starfsmenn með fjölbreyttan bakgrunn. Applicon
er hluti af Nýherjasamstæðunni og er í hópi framúrskarandi
fyrirtækja á Íslandi árið .
Nánari upplýsingar veitir Erla Andrea Pétursdóttir,
eap@applicon.is.

/
/
/

Háskólagráða sem nýtist í starĆ
Reynsla af verkefnastjórnun í hugbúnaðargerð
og upplýsingatækni
<Ćrsýn og geta til að vinna undir álagi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, drifkraftur og vilji til verka

Umsóknarfrestur er til . mars .
Allar umsóknir og fyrirspurnir eru
trúnaðarmál. Sækið um á vefnum okkar,
www.applicon.is.

Tækjamenn/Bílstjórar
Ernst & Young ehf. óskar eftir að ráða
lögfræðing sem er sérfræðingur í skattarétti

Dráttarbílar Vélaleiga óska eftir að ráða vana
tækjamenn / bílstjóra til starfa.
Við leitum að hæfileikaríkum einstaklingum með reynslu
til starfa á gröfum og tækjum ásamt akstri vörubifreiða.

Við leitum að jákvæðum og kraftmiklum einstaklingi sem
hefur áhuga á skattamálum. Viðkomandi þarf að geta unnið
kbd^kl¶llg_`YÕklj^k]e^qjkl&

Hæfniskröfur
• Vinnuvélaréttindi / meirapróf.
• Reynsla við stjórn vinnuvéla
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi,heiðarleiki,snyrtimennska og reglusemi.
• Reyklaus.
• Geta unnið sjálfstætt.
• Íslenskukunnátta skilyrði.
• Hreint sakavottorð
• Ferilskrá
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Ź
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Tekið er á móti umsóknum rafrænt á atvinna@drattarbilar.is
Einnig er mjög mikilvægt að viðkomandi skili ferilskrá með
umsókn.
Umsóknarfrestur er til 16.mars 2015

Starfs- og ábyrgðarsvið

próf frá lagadeild (cand.jur/meistaranám)
j]qfkdYY^kcYllY%g_^dY_Yjlla
_kd]fkcm%g_]fkcmcmffllY
hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
kcahmdY_k%g_kYekcahlY`¶^fa

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars nk.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
`ad\mj&hYdk\gllaj8ak&]q&[ge
>j]cYjamhhd kaf_YjmeklYjÕn]alajÞklYCjaklbfk\llaj
sviðsstjóri skattasviðs EY.
=Q]jYd bd]_l]f\mjkcgmfYj%g_j_bY^Yj^qjajl¶ca
e]me)1(&(((klYj^ke]ff)-(df\me&
ooo&]q&ak

NÝ TÆKNIFÆRI
HJÁ NÝHERJA

Við leitum að öflugum liðsmönnum
Sérfræðingur í hugbúnaðarlausnum

Tæknimaður í vettvangsþjónustu

Sérfræðingur í hugbúnaðarlausnum sér um að samþætta, þróa og innleiða
ný hugbúnaðarkerfi hjá viðskiptavinum Nýherja.

Tæknimaður þarf að vera sjálfstæður og útsjónarsamur og hafa áhuga á
að tileinka sér nýjungar og takast á við krefjandi verkefni.

Helstu verkefni:
>> Samþætting, þróun, innleiðing og rekstur hugbúnaðarlausna
>> Tengingar og samþætting við skýjaþjónustu

Helstu verkefni:
>> Almenn notendaþjónusta við viðskiptavini Nýherja
>> Heimsóknir til viðskiptavina og aðstoð í gegnum síma
>> Uppsetning og viðgerðir á tölvu- og prentbúnaði
>> Uppsetning og þjónusta við hugbúnaðarlausnir
>> Umsýsla með póstlausnir og viðskiptahugbúnað á snjalltækjum
>> Samstarf við kerfisstjóra í tæknilegum verkefnum

Hæfniskröfur:
>> Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
>> Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
>> Þekking á Active Directory og ADFS er kostur
>> Þekking á gagnagrunnum
>> Reynsla af hugbúnaðarþróun

Hæfniskröfur:
>> Framúrskarandi þjónustulund og skilningur á þörfum viðskiptavina
>> Góð þekking á Windows stýrikerfum auk MacOS, Linux þekking er kostur
>> Reynsla af helstu snjalltækjum, Android og iOS, Blackberry er kostur
>> Menntun sem nýtist í starfi og tæknilegar vottanir, t.d. Microsoft gráður, eru kostur

Nánari upplýsingar um þessi störf veitir Elva Tryggvadóttir, sérfræðingur starfsmannaþjónustu, elva.tryggvadottir@nyherji.is.
Umsóknarfrestur er til og með 10. mars 2015. Sótt er um störfin á vef Nýherja, www.nyherji.is/atvinna.
Bæði kyn eru hvött til að sækja um störfin. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Hjá móðurfélaginu starfa 270 manns en hjá samstæðunni um 470. Dótturfélög
Nýherja eru TM Software, Tempo, Applicon á Íslandi og í Svíþjóð. Félagið er skráð í Kauphöll Íslands (NASDAQ OMX Iceland hf.).

BORGARTÚNI 37
SÍMI 569 7700
WWW.NYHERJI.IS
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Vaka hf óskar eftir starfsfólki
í eftirtalin störf:

Verkefnastjóri í
fjármálatengd
verkefni
fj

VARAHLUTAVERSLUN
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni í varahlutaverslun.

Verkefnastjóri í
Heilbrigðisvísindasvið
H
lb
Háskóla Íslands óskar eftir að ráða
fj
j
fjármálatengd
verkefni
verkefnastjóra í fjármálatengd verkefni á skrifstofu
sviðsins.
Menntunar- og hæfniskröfur:

Stjórnendaupplýsingar
Námskeiðs- og kennsluuppgjör
Kostnaðargreining
Fjárhagsáætlanir
Ráðgjöf og aðstoð við fjármál og uppgjör
erlendra styrkja og rannsóknaverkefna
Ýmis önnur fjármálaverkefni

Háskólapróf í viðskiptafræði, fjármálum eða
skyldum greinum
Reynsla af háskólastarfi æskileg
Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að
tileinka sér nýjungar á því sviði
Mjög gott vald á Excel
Faglegur metnaður, nákvæmni og öguð
vinnubrögð
Lipurð, jákvæðni og hæfni í mannlegum
samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði

Nánari upplýsingar veitir Vilborg Lofts,
rekstrarstjóri Heilbrigðisvísindasviðs,
vl@hi.is eða 525 5812.
Sjá nánari upplýsingar um starfið á
www.hi.is/laus_storf.
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Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Þekking á helstu bíltegundum og varahlutum kostur
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ferilskrá á
starf@vakahf.is, fyrir 13.mars 2015, merkt: Förgun
Hjólbarðaverkstæði
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á hjólbarðaverkstæði.
Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 16. mars nk.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst.

Ertu vélstjóri eða
vélfræðingur?
TM auglýsir laust starf tjónamatsmanns skipatjóna

Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ferilskrá á
starf@vakahf.is, fyrir 13.mars 2015, merkt: Dekk

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ
auglýsir lausar stöður
í Höfðabergi sem er útibú frá Lágafellsskóla. Þar verða
næsta skólaár 190 börn í þremur 5 ára deildum leikskóla,
1. og 2. bekk grunnskóla. Markvisst samstarf er milli
árganganna þriggja meðal nemenda og starfsfólks.
Höfðaberg er staðsett við Æðarhöfða í Mosfellsbæ.
Auglýst eru laus eftirfarandi störf:

Starfssvið
• Tjónaskoðanir og umsjón með afgreiðslu og uppgjöri skipatjóna
• Samskipti og ráðgjöf til viðskiptavina
• Gagnaöflun og útreikningar tjónakostnaðar
Hæfniskröfur
• Vélstjóra- eða vélfræðimenntun er áskilin
• Reynsla af sjómennsku, skipaviðgerðum, eftirlitsstörfum og/eða tjónsmati
• Góð almenn tölvukunnátta ásamt góðri íslensku- og enskukunnáttu
• Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt og unnið vel undir álagi
• Gerð er krafa um nákvæmni í starfi og markviss og fagleg vinnubrögð
Einstaklingar sem hafa til að bera frumkvæði, kraft og útsjónarsemi ásamt framúrskarandi samskiptahæfileikum og þjónustulund eru hvattir til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 9. mars n.k. Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á
netfangið starf@tm.is. Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum
verður svarað.
Kjartan Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri tjónaþjónustu TM (kjartanv@tm.is), veitir
nánari upplýsingar.
Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans okkar megin viðfangsefni. Það er markmið okkar að viðskiptavinir upplifi í öllum sínum samskiptum við TM að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn
áföllum. Í því felst að viðskiptavinurinn sé rétt tryggður á hverjum tíma og fái ávallt framúrskarandi þjónustu
við úrlausn sinna mála hvort heldur við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum eða greiðsluþjónustu.
TM hefur staðið efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni í fjórtán skipti af
sextán og er það íslenska fyrirtæki sem oftast allra hefur hlotið viðurkenninguna.

Tryggingamiðstöðin Síðumúla 24 Sími 515 2000 tm@tm.is www.tm.is

Deildarstjórastöður við
leikskóladeildir 5 ára barna
Leikskólakennarakennarar óskast í tvær stöður deildarstjóra. Ráðið verður í stöðurnar annars vegar frá 1.
apríl eða samkvæmt nánara samkomulagi og hins vegar
verður ráðið í stöðu frá 1. ágúst. Um framtíðarráðningu er
að ræða.

Leikskólakennarastaða
Leikskólakennari óskast frá miðjum maí eða samkvæmt
nánara samkomulagi. Um framtíðarráðningu er að ræða.
Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa kemur til greina að
ráða fólk með aðra uppeldismenntun.
Frekari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á vef
Mosfellsbæjar www.mos.is
Upplýsingar um störﬁn veitir Anna María Gunnarsdóttir
aðstoðarleikskólastjóri í síma 6600752.
Umsóknarfrestur er til 13.mars 2015.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og reynslu
skulu sendar á netfangið annam@lagafellsskoli.is
Launakjör eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.
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Starfsmaður í fjárhagsdeild Vélasölunnar
Vélasalan óskar eftir starfsmanni í fjárhagsdeild sína.

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir
matreiðslumanni í sumarafleysingu
Vinnutími: Dagvinna og önnur hver helgi.
Upplýsingar veitir Gunnar J. Einarsson
forstöðumaður eldhúss.
eldhus@eir.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Færsla og gerð bókhalds
• Afstemmingar
• Samskipti við viðskiptavini og birgja
• Aðstoð við uppgjör
• Bókhaldsvinna fyrir tengd félög

Hæfnikröfur:
• Reynsla og þekking af sambærilegu starfi.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Samstarfs- og samskiptahæfni
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Vélasalan er öflugt þjónustufyrirtæki í sjávarútvegi sem sérhæfir sig í innflutningi
og sölu á vélum og búnaði í fiskiskip og báta og flestu sem því tilheyrir.
Nánari upplýsingar veitir Ingvaldur Gústafsson, ingvaldur@velasalan.is
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars nk.
Umsóknir skulu sendar á ingvaldur@velasalan.is

Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími 522 5700
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Embætti rektors Háskóla
óla
a ÍÍslands
slan
lan
nd
ds
ds
er laust til umsóknar

XXXQFSMBOJT
4FOEJÙVNTÂLOJS²QFSMBO!QFSMBOJT
Háskólaráð Háskóla Íslands auglýsir laust
til umsóknar embætti rektors.

Fræðslunetið auglýsir eftir
verkefnisstjóra yfir símenntun
fatlaðs fólks á Suðurlandi.
Um er að ræða 100% starf vegna ársleyfis starfsmanns frá 1. maí
2015 til 30. apríl 2016 með möguleika á framlengingu. Æskilegt er
að viðkomandi geti hafið störf, a.m.k. að hluta til, 15. apríl.
Starfssvæði Fræðslunetsins nær yfir Árnessýslu, Rangárvallasýslu,
Vestur- og Austur-Skaftafellssýslu.
Starfsstöð verkefnisstjóra er í Fjölheimum á Selfossi.
Starfið felur í sér áætlanagerð, skipulagningu námskeiða,
ráðgjöf, kennslu og fleira.

Laun og kjör skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.

Embættisgengir eru þeir einir sem hafa prófessorshæfi, leiðtogahæfileika og skýra
og metnaðarfulla framtíðarsýn fyrir háskólann, ríka samskiptahæfni og víðtæka
reynslu af stjórnun og stefnumótun.
Umsóknir skulu berast starfsmannasviði, Aðalbyggingu Háskóla Íslands,
Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík eða á netfangið starfsumsoknir@hi.is,
merkt HI15010208. Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
Frekari upplýsingar um starfið má finna á vef Háskóla Íslands,
http://www.hi.is/rektorskjor2015

Háskóli Íslands er stærsti háskóli landsins og þar stunda nærri fjórtán þúsund nemar
grunn- og framhaldsnám um þessar mundir. Fastir starfsmenn eru um 1400 talsins
og stundakennarar vel á þriðja þúsund.
Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og hefur verið í hópi 300 bestu háskóla
heims frá árinu 2011 samkvæmt matslista Times Higher Education World University
Rankings. Skólinn er í nánu samstarfi við marga af helstu rannsóknaháskólum og háskóladeildum heims og rannsóknavirkni starfsmanna hefur vaxið hratt á undanförnum árum.
Um leið hefur skólinn ríkum skyldum að gegna
við íslenskt samfélag, menningu og tungu með
rannsóknum sínum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu sendist til
asmundur@fraedslunet.is fyrir 16. mars næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Rakel í síma 560-2030.
Sjá frekar um víðtæka starfsemi Fræðslunetsins á
http://fraedslunet.is

www.hi.is
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Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum
• Reynsla af námi og kennslu fullorðins, fatlaðs fólks
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Reynsla af verkefnastjórnun eða önnur sambærileg reynsla
• Þekking á hugmyndafræði fullorðinsfræðslu

Rektor er æðsti fulltrúi skólans og talsmaður gagnvart mönnum og stofnunum
innan háskólans og utan hans. Hann stýrir starfsemi háskólans og hefur frumkvæði
að því að háskólaráð marki sér heildarstefnu í málefnum skólans. Rektor ber enn
fremur ábyrgð á framkvæmd stefnu háskólans og tengslum háskólans við innlenda
og erlenda samstarfsaðila. Þá hefur hann eftirlit með allri starfsemi háskólans.
Skipunartímabil rektors er fimm ár, frá 1. júlí 2015.
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PENNAVINUR ÓSKAST
Penninn óskar eftir að ráða fjárhagsbókara í fjölbreytt og krefjandi starf

STARFSSVIÐ
•
•
•
•
•
•

Skráning rekstrarreikninga í samþykktarkerfi
Bókun kostnaðar í fjárhag
Bókun bankareikninga
Mánaðarleg uppgjörsvinna
Afstemmingar
Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði

Viltu vinna að betri heimi?
Sumarstarf hjá Amnesty International
Skemmtilegt, gefandi og vel launað starf.
Mannréttindasamtökin Amnesty International
óska eftir að ráða starfsfólk í kynningar á
sms aðgerðaneti okkar á götum úti.
Við leitum að opnum, jákvæðum og ábyrgum
einstaklingum, sem hafa áhuga á mannréttindum.
Upplýsingar gefur Torfi Jónsson
verkefnastjóri (tgj@amnesty.is)

HÆFNISKRÖFUR
•
•
•
•
•
•

Menntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Mjög góð færni í bókun fjárhagsbókhalds
Reynsla af skilum uppgjörs til endurskoðanda kostur
Góð almenn tölvukunnátta, þekking á Navision er kostur
Frumkvæði í starfi, nákvæmni og öguð vinnubrögð skilyrði
Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum

FASTEIGNASALI

Allt fasteignir – fasteignasala óskar eftir löggiltum
fasteignasala eða aðila með góða reynslu
af fasteignaviðskiptum.
Alfarið árangurstengd laun. Hátt skiptihlutfall.

Áhugasamir vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir á netfangið
atvinna@penninn.is fyrir 8.mars nk.

Allar nánari upplýsingar veitir Þorbjörn Pálsson löggiltur
fasteignasali í síma 898-1233.

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
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Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Viltu vinna í
skemmtilegasta
vöruhúsi landsins?
Oddi leitar að duglegum og vandvirkum starfskrafti. Lyftarapróf er
plús. Sæmileg kímnigáfa er skilyrði.
Oddi er líﬂegur, jafnréttissinnaður
og fjölskylduvænn vinnustaður.
Við hjörtum hresst fólk.
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ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůĂŐŝĝǀŝĝŵĞŶŶƚƵŶŐƌƵŶŶƐŬſůĂŬĞŶŶĂƌĂƐŝŶŶĂ͘^ŬſůŝŶŶŚůĂƵƚDĞŶŶƚĂǀĞƌĝůĂƵŶ^ƵĝƵƌůĂŶĚƐĄƌŝĝϮϬϭϭĨǇƌŝƌŶĄŵƐůĞŐĂƌ
ĨƌĂŵĨĂƌŝƌ ŽŐ ƐĂŵƊčƚƚŝŶŐƵ Ą ůĞŝŬůŝƐƚ ŽŐ ƚſŶůŝƐƚ ş ƐƚĂƌĨŝ ƐŬſůĂŶƐ͘  1 ƐŬſůĂŶƵŵ Ğƌ ůƂŐĝ ĄŚĞƌƐůĂ Ą ĨũƂůŵĞŶŶŝŶŐĂƌůĞŐƚ ƐƚĂƌĨ ŽŐ
ĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐƐŵŝĝĂĝŶĄŵ͘
DŝŬŝůǀčŐƚ Ğƌ Ăĝ ƐŬſůĂƐƚũſƌŝ ƐĠ ƚŝůďƷŝŶŶ Ăĝ ǀŝĝŚĂůĚĂ ƊĞŝŵ ũĄŬǀčĝĂ ŽŐ ŐſĝĂ ƐŬſůĂďƌĂŐ ƐĞŵ ŚĞĨƵƌ ĞŝŶŬĞŶŶƚ ƐƚĂƌĨ
'ƌƵŶŶƐŬſůĂŶƐşXŽƌůĄŬƐŚƂĨŶ͘>ĞŝƚĂĝĞƌĂĝŵĞƚŶĂĝĂƌĨƵůůƵŵĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐŝƐĞŵďǉƌǇĨŝƌƊĞŬŬŝŶŐƵŽŐƐŬǉƌƌŝƐǉŶĄƐŬſůĂƐƚĂƌĨŽŐ
ǀĞŝƚŝƌĨĂŐůĞŐĂĨŽƌǇƐƚƵƚŝůĨƌĂŵƚşĝĂƌƊĂƌƐĞŵƚĞŬŝĝĞƌƚŝůůŝƚƚŝůŵŝƐŵƵŶĂŶĚŝƊĂƌĨĂ͕ĄŚƵŐĂŽŐŐĞƚƵŶĞŵĞŶĚĂ͘

DĞŐŝŶŚůƵƚǀĞƌŬƐŬſůĂƐƚũſƌĂĞƌĂĝ͗
x
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sĞŝƚĂĨĂŐůĞŐĂĨŽƌǇƐƚƵŽŐŵſƚĂĨƌĂŵƚşĝĂƌƐǉŶş
ƐĂŵƌčŵŝǀŝĝƐŬſůĂƐƚĞĨŶƵƐǀĞŝƚĂƌĨĠůĂŐƐŝŶƐ͕
ĂĝĂůŶĄŵƐŬƌĄŐƌƵŶŶƐŬſůĂŽŐůƂŐƵŵ
ŐƌƵŶŶƐŬſůĂ͘
^ƚǉƌĂŽŐďĞƌĂĄďǇƌŐĝĄƌĞŬƐƚƌŝŽŐĚĂŐůĞŐƌŝ
ƐƚĂƌĨƐĞŵŝƐŬſůĂŶƐ͘
ĞƌĂĄďǇƌŐĝĄƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂŵĄůƵŵƐ͘Ɛ͘
ƌĄĝŶŝŶŐƵŵ͕ƐƚĂƌĨƐƊƌſƵŶŽŐǀŝŶŶƵƚŝůŚƂŐƵŶ͘
ĞƌĂĄďǇƌŐĝĄƐĂŵƐƚĂƌĨŝǀŝĝĂĝŝůĂ
ƐŬſůĂƐĂŵĨĠůĂŐƐŝŶƐ͘


Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

DĞŶŶƚƵŶĂƌͲŽŐŚčĨŶŝƐŬƌƂĨƵƌ͗
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>ĞǇĨŝƐďƌĠĨƐĞŵŐƌƵŶŶƐŬſůĂŬĞŶŶĂƌŝŽŐ
ŬĞŶŶƐůƵƌĞǇŶƐůĂşŐƌƵŶŶƐŬſůĂ͘
sŝĝďſƚĂƌŵĞŶŶƚƵŶşƐƚũſƌŶƵŶŵĞŶŶƚĂƐƚŽĨŶĂŶĂ
ŽŐƌĞǇŶƐůĂĂĨƐƚũſƌŶƵŶ͘
'ſĝŝƌƐŬŝƉƵůĂŐƐŚčĨŝůĞŝŬĂƌŽŐĨčƌŶŝş
ĄčƚůƵŶĂƌŐĞƌĝŽŐĨũĄƌŵĄůĂƐƚũſƌŶƵŶ͘
&čƌŶŝşƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂƐƚũſƌŶƵŶ͘
>ŝƉƵƌĝŽŐŚčĨŶŝşƐĂŵƐŬŝƉƚƵŵ͘
^ǀĞŝŐũĂŶůĞŝŬŝŽŐǀşĝƐǉŶŝ͘
sŝůũŝƚŝůĂĝůĞŝƚĂŶǉƌƌĂůĞŝĝĂşƐŬſůĂƐƚĂƌĨŝŽŐ
ĄŚƵŐŝĄƊƌſƵŶĂƌƐƚĂƌĨŝ͘


hŵƐſŬŶŝŶŶŝ ƐŬĂů ĨǇůŐũĂ ŐƌĞŝŶĂƌŐſĝ ƐŬǉƌƐůĂ Ƶŵ ƐƚƂƌĨ ƵŵƐčŬũĂŶĚĂ͕ ŵĞŶŶƚƵŶ ŽŐ ƐƚũſƌŶƵŶĂƌƌĞǇŶƐůƵ ŽŐ ŶƂĨŶ ƚǀĞŐŐũĂ
ƵŵƐĂŐŶĂƌĂĝŝůĂ͘dŝůŐƌĞŝŶĂƐŬĂůƊĂƵǀĞƌŬĞĨŶŝƐĞŵǀŝĝŬŽŵĂŶĚŝŚĞĨƵƌƵŶŶŝĝĂĝŽŐǀĂƌƉĂĝŐĞƚĂůũſƐŝĄĨčƌŶŝŚĂŶƐƚŝůĂĝƐŝŶŶĂ
ƐƚĂƌĨŝ ƐŬſůĂƐƚũſƌĂ͘ XĄ ƐŬĂů ĨǇůŐũĂ ƵŵƐſŬŶŝŶŶŝ ŐƌĞŝŶĂƌŐĞƌĝ ƊĂƌ ƐĞŵ ĨƌĂŵ ŬŽŵĂ ŚƵŐŵǇŶĚŝƌ ƵŵƐčŬũĂŶĚĂ Ƶŵ ƐŬſůĂƐƚĂƌĨ ŽŐ
ŚǀĞƌŶŝŐŚĂŶŶƐĠƌƐƚĂƌĨƐĞŵŝ'ƌƵŶŶƐŬſůĂŶƐşXŽƌůĄŬƐŚƂĨŶƊƌſĂƐƚƵŶĚŝƌƐŝŶŶŝƐƚũſƌŶ͘

ZĄĝŝĝǀĞƌĝƵƌşƐƚƂĝƵŶĂĨƌĄŽŐŵĞĝϭ͘ĄŐƷƐƚϮϬϭϱ͘hŵƐčŬũĞŶĚƵƌƐŬŝůŝƵŵƐſŬŶşƚƂůǀƵƉſƐƚŝĄŶĞƚĨĂŶŐŝĝ
ŐƵŶŶƐƚĞŝŶŶΛŽůĨƵƐ͘ŝƐĨǇƌŝƌŵĄŶƵĚĂŐŝŶŶϭϲ͘ŵĂƌƐϮϬϭϱ͘

Velferðarsvið

· Þroskaþjálfi á hæfingarstöð
· Forstöðumaður íbúðakjarna
Skólar

· Starfsmaður í dægradvöl, Kársnesskóli
Menntasvið

· Baðvörður í sundlaug Kópavogs, kona
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


>ĂƵŶĞƌƵƐĂŵŬǀčŵŬũĂƌĂƐĂŵŶŝŶŐŝ<1ŽŐ^ĂŵďĂŶĚƐşƐůĞŶƐŬƌĂƐǀĞŝƚĂƌĨĠůĂŐĂ͘
EĄŶĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵƐƚĂƌĨŝĝǀĞŝƚŝƌ͗'ƵŶŶƐƚĞŝŶŶZ͘MŵĂƌƐƐŽŶďčũĂƌƐƚũſƌŝ͕ŐƵŶŶƐƚĞŝŶŶΛŽůĨƵƐ͘ŝƐ͕Ɛ͗ϰϴϬͲϯϴϬϬŽŐ,ĂůůĚſƌ^ŝŐƵƌĝƐƐŽŶ
ƐŬſůĂƐƚũſƌŝ͕ŚĂůůĚŽƌΛŽůĨƵƐ͘ŝƐ͕Ɛ͗ϰϴϬͲϯϴϱϬ͘

Kópavogsbær
kopavogur.is

Starfsfólk í Borgarnesi
Vegna mikilla verkefna framundan óskar Límtré Vírnet
eftir að ráða í eftirfarandi framtíðarstörf:

Vélvirki og blikksmiður
Menntun í vélvirkjun/stálsmíði, blikksmíði eða öðrum
sambærilegum greinum æskileg. Einnig kemur til greina
að ráða menn vana járnsmíðavinnu eða blikksmíði.
Verkefni í járnsmiðju og blikksmiðju eru fjölbreytt, bæði í
nýsmíði og viðhaldsvinnu, hvort heldur sem er innan
fyrirtækisins eða úti hjá viðskiptavinum.

Völsunardeild
Okkur vantar til starfa laghent fólk í völsunardeild
fyrirtækisins.
Störﬁn eru fjölbreytt en nauðsynlegt er að umsækjendur
séu vanir að vinna við vélar og tæki og haﬁ þekkingu eða
reynslu af vélaviðhaldi.

HS Veitur hf óska eftir að ráða rafvirkja / rafveituvirkja til
starfa á starfsstöð sína í Vestmannaeyjum og í Árborg
Rafvirki / Rafveituvirki
Helstu þættir starfsins eru:
- viðhald og viðgerðir á dreifikerfi, línum og
götulögnum.
- nýlagnir, tengingar og frágangur.

Hæfniskröfur:
- sveinspróf í rafvirkjun eða rafveituvirkjun.
- sjálfstæð vinnubrögð.
- góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.

Sótt er um starfið á heimasíðu HS Veitna, www.hsveitur.is.
Nánari upplýsingar varðandi starfið í Vestmannaeyjum veitir Sigurjón Ingi Ingólfsson og varðandi starfið í
Árborg veitir Þorvaldur Þorvaldsson í gegnum skiptiborð í síma 422 5200.
Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2015.
HS Veitur hf varð til 1. desember 2008 þegar Hitaveitu Suðurnesja hf var skipt í HS Veitur hf og HS Orku hf.
HS Veitur hf annast raforkudreifingu á Suðurnesjum, í Hafnarfirði, í hluta Garðabæjar, í Vestmannaeyjum og í Árborg.
HS Veitur hf annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum. Annast vatnsveiturekstur að stórum hluta á
Suðurnesjum og í Vestmanneyjum.
Starfsstöðvar HS Veitna hf eru fjórar þ.e. í Reykjanesbæ, í Hafnarfirði, í Vestmannaeyjum og í Árborg.
Hjá HS Veitum hf starfa 84 starfsmenn en auk þess eru ákveðnir starfsþættir keyptir af HS Orku hf.

HS VEITUR HF

Nánari upplýsingar gefur Aðalsteinn Símonarson á
staðnum, í síma 412 5302 eða tölvupósti
alli@limtrevirnet.is.

www.hsveitur.is

Umsóknarfrestur er til 3. mars
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Þjóðminjasafn Íslands auglýsir

Verkstjórn ræstinga
Þjóðminjasafn Íslands auglýsir eftir starfsmanni í ræstingar og
verkstjórn ræstinga í húsnæði safnsins á höfuðborgarsvæðinu.
Um nýtt starf er að ræða sem unnið er í dagvinnu og mun sá
sem verður ráðinn taka þátt í nánari mótun þess. Nauðsynlegt
er að viðkomandi hafi marktæka reynslu af ræstingum, sé
framtakssamur, snyrtilegur og úrræðagóður og eigi auðvelt með
mannleg samskipti.
Helstu verkefni:
• Dagleg verkstjórn og eftirlit með gæðum ræstinga
• Ræstingar á húsnæði Þjóðminjasafns
• Þátttaka í skipulagi ræstinga og ræstingartengdra verkefna
• Þátttaka í ræstingartengdum verkefnum, s.s. á sýningum
og í geymslum
• Innkaup á ræstingarvörum.
Hæfniskröfur:
• Marktæk reynsla af ræstingum
• Frumkvæði og vandvirkni
• Snyrtimennska og gott auga fyrir hreinlæti
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfileiki til að vinna
með öðrum
• Verkstjórnarreynsla
• Íslenskukunnátta.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Æskilegt er að umsækjendur geti
hafið störf sem fyrst.
Umsóknir með upplýsingum um starfsreynslu og meðmælendur
berist skrifstofu safnsins að Suðurgötu 43, 101 Reykjavík eða á
póstfangið starfsumsokn@thjodminjasafn.is, í síðasta lagi 5. mars
2015. Umsóknir skulu merktar „Ræstingar“.
Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að
umsóknarfresti lýkur. Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisáætlun stofnunarinnar. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar veitir Þóra Björk Ólafsdóttir (thora.bjork@
thjodminjasafn.is) í s: 530-2200.
Starfsmaður taki þátt í því að Þjóðminjasafn Íslands nái markmiðum sínum sem vísinda- og þjónustustofnun. Starfsmaður leggi
áherslu á góða þjónustu og ráðgjöf, fagleg og ábyrg vinnubrögð
og jákvætt skapandi andrúmsloft á vinnustað.
Þjóðminjasafn Íslands er háskólastofnun og höfuðsafn á sviði menningarminja og
rannsókna á menningarsögulegum minjum í landinu. Hlutverk þess er að auka og
miðla þekkingu á menningarminjum og sögu íslensku þjóðarinnar. Þjóðminjasafn
Íslands starfar m.a. á grundvelli laga um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011,
safnalaga nr. 141/2011 og laga um menningarminjar nr. 80/2012.
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SPENNANDI TÆKIFÆRI!
Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og við erum ávallt að leita
að góðu fólki. Það fólk sem við ráðum til starfa þarf að búa yﬁr
hæﬁleikum til að starfa sjálfstætt, vera jákvætt og þjónustulundað og
eiga mjög gott með að vinna með öðrum. BYKO býður upp á mjög góða
vinnuaðstöðu og mikla framtíðarmöguleika fyrir rétt starfsfólk.

GRANDI
DEILDARSTJÓRI MÁLNINGARDEILDAR
Starﬁð krefst mikillar þekkingar á málningu og efnavörum.
Nánari upplýsingar veitir Agnar Kárason verslunarstjóri,
agnar@byko.is eða 821 4005.

KJALARVOGUR
STARFSMAÐUR Í VÖRUHÚSI
Leitað er að öﬂugum starfsmanni í Kjalarvogi.

STARFSMAÐUR Á LYFTARA
Leitað er að stundvísum og öﬂugum aðila 25 ára og eldri.
Lyftararéttindi og tölvukunnátta eru æskileg.
Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Einarsson,
adalsteinn@byko.is eða 821 4060.

LAGNAVERSLUN BREIDD
VÖRUMÓTTÖKU- OG LAGERSTARF
Starﬁð felst í vörumóttöku, bókun reikninga og öðrum lagerstörfum.
Nánari upplýsingar veitir Árni B. Kvaran verslunarstjóri lagerdeildar,
arnibk@byko.is eða 821 4015.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störﬁn.
Umsóknarfrestur er til 8. mars n.k. og sótt er um störﬁn á www.byko.is.
Nánari upplýsingar veitir Árni Reynir Alfredsson, arnireynir@byko.is eða 821 4008.
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DEILDARLÆKNAR
Laus eru til umsóknar fimm störf deildarlækna á Barnaspítala
Hringsins. Störfin veitast til sex mánaða frá 1. júlí 2015, 1. janúar
2016, 1. mars 2016, 1. maí 2016 og 1. júlí 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Þjálfun í barnalækningum með þátttöku í klínísku starfi
» Kennsla og handleiðsla kandídata og læknanema
» Þátttaka í vísindavinnu og/ eða gerð klínískra leiðbeininga
er æskileg

Hæfnikröfur

» Almennt lækningaleyfi
» Góð færni í mannlegum samskiptum
» Skipulögð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2015.
» Starfshlutföll eru 100% með tilheyrandi bundnum vöktum.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt lækningaleyfi
og upplýsinga um ástæðu umsóknar (letter of motivation).
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Upplýsingar veitir Þórður Þórkelsson, yfirlæknir, netfang
thordth@landspitali.is, sími 825 5094.

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

HEILBRIGÐISRITARI/
SKRIFSTOFUMAÐUR
Heilbrigðisritari/ skrifstofumaður óskast á fósturgreiningadeild
Landspítala við Hringbraut.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»
»

Móttaka og bókanir sjúklinga
Símavarsla
Greiðslumóttaka og uppgjör
Umsýsla gagna, skráning í tölvukerfi sjúkrahússins
Almenn fyrirgreiðsla við skjólstæðinga, aðstandendur og
samstarfsfólk
» Ýmis sérverkefni í samvinnu við deildarstjóra

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
Góðir skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
Frumkvæði í starfi og geta til vinna undir álagi
Góð tölvukunnátta er nauðsynleg og þekking á Sögu- og
kassakerfi LSH æskileg
» Heilbrigðisritaramenntun æskileg og/eða reynsla af
ritarastörfum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2015.
» Starfshlutfall er 100%.
» Ráðið verður í starfið sem fyrst, helst ekki síðar en 1. apríl
2015.
» Upplýsingar veitir Margrét I Hallgrímsson, deildarstjóri,
margriha@landspitali.is, sími 825 3785.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
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SÉRFRÆÐILÆKNIR
LÆKNAR Í STARFSNÁMI

Starf sérfræðilæknis í blóðlækningum er laust til umsóknar.
Stefnt er að því að um fullt starf verði að ræða en starfshlutfall
getur þó verið samkvæmt nánara samkomulagi.

Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnámi á geðsviði.
Starfshlutfall er 80-100% og veitast störfin frá tímabilinu
1. maí 2015 til 1. nóvember 2015, í 4-12 mánuði.
Störf til 4-6 mánaða geta nýst sem hluti af sérnámi í
öðrum sérgreinum en geðlæknisfræði svo sem heimilis-,
endurhæfingar- og öldrunarlækningum. Einnig er þetta mjög
gott tækifæri fyrir heimilislækna sem vilja auka þekkingu sína
á greiningu og meðferð geðsjúkdóma í teymisvinnu samhliða
þátttöku í sérnámi námslækna í geðlækningum.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Vinna á legu- og göngudeildum blóðlækninga
» Vinna við ráðgjöf í blóðlækningum
» Vinna í almennum lyflækningum og bráðalyflækningum í
samráði við yfirlækni blóðlækninga
» Þátttaka í vaktþjónustu blóðlækna
» Þátttaka í kennslu og rannsóknarstarfi

Hæfnikröfur

» Íslenskt sérfræðileyfi í almennum lyflækningum með
blóðlækningar sem undirsérgrein
» Breið þekking og reynsla í almennum lyflækningum
» Mikil reynsla af kennslu og rannsóknum
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð samskiptum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2015.
» Starfið veitist frá 1. september 2015 eða eftir
samkomulagi.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám,
fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og
stjórnunarstörfum ásamt sérprentum eða ljósritum af
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, Sigrúnu Eddu Reykdal, yfirlækni, LSH
Blóðlækningar 20A við Hringbraut.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við
umsækjendur og byggir ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim.
» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2 maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.
» Upplýsingar veitir Sigrún Edda Reykdal, yfirlæknir, netfang
sigrunre@landspitali.is, sími 543 1000.
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Helstu verkefni og ábyrgð

» Þjálfun í geðlækningum með þátttöku í klínísku starfi
» Þátttaka í kennslu- og fræðsluprógrammi námslækna tvo
virka daga í mánuði
» Þátttaka í reglubundinni handleiðslu og þjálfun í
samtalsmeðferð, m.a. í hugrænni atferlismeðferð,
psychodynamiskri meðferð og áhugahvetjandi samtölum,
eru hluti af sérnámi í geðlæknisfræði
Þátttaka í rannsóknum og í hópmeðferð stendur áhugasömum
umsækjendum til boða. Unnið hefur verið ötullega að því að
byggja upp prógrammið í samvinnu við námslækna á síðustu
árum með góðum árangri.

Hæfnikröfur

» Almennt lækningaleyfi
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
» Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun sérnámsins

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2015.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt lækningaleyfi.
» Umsækjendum sem uppfylla skilyrði verður boðið í
viðtal og byggir ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali og
innsendum gögnum.
» Upplýsingar veita Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir,
engilbs@landspitali.is, sími 543 1000 og Nanna Briem,
sérfræðilæknir, nannabri@landspitali.is, sími 543 1000.

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

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
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Starfatorg.is
Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík
Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

landvarsla sumarstörf 2015
Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sumarið
2015 á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn Snæfellsjökul,
verndarsvæði Mývatns og Laxár, Friðland að Fjallabaki,
sunnanverða Vestfirði, Geysi og Gullfoss svo og
Hornstrandir.
Um er að ræða tímabundin 100% störf en starfstími
er breytilegur eftir svæðum. Þeir fyrstu hefja störf um
miðjan maí og síðustu ljúka störfum í september.
Störf landvarða felast m.a. í vöktun, eftirliti, fræðslu og
móttöku gesta.
Ítarlegri upplýsingar um störfin, starfstímabil, svæðin
og hæfniskröfur eru að finna á starfatorg.is og
http://www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/. Sótt er
um störfin með því að fylla út rafrænt eyðublað sem
er að finna í auglýsingunni á vef Umhverfisstofnunar.
Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2015. Í umsókn
þarf að koma fram hvaða svæði verið er að sækja um eða
forgangsröðun þar um.

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sviðstjóri skjalasviðs
Ræstingar
Deildarlæknir
Móttökuritari
Ræstingar
Verkefnastj. í fjármálatengd verk.
Sérfræðilæknir í nýrnalækn.
Lektor í líftölfræði
15 nýdoktorastyrkir
Löglærður fulltrúi
Tæknimaður
Lyflæknir
Landvarsla - sumarstörf 2015
Sérfræðingur á félagsmálasviði
Hjúkrunarfræðingar - afleysingar
Yfirlæknir
Sérfræðilæknir í blóðlækningum
Deildarlæknar
Heilbrigðisritari/ skrifstofumaður
Læknar í starfsnámi
Hjúkrunarfr., hjúkrunarfræðinem.
Hjúkrunarfræðingar
Iðjuþjálfi
Vélamaður
Sérfræðingur á byggingarsviði
Lögfræðingur
Sjúkral. - sjúkraliðanemar í afl.
Starfsmaður í móttöku

Þjóðskjalasafn Íslands
Menntaskólinn í Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisvísindasvið HÍ
LSH Nýrnalækningar
Heilbrigðisvísindasvið, HÍ
Háskóli Íslands
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum
Tryggingast. - Upplýsingatæknisvið
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Umhverfisstofnun
Hagstofa Íslands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Lyflækningadeild Heilbr.st Vesturl.
LSH Blóðlækningar
LSH Barnaspítali Hringsins
LSH Göngud. Mæðrav. og fósturgr.
LSH Skrifstofa geðsviðs
Sólvangur, hjúkrunarheimili
LSH Smitsjúkdómadeild
LSH Iðjuþjálfun
Vegagerðin
Mannvirkjastofnun
Lögreglustj. á Norðurlandi eystra
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
ÁTVR, Vínbúðin

Reykjavík
Reykjavík
Neskaupst.
Dalvík
Dalvík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Reykjavík
Neskaupst.
Reykjavík
Reykjavík
Vestm.eyjar
Akranes
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Vík
Reykjavík
Akureyri
Vestm.eyjar
Reykjavík

201502/227
201502/226
201502/225
201502/224
201502/223
201502/222
201502/221
201502/220
201502/219
201502/218
201502/217
201502/216
201502/215
201502/214
201502/213
201502/212
201502/211
201502/210
201502/209
201502/208
201502/207
201502/206
201502/205
201502/204
201502/203
201502/202
201502/201
201502/200
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Starf aðstoðarleikskólastjóra
við leikskólann Laut í Grindavík
Aðstoðarleikskólastjóri óskast til starfa við leikskólann Laut í
Grindavík. Leikskólinn Laut er í nýlegu húsnæði og er fjögurra
deilda skóli með rúmlega 100 börn á aldrinum 18 mánaða til 6 ára.
Laut er grænfánaskóli og starfar eftir Uppbyggingarstefnunni.
Grunngildi leikskólans eru gleði, hlýja, virðing.
Starfsvið:
• Aðstoðarleikskólastjóri er aðstoðarmaður leikskólastjóra og
ber ásamt honum ábyrgð á rekstri og faglegu starfi leikskólans.
• Er staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar þá samkvæmt
starfslýsingu hans.
• Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans
og skipulagningu uppeldisstarfsins.
• Sinnir þeim verkefnum sem varðar stjórnun leikskólans sem
yfirmaður felur honum hverju sinni.
Menntun, reynsla og hæfni:
• Leikskólakennaramenntun.
• Framhaldsmenntun æskileg.
• Stjórnunarreynsla í leikskóla æskileg,
• Færni í samskiptum.
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Góð tölvukunnátta.
• Góð íslenskukunnátta.

Verkefnastjóri
í Gerðarsafni
Leiðarljós Gerðarsafns er að vera framsækið listasafn með áherslu á fjölbreytt sýningarhald í nútíma- og samtímalist eftir bæði íslenska og erlenda listamenn.
Verkefnastjóri Gerðarsafns heldur utan um kynningu og almenna miðlun á sýningum
safnsins ásamt því að halda utan um skipulag opnana og móttökur. Verkefnastjóri
heldur utan um skráningu safneignar, varðveislu listaverka og hefur umsjón með safnbúð
Gerðarsafns. Um 80% starf er að ræða.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góð þekking á myndlist og reynsla af safnastarfi og lista- og menningarstarfi
• Hugmyndaauðgi, listrænt innsæi, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Færni til að rita íslenskan og enskan texta
• Jákvætt viðmót og lipurð í mannlegum samskiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags stjórnenda leikskóla
og Sambands íslenskra sveitarfélaga og þarf umsækjandi að geta
hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 6.mars nk.

Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2015.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Konur jafnt sem karlar
eru hvött til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar.

Með umsókn skal fylgja ferilskrá með upplýsingum um menntun
og starfsferil. Umsókn sendist á netfangið freda@grindavik.is
Allar nánari upplýsingar gefur Fríða Egilsdóttir leikskólastjóri
í síma 426 8396, 847 9859.
Heimasíða leikskólans Lautar er http://leikdal.simnet.is/

Jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust

kopavogur.is

Íslenski barinn leitar góðum kokki

ASKO hefur fært Norðmönnum matvörur fra árinu 1866 og telur í dag 3300
starfsmenn. Veltan árið 2014 var um 51,4 milljarðar norskar krónur. ASKO
starfrækir 13 útibú víða um Noreg, Frá Lillesand i suðri til Tromsø í norðri.

Starfið felur í sér yfirumsjón með vaktinni, innkaup,
matseðlagerð og halda góðum starfsanda á lofti.
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi brennandi áhuga á
mat, hafi reynslu af sambærilegu starfi og vilji hafa mikið
að gera í vinnunni sinni.
Umsóknir: postur@islenskibarinn.is og Veronika 892 1735

ASKO Rogland AS er leiðandi heildsölu- og dreifingarfyrirtæki með um
4,2 milljarða veltu árlega.
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Markaðurinn eru matvöruverslanir, birgjar, mötuneyti og veitingahús
innan svæðissins frá Bømlo í norðri og allt til Moi í suðri. Fyrirtækið
sjálft er staðsett í Skurve i Gjesdal (ca 30 mínútur frá Stavanger).
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Við óskum eftir íslenskum
atvinnubílstjórum í sumar!

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Við bjóðum:
• Örugga vinnu frá 1. júní og út ágúst
• Flug til Noregs
(svo fremi sem viðkomandi vinnur út samningstíma)
• Húsnæði í göngufæri við fyrirtækið
• Aðgang að æfingasal, squashsal og sauna
• Íslenskan tengilið

Hjúkrunarheimilið Ísafold
• sumarafleysingar
• starfsmaður í eldhúsi

Hæfniskröfur:
• Ökuréttindaflokkur C og CE (meiraprófið)
• Vandvirkni, þjónustulipurð og snyrtimennska
• Reynsla
• Góð norsku/sænsku/dönsku -kunnátta eða mjög góð enska

Leikskólinn Akrar
• sérkennsla

Helstu verkefni:
• Lestun og losun
• Dreifing á vörum til viðskiptavina
• Að vera góður fulltrúi ASKO fyrir viðskiptavini
Nánari upplýsingar veitir Sigrid Thors í síma 0047 95 55 17 17
Áhugasamir sendi stutta ferilskrá ásamt nöfnum og
símanúmerum til meðmælenda til: sigrid.thors@asko.no

Leikskólinn Holtakot
• leikskólakennari

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

www.gardabaer.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Ertu vélstjóri eða
vélfræðingur?
TM auglýsir laust starf tjónamatsmanns skipatjóna
Starfssvið
• Tjónaskoðanir og umsjón með afgreiðslu og uppgjöri skipatjóna
• Samskipti og ráðgjöf til viðskiptavina
• Gagnaöflun og útreikningar tjónakostnaðar
Hæfniskröfur
• Vélstjóra- eða vélfræðimenntun er áskilin
• Reynsla af sjómennsku, skipaviðgerðum, eftirlitsstörfum og/eða tjónsmati
• Góð almenn tölvukunnátta ásamt góðri íslensku- og enskukunnáttu
• Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt og unnið vel undir álagi
• Gerð er krafa um nákvæmni í starfi og markviss og fagleg vinnubrögð

Þjónustumaður óskast
á kæliverkstæði
Expert Kæling ehf. óskar eftir að ráða til starfa vélfræðing,
vélvirkja, vélstjóra eða mann með mikla reynslu í faginu.
Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja tengt
kæli og frystibúnaði, auk annarra tilfallandi verkefna.
Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni sem fellur
v að góðum
ve
vel
m hópi
hó starfsfólks okkar.
ok
Grunnþekking í kælitækni er
nau
auuðsynlegg og viðk
ðkkom
ooma
m ndi þarf að hafa góða færni í mannlegum
sam
mski
s ptuum.
Áhugas
assami
asa
am r senddi umsókn og sttarfsferilsskrá á netfangið
s urdur@expert
sig
ert
rt.is, en umsó
rt
msókna
msó
k arfrestur er til 15.mars nk.
Nánari upplýsin
ingar
ga gefur Siguurður
ð í síma 660-2971 eða 517-4000.
Expert Kælingg ehf. Grensásveegii 1, 108 Reykjavík. www.expert.is

RAFVIRKJAR
Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða
öﬂuga rafvirkja/nema til starfa.

Einstaklingar sem hafa til að bera frumkvæði, kraft og útsjónarsemi ásamt framúrskarandi samskiptahæfileikum og þjónustulund eru hvattir til að sækja um starfið.

Helstu verkefni ÍAV eru á höfuðborgarsvæðinu og
suðurnesjum.

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars n.k. Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á
netfangið starf@tm.is. Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum
verður svarað.

Góð laun í boði fyrir rétta aðila.

Kjartan Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri tjónaþjónustu TM (kjartanv@tm.is), veitir
nánari upplýsingar.
Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans okkar megin viðfangsefni. Það er markmið okkar að viðskiptavinir upplifi í öllum sínum samskiptum við TM að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn
áföllum. Í því felst að viðskiptavinurinn sé rétt tryggður á hverjum tíma og fái ávallt framúrskarandi þjónustu
við úrlausn sinna mála hvort heldur við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum eða greiðsluþjónustu.
TM hefur staðið efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni í fjórtán skipti af
sextán og er það íslenska fyrirtæki sem oftast allra hefur hlotið viðurkenninguna.

Tryggingamiðstöðin Síðumúla 24 Sími 515 2000 tm@tm.is www.tm.is

Verkefnastaða er mjög góð og má þar nefna m.a.
s &ANGELSI É (ØLMSHEI¡I
s 5PPBYGGING (" 'RANDI
s 3TKKUN &LUGSTÚ¡VAR ,EIFS %IRÓKSSONAR
s !¡VEITUSTÚ¡ É !KRANESI
s +ÓSILVER Ó (ELGUVÓK
s ÆMIS ¤JØNUSTUVERKEFNI
.ÉNARI UPPLâSINGAR VEITIR SGEIR 'UNNARSSON
FAGSTJØRI RAFLAGNA Ó SÓMA   5MSØKNIR
má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is

Við breytum vilja í verk
ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is
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FERÐARÁÐGJAFI
ÓSKAST

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“

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Laust starf
Leikskóli Seltjarnarness

(5959-280/290 soffia@nesid.is annaha@nesid.is)
• Þroskaþjálfi, fullt starf.
Umsóknarfrestur er til 12. mars næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur
jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
hlutaðeigandi stéttarfélaga.

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is

Seltjarnarnesbær

seltjarnarnes.is

Skólastjóri Hvolsskóla
Hvolsvelli
Staða skólastjóra við Hvolsskóla á Hvolsvelli er laus til umsóknar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn
til að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skólasamfélagsins í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið nær frá Eystri Rangá
að Jökulsá á Sólheimasandi.
Starfssvið
• Ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag

ITB Travel óskar eftir að ráða ferðaráðgjafa til
starfa. Um er að ræða fjölbreytt starf við ráðgjöf
og sölu á Íslandsferðum.
Hæfniskröfur:
• Góð tungumálakunnátta
- danska og enska er skilyrði
• Kunnátta í sænsku, þýsku eða
spænsku er kostur

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
• Reynsla af stjórnunar- og þróunarstörfum
• Framhaldsmenntun á sviðið stjórnunar og reksturs æskileg
• Forystuhæfni og færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni

• Haldgóð þekking á íslenskri ferðaþjónustu
• Almenn tölvuþekking (Word, Excel, ofl.)
• Kunnátta á GDS/Amadeus er kostur

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum, er
metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur um nærsamfélagið.
Æskilegt er að skólastjóri hafi búsetu í Rangárþingi eystra.
Staðan er laus frá 1. ágúst nk. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.

• Reynsla af sambærilegum störfum er nauðsynleg
Við leitum eftir ferðaráðgjafa sem er þjónustulipur
með mikla skipulags-, og samskiptahæfileika og
leggur metnað í sín störf. Háskólamenntun er

Umsóknarfrestur er til 20. mars 2015
Hvolsskóli er á Hvolsvelli í Rangárþingi eystra. Í skólanum eru 240
nemendur á aldrinum 6 -16 ára í 12 umsjónarhópum. Við skólann
starfa 29 kennarar og 24 aðrir starfsmenn en ekki eru allir í fullu
starfi. Stjórnunarteymi Hvolsskóla er auk skólastjóra, tveir
deildarstjórar og vinnur stjórnunarteymið mjög náið saman.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans
www.hvolsskoli.is.

æskileg.
Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á netfangið
info@itbtravel.is merkt „Ferðaráðgjafi“.
Umsóknarfrestur er til 6. mars. 2015

Hvolsskóli starfar í anda Uppeldis til ábyrgðar, er Grænfánaskóli
og vinnur að því að verða ART skóli. Í skólanum er lögð áhersla
á einstaklingsmiðað nám. Hvolsskóli er eini grunnskóli sveitarfélagsins og þess vegna kemur fjöldi nemenda í skólann með
skólabifreiðum úr dreifbýlinu. Í skólanum er skólaskjól og einnig
er lögð áhersla á að allir nemendur fái tekið þátt í íþrótta- og
félagsstarfi sem boðið er uppá í lok hefðbundins skólastarfs.
Umsóknum má skila á skrifstofu Rangárþings eystra, Hlíðarvegi
16, 860 Hvolsvöllur. Einnig má senda inn umsóknir rafrænt á
netfangið isolfur@hvolsvollur.is.

Ráðningarþjónusta

Erum við að leita að
þér?
Við leitum að harðduglegri og
skemmtilegri sölukonu í verslun okkar
í Kringlunni.
Hún þarf að hafa....
• afburða söluhæfileika
• brennandi áhuga á tísku, fólki og fatnaði
• ríka þjónustulund
• þægilega og góða nærveru
Við bjóðum upp á öruggt starfsumhverfi, góðan
starfsanda og erum fyrirmyndarfyrirtæki skv.
Credit Info. Ef þú ert eldri en 25 ára og hefur áhuga
sendu okkur þá tölvupóst á tuzzi@tuzzi.is með
ferilskrá og mynd.
Öllum umsóknum verður svarað.

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

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 hæfra umsækjenda

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

sími: 511 1144
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Myndlistaskólinn í Reykjavík
deildarstjóri sjónlistadeildar
Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir
matreiðslumanni í sumarafleysingu
Vinnutími: Dagvinna og önnur hver helgi.
Upplýsingar veitir Gunnar J. Einarsson
forstöðumaður eldhúss.
eldhus@eir.is

Sjónlistadeild er listnámsdeild á
framhaldsskólastigi. Innan deildarinnar eru
tvær námsleiðir; tveggja ára listnámsbraut til
stúdentsprófs og árs listnám til undirbúnings
fyrir listaháskóla.
Deildarstjóri skipuleggur skólaárið,
ræður kennara og heldur utan um
nemendahópinn og starfið í deildinni. Við
leitum að myndlistarmanni eða hönnuði
með áhuga á skólastarfi, góða skipulagsgáfu,
reynslu af stjórnun og réttindi til kennslu á
framhaldsskólastigi.

7.,)5,ËÒ7*(5ç2*9,116/8
ÏVNDèHUHIWLUIMiUIHVWLHèDPHèHLJDQGDDèI\ULUW NLVHP
UHNXUVpUK IèD~WJHUèRJPDWY ODYLQQVOX
)\ULUW NLèVHOXUY|UXUtDOODUPDWY|UXYHUVODQLUiODQGLQX
RJHLQQLJLQQiYHLWLQJDK~VKyWHORJP|WXQH\WL
0LNOLUP|JXOHLNDUHUXiIUHNDULIUDPOHLèVOXRJDXNQLQJX
tY|UXIUDPERèLiLQQDQODQGVPDUNDèVHPRJt~WÀXWQLQJ
6NLStHLJXIpODJVLQVHUtUHNVWUL±PiQXèLiiULt
VpUK IèUL~WJHUè)UHNDUL~WJHUèJHWXUVNDSDèP|UJ
W NLI UL
$OODUQiQDULXSSOêVLQJDUHUXYHLWWDUtVtPDHèD
iQHWIDQJLèJXGPXQGXU#OJMLV

Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími 522 5700

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá
og greinargerð um ástæðu umsóknar og
hæfni viðkomandi í starfið.

*XèPXQGXU-yQVVRQKGO
/|JJLOWXUIDVWHLJQDI\ULUW NMDRJVNLSDVDOL
ZZZOJMLV

Umsóknum skal skila skriflega á skrifstofu
skólans fyrir 9. mars 2015. Viðkomandi þarf að
geta hafið störf í byrjun júní n.k.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólanám í myndlist eða hönnun
Réttindi til kennslu á framhaldsskólastigi
Stjórnunarreynsla
Skipulagshæfileikar
Lipurð í mannlegum samskiptum
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Frekari upplýsingar veitir Áslaug Thorlacius,
skólastjóri Myndlistaskólans í Reykjavík,
skolastjori@mir.is.
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Geturðu GERT þetta?
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Óskað eftir áhugasömum meistaranema í starfsnám

QQDLQQNDXSDZZZYLQQLV

Starfið felst meðal annars í því að tengja saman skóla og
fyrirtæki og aðstoða við að þróa leiðir að samstarfi sem
getur nýst nemendum um ókomna framtíð, setja upplýsingar og fróðleik á aðgengilegt form á vefsíðu GERT og
hvetja til miðlunar upplýsinga. Þetta er tækifæri fyrir
áhugasaman einstakling til að tengja saman eigið nám
við fjölbreytt starf.
GERT (Grunnmenntun efld í raunvísindum og tækni) er
samstarfsverkefni Samtaka iðnaðarins, Mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Markmið verkefnisins er að efla áhuga nemenda
á raunvísindum og tækni og virkja atvinnulíf og skóla í því
skyni.
Umsóknir og frekari upplýsingar á: www.gert.menntamidja.is
Umsóknarfrestur til 11. mars.



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
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Til sölu

ÚTBOÐ

15809 – Sala á bifreiðum og
tækjum fyrir Landhelgisgæsluna oﬂ.

Lækur í Flóahreppi – nýtt íbúðarhús
ÚTBOÐ NR. 15822
Fjármála – og efnahagsráðuneytið óskar eftir tilboðum í hönnun
og byggingu nýs íbúðarhúss á ríkisjörðinni Læk í Flóahreppi,
801 Selfoss (landnúmer 166266). Miðað skal við að skila fullbúnu
íbúðarhúsi (án húsgagna), ásamt malarhlaði, malarbílastæðum,
rotþró og grófjafnaðri lóð, samkvæmt lóðaruppdráttum útboðsgagna.
Útboðið fellur undir alútboð.
Íbúðarhúsið skal vera timburhús á einni hæð, með risþaki.
Það má vera hvort heldur sem er einingahús eða byggt á
staðnum. Húsið skal hannað og byggt þannig, að það uppfylli
öll ákvæði byggingarreglugerðar nr. 112/2012.
Húsið skal vera að hámarki 170 m² að stærð (brúttó).
Viðmiðunarstærðir og herbergjafjöldi koma fram í rýmisáætlun
útboðsgagna.
Húsinu skal skila fullgerðu eigi síðar en 1. apríl 2016 og
heildarverkinu eigi síðar en 15. júní 2016.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500.- hjá Ríkiskaupum,
Borgartúni 7, 105 Rvík frá og með mánudeginum 2. mars nk.
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík,
eigi síðar en kl. 11.00 miðvikudaginn 18. mars 2015 og verða þau
þá opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV
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Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Reykjavíkurhöfn
Ægisgarður - Göngubrú
Verkið felst í smíði og uppsetningu á göngubrú á
Ægisgarði í Gömlu höfninni í Reykjavík.
Um er að ræða 24m langa göngubrú úr stáli með
harðviðardekki.
Helstu magntölur eru :
Steypa
16 m³
Smíðastál
2600 kg
Brúargólf, harðviðarklæðning
60 m²
Verklok eru 15. maí 2015.
Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi
með að senda beiðni á netfangið gj@mannvit.is, frá
þriðjudeginum 3. mars 2015.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík,
fimmtudaginn, 19. mars 2015 kl. 11:00.

Tilboð óskast í þrjár Subaru bifreiðar, árg. 2003, 2004 og
2004, ámoksturstæki fyrir Case traktor, Case 7120, tvo
snjóblásara og traktor í eigu Landhelgisgæslu Íslands.
Bifreiðarnar og tækjabúnaðurinn verður til sýnis hjá
Landhelgisgæslu Íslands/Keﬂavíkurﬂugvelli en nánari
upplýsingar veitir Hjalti Garðarsson á skrifstofutíma í síma
693 5905.
Einnig er óskað eftir tilboði í Toyotu Yaris í eigu Atvinnuog nýsköpunarráðuneytisins. Bifreiðin er til sýnis hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c.
Bifreiðarnar og búnaðurinn selst í því ástandi sem hann
er í.
Tilboðseyðublöð ásamt myndum og nánari upplýsingum
eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, Reykjavík
fyrir kl. 15.00 þann 5. mars 2015 þar sem þau verða opnuð í
viðurvist bjóðenda er þess óska.
Tilboðsblaðið má einnig senda inn í tölvupósti á
rikiskaup@rikiskaup.is eða á faxi í 530 1414.

Borgartúni 7c,
105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta
á ﬁskveiðiárinu 2014/2015 sbr. reglugerð
um úthlutun byggðakvóta til ﬁskiskipa nr.
652, 4. júlí 2014
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna sbr. auglýsingu nr. 193/2015 í Stjórnartíðindum
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til
ﬁskiskipa fyrir:
Súðavíkurhrepp
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að ﬁnna á heimasíðu
stofnunarinnar (ﬁskistofa.is), og þar eru ofangreindar
reglur einnig aðgengilegar. Umsóknarfrestur er til og með
16. mars 2015.
Fiskistofa, 27. febrúar 2015.

Íslensk-ameríska félagið auglýsir
styrki fyrir skólaárið 2015 - 2016
Thor Thors styrkir til háskólanáms í Bandaríkjunum.
Umsækjendur skulu hafa lokið (eða ljúka í vor) námi til fyrstu
gráðu háskólastigs (B.A., B.Sc., B.Ed. eða sambærilegri
gráðu). Styrkhæft nám skal allt fara fram í Bandaríkjunum.
Styrkirnir eru veittir framúskarandi umsækjendum sem hafa
staðfestingu fyrir skólavist í bandarískum háskóla.
Styrkirnir eru veittir til eins árs. Í fjárhagsáætlun umsóknarinnar þarf að sýna fram á þörf fyrir styrk.
Upphæðir styrkjanna eru mismunandi eftir aðstæðum
umsækjenda en undanfarin ár hafa styrkupphæðir verið
3.500-5.000 bandaríkjadalir.
Umsóknareyðublöð má sækja á www.iceam.is þar sem
almennar upplýsingar koma einnig fram.
Umsóknir um Thor Thors styrk þarf að senda eigi síðar en
1. apríl 2015. Umsóknir skulu sendar til Íslensk-ameríska
félagsins, Pósthólf 320, 121 Reykjavík.
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Auglýsing um sveinspróf
Útboð nr. 20191
Búðarhálsvirkjun
Lóðarfrágangur

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Leiktæki á leikskóla- og skólalóðir 2015 - 2ja umslaga
útboð nr. 13401.
• Leikskóla- og skólalóðir 2015, fallvarnar- og
yﬁrborðsefni - 2ja umslaga útboð nr. 13403
• Hlíðarendareitur, eftirlit með jarðvinnu, lögnum og yﬁrborðsfrágangi – útboð nr. 13411
• Kaup á sorpbifreiðum fyrir Reykjavíkurborg – EES útboð
nr. 13420

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum
verða haldin sem hér segir:
Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Í byggingagreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í frágang lóðar við Búðarhálsvirkjun samkvæmt útboðsgögnum nr. 20191.
Verkið felst í framleiðslu og afhendingu á rennilokum fyrir
Þeistareykjavirkjun.
Í megindráttum felst verkið í yﬁrborðsfrágangi á aðkomuvegi
og plani við stöðvarhús, að fjarlægja ýmsar bráðabirgðalagnir
og annan búnað úr jörðu m.a. vegna vinnubúða Landsvirkjunar,
landmótun, gangstéttargerð og öðrum minni frágangsverkefnum
utanhúss.
Helstu magntölur í verkinu eru:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Fyllingar
Burðarlög
Malarslitlag
Klæðning
Steinsteypa

500 m³
1.800 m³
1.300 m²
7.700 m²
40 m³

Verkinu skal að fullu lokið 15. júlí 2015.

VIÐHALD OG ENDURBÆTUR HÚSA OG LÓÐA
F.h. Umhverﬁs og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er
óskað eftir umsóknum verktaka til þátttöku í væntanlegum
verðfyrirspurnum og tímavinnu vegna endurbóta, viðhaldsvinnu o.ﬂ. í fasteignum borgarinnar á eftirfarandi starfssviðum:
• Blikksmíði

Loftræsikerﬁ, rennur og niðurföll,
hreinsun loftstokka o.ﬂ.

• Múrverk

Almennar múrviðgerðir, ﬂísalögn o.ﬂ.

• Húsasmíði

Almenn viðhaldsvinna og nýsmíði
utanhúss og innan

• Innréttingar

Sérsmíði innréttinga og hurða

• Pappalagnir

Ýmsar viðgerðir og endurnýjun á
þakpappa

• Raﬂagnir

Almennt viðhald, endurbætur og
nýlagnir

• Pípulagnir

Almennt viðhald, endurbætur og
nýlagnir

• Járnsmíði

Ýmiskonar sérsmíði og viðgerðir

• Málun

Ýmiss málningarvinna

• Niðurrif

Hús og önnur mannvirki

• Garðyrkja

Umhirða og endurbætur á lóðum og
opnum svæðum

• Dúklagnir

Gólfdúkalagnir og viðgerðir

• Steypusögun

Steypusögun, múrbrot og kjarnaborun

• Jarðvinna

Ýmiskonar jarðvegsframkvæmdir

• Stíﬂulosun

Stíﬂulosun og hreinsun lagna

• Þrif

Ýmiskonar þrif sameigna í fasteignum
o.ﬂ.

• Hellulagnir

Ýmsar hellulagnir og frágangur

• Kantsteinasteypa Ýmis kantsteypuverkefni
Einungis þeir verktakar koma til greina, sem eru í skilum með
lífeyrissjóðsiðgjöld og opinber gjöld. Fyrir upphaf verka sem
verktaki annast fyrir Reykjavíkurborg mun hann verða kraﬁnn
um staðfestingu á skuldastöðu við lífeyrissjóði og ríkissjóð.
Þeir verktakar sem áður hafa skilað umsókn, þurfa að
endurnýja umsókn sína.
Frekari kröfur um skilyrði og nauðsynleg gögn koma fram á
umsóknareyðublaði sem fást afhent í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14 1.hæð.

Í bíliðngreinum í maí-júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Í hönnunar- og handverksgreinum í maí - júní.
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Í snyrtifræði í maí-júní. Umsóknarfrestur er til 1. maí.
Í málmiðngreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur til 1. maí.
Í vélvirkjun í september. Umsóknarfrestur til 1. júní.

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

Innkaupadeild

Í prentgreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,
http://utbod.lv.is frá og með þriðjudeginum 3. mars 2015.
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, fyrir
klukkan 12:00 þriðjudaginn 31. mars 2015. þar sem þau verða
opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

Í ljósmyndun í september – október. Umsóknarfrestur til 1. júlí.
Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar
um leið og þær liggja fyrir.
Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2015.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi
eftir iðngreinum.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.
IÐAN - fræðslusetur,
Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík,
sími: 590 6400, bréfsími: 590 6401,
netfang: idan@idan.is

Útboð nr. 20121
Þeistareykjavirkjun
Stjórnbúnaður
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í stjórnbúnað fyrir fyrirhugaða jarðvarmavirkjun á Þeistareykjum í Þingeyjarsveit
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20121.
Í megindráttum felst verkið í hönnun, framleiðslu, ﬂutningi,
uppsetningu og prófunum á stjórnbúnaði fyrir eina vélasamstæðu, gufuveitu og hjálparbúnað virkjunar, með valrétti
um kaup á stjórnbúnaði fyrir vélasamstæðu nr. 2, ásamt
tilheyrandi búnaði. Ennfremur er valréttur um kaup á tölvubúnaði og kerﬁshugbúnaði fyrir vélbúnað og hjálparkerﬁ
Kröﬂustöðvar.
Helstu verkþættir eru:
• Yﬁrstjórnkerﬁ virkjunar, netþjónar, vinnustöðvar og
netbúnaður
• Stjórnbúnaður fyrir vélasamstæðu 1, kalda enda og
tilheyrandi hjálparkerﬁ
• Stjórnbúnaður fyrir vélasamstæðu 2, kalda enda og
tilheyrandi hjálparkerﬁ (valkvætt)
• Stjórnbúnaður fyrir gufuveitu – áfangi 1
• Stjórnbúnaður fyrir gufuveitu – áfangi 2 (valkvætt)
• Stjórnbúnaður fyrir stöðvarveitur og aﬂspenna
• Stjórnbúnaður, þ.e. vélbúnaður og kerﬁshugbúnaður fyrir
Kröﬂustöð (valkvætt)

Kynningarfundur um
norræna lífhagkerfið
Boðað er til kynningarfundar um NordBio áætlunina
og verkefni hennar.
Fundurinn verður þriðjudaginn 3. mars 2015
kl. 13:00-16:00 í Norræna húsinu.
Norræna lífhagkerfið (NordBio) er forgangsverkefni í formennskuáætlun Íslands í Norrænu ráðherranefndinni. Markmið NordBio er
að gera Norðurlöndin leiðandi í sjálfbærri framleiðslu og nýtingu
lífauðlinda í því skyni að draga úr sóun og efla nýsköpun, grænt
atvinnulíf og byggðaþróun. Breiður hópur norrænna sérfræðinga
leggur saman krafta sína í NordBio áætluninni sem nær til þriggja
ára (2014-2016).
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.



Afhenda skal búnað fullbúinn til prófana 1. júní 2017.
Verki skal að fullu lokið 1. október 2017.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu og eru
útboðsgögnin á ensku.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar
http://utbod.lv.is



Innkaupadeild

Kynningarfundur á ferðum ársins
verður haldinn á Hóteli Natura (Loftleiðahóteli)
þriðjudaginn 3. mars nk. kl. 20:00
Kaffiveitingar verð 2.500 kr.
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Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, fyrir
klukkan 12:00 þriðjudaginn 21. apríl 2015 þar sem þau verða
opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublað á heimasíðu
innkaupadeildar, www.reykjavik.is/utbod
Vegna verkefnastöðu eru verktakar beðnir um að skila
umsóknum sem fyrst til þjónustuvers Reykjavíkurborgar,
Borgartúni 12 - 14. Heimilt er að senda umsókn skannaða á
netfangið utbod@reykjavi.is

í Reykjavík





Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is
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Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili
forstöðu án launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á
að sækja um orlof.“
Stjórnin

50
Eignir seldar í febrúar

Landmark leiðir þ
þig
g heim!

Hringdu núna í 512 4900
www.landmark.is
Íris Hall, löggiltur fasteignasali
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Við finnum rétta starfsfólkið
radum.is

Boðaþing 2
203 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 150,8 fm
FJÖLDI HERBERGJA:

4

Hannes Steindórsson kynnir: Mjög
fallega og vandaða penthouse íbúð
með stórum suður svölum(meðfram
allri íbúðinni) fallegu útsýni og mikilli
lofthæð. Tvö bílastæði í lokuðum
bílakjallara fylgja.

44.900.000
Heyrumst

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

699 3702
gunnar@fastlind.is

Ármúli 17
;hkcl_ÅWÅb[_jWWÅ
Ó¾h5

108 Reykjavík
Til leigu

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

Stærð: 260 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1988
Fasteignamat: 197.000.000

Fjörður

9LèOHLWXPDèKDUèGXJOHJULRJ
VNHPPWLOHJULV|OXNRQXtYHUVOXQRNNDU
t.ULQJOXQQL
+~QìDUIDèKDID
 DIEXUèDV|OXK ¿OHLND
 EUHQQDQGLiKXJDiWtVNXIyONLRJIDWQDèL
UtNDìMyQXVWXOXQG
ì JLOHJDRJJyèDQ UYHUX
9LèEMyèXPXSSi|UXJJWVWDUIVXPKYHU¿JyèDQ
VWDUIVDQGDRJHUXPI\ULUP\QGDUI\ULUW NLVNY
&UHGLW,QIR(Iì~HUWHOGULHQiUDRJKHIXUiKXJD
VHQGXRNNXUìiW|OYXSyVWiWX]]L#WX]]LLVPHè
IHULOVNUiRJP\QG
gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDè

Ársæll Ó. Steinmóðsson
Sölufulltrúi
896-6076
as@remax.is

Ármúli 17

Verð: 400.000+vsk

Til leigu bjart og gott 260 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð við Ármúla í Reykjavík. Húsnæðið er með
sérinngangi og stórum verslunargluggum sem snúa að götunni. Bílastæði beint fyrir framan plássið.
Flísar á gólfi og góð starfsmannaaðstaða.
Húsnæðið er tilbúið til afhendingar.

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali
861-9300
pallb@remax.is

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

sími: 511 1144

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali og
leigumiðlari

ENGIHJALLI 9 - BJALLA 44

Hlíðarvegur 18-20 á Siglufirði

BJÓÐUM VELKOMINN TIL
STARFA SÖLUFULLTRÚANN

OP

IÐ

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

HÚ

S

NADIA KATRÍN
N
Í BANINE
s. 692-5002
na
adia@landmark.is

OPIÐ HÚS LAUGARD. 28.FEBRÚAR KL. 14:00-14:30
Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í Engihjalla í Kópavogi.
Stór stofa með útgengt út á svalir, eldhús hefur verið endurnýjað,
tvennar svalir og fallegt útsýni er úr íbúðinni. Lyfta í húsinu.
Ásett verð 28,9 millj. Stærð 97.4 m2

ÍRIS HALL
L
Löggiltur
fasteignasali
irrishall@landmark.is

Í húsinu var áður grunnskóli Siglufjarðar og síðar
Fjallabyggðar til húsa. Húsið er steinsteypt, byggt árið 1955
og skiptist í tvær hæðir og kjallara, 511,7 m² hver hæð eða
samtals 1.535,1 m² að heildar flatarmáli. Hver hæð skiptist
í gang, skólastofur og salerni auk annarra rýma.
Lyfta er í húsinu.
Tilboð óskast






Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík
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Viðar Marinósson
löggiltur fasteignasali





Vantar þig lykil að heimili

Nánari upplýsingar
veitir Sigurður
á skrifstofu Hvamms.
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Þingholt hefur afhent
lykla í 38 ár

Frostafold 24
IÐ
OP

S
HÚ

112 Reykjavík
Opið hús í dag laugardag
frá kl. 14:00 -14:30
• Falleg 2ja herb. íb. á jarðhæð
• Íbúðin afh. við kaupsamning
• Þvottahús innaf eldhúsi,
• Góð verönd í s.v.
Verð 22,5 millj.
Uppl. gefur Sigrún í s. 857-2267

Hrísmóar 4 - penthouse með útsýni
S

PIÐ

HÚ

O

IÐ

OP

108 Reykjavík
Opið hús á n.k sunnudag
á milli kl. 15:30 og 16:00.
• Raðhús 258 fm
• Aukaíbúð & bílskúr
• Skoða skipti á íbúð
• Góður garður
Verð 64,9 millj.
Nánari uppl. Örn s: 696-7070

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 15:15 - 15:45.
Sýnum í opnu húsi glæsilega 4ra herbergja íbúð á efstu hæð, stæði
í bílageymslu fylgir. Íbúðin er mjög opin með mikilli lofthæð, tvö
herbergi og tvær stofur. Um 40 fm aﬂokaðar svalir gera íbúðina
einstaka, frábært útsýni.

200 Kópavogur
Opið hús á sunnudag
milli kl. 15:00 og 17:00
• Atvinnuhúsnæði 51,9 fm
• Lofthæð 4 m. Endabil
• Auka rými kafﬁs/geymsla
• Gott útisvæði
Verð 11,9 millj.
Uppl. gefur Ísak í S: 822-5588

I
OP

S

IÐ
OP

HÚ

UN

221 Hafnarfjörður
Bókið skoðun
• Einbýlishús 208.8 fm
• Innbyggður bílskúr
• Fjögur svefnherbergi
• Fallegur garður
Verð 59, millj.
Uppl. gefur Ísak í S : 822-5588

KI

BÓ

Eignin verður sýnd í opnu húsi á morgun
sunnudag frá kl. 14:00 - 14:30.
Í mikið endurnýjuðu fjölbýli, falleg um 100 fm 3ja herberja endaíbúð
á 1. hæð ásamt aukaherbergi í risi. Íbúðin skiptist í tvö herbergi og
stofu og hefur verið töluvert mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, gólfefni,
baðherbergi o.ﬂ. Suðursvalir út frá stofu. Verð 32,0 millj.
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

535 1000

STAKFELL.IS
GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR:
Aðalheiður Karlsdóttir I Berta Bernburg

Björt og falleg 2 herb þjónustuíbúð fyrir 67 ára og eldri í
góðu fjölbýli með lyftu í miðborginni. Einstaklingsmetið
þjónustustig. Laus til afhendingar við kaupsamning. Stærð
52,9 fm. V. 23,9m. Uppl. Andrea S. 698-8101.

Nökkvavogur 28 - sérhæð
- Opið hús sunnudag á milli 15.00 og 16.00

ÚS

H
PIÐ

O

I

Glæsileg sérhæð með bílskúr í fallegu þríbýli á vinsælum
stað í Vogahvergi. Eignin er töluvert endurnýjuð, tvö
herbergi og tvær stofur. Stór og fallegur garður. Ris íbúð er
í eigu sama aðila er einnig til sölu, er í dag notað sem ein
íbúð. Stærð 128,7fm. V. 36,9m. Uppl. Gylﬁ S. 822-0700

Nökkvavogur 28 - risíbúð

Grétar Haraldsson

- Opið hús sunnudag á milli 15.00 og 16.00

Hjallavegur 4 - 104 Rvk. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
OP

IÐ

Opið hús í dag, laugardaginn 28. febrúar
kl 12:00-12:30.

HÚ

S

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

Verið velkomin. Ómar Guðmundsson
sölumaður hjá Stakfelli sýnir eignina. Nánari
uppl. í s: 696-3559 eða omar@stakfell.is
Mikið endurnýjuð, björt og falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð (skráð sem kjallari).
Nýjir gluggar, gólfhiti o.m.ﬂ. Íbúðin er í fallegu
húsi sem hefur hlotið gott viðhald. Góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík.
Verð kr. 25,9mkr.

Blaðberinn...

VAKIN ER ATHYGLI Á ÞVÍ AÐ HÚSIÐ FÆST EINNIG KE YP T Í HEILD SINNI. EFRI HÆ ÐIN, RISIÐ
OG BÍL SKÚRINN ER Í EIGU SÖMU AÐIL A SEM HAFA HUG Á AÐ SEL JA ALLT HÚSIÐ.
...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

O

Vantar eignir, fáðu lykil að sölu, sími 512 3600

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

Blaðberinn
bíður þín

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

HÚ

Spóaás 15

OÐ
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Bakkabraut 12

S

Ú
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Eskihlíð 4 - rúmgóð 3ja herbergja

Lindargata 57
- Opið hús í dag á milli 17.00 og 17.30

Hvassaleiti 17

S
HÚ

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

Sundagörðum 2
Sími: 533-4800
www.midborg.is

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

stakfell@stakfell.is

S

PIÐ

HÚ
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Falleg rúmgóð risíbúð í góðu þríbýli á vinsælum stað í
Vogahvergi. Íbúðin er með tvö svefnherbergi, ný endurnýjað baðherbergi, rúmgóða stofu og ný eldhúsinnrétting
og tæki geta fylgt. Stærð 62,8fm. V. 23,9m.
Uppl. Gylﬁ S. 822-0700

Þórunn

Andri

OPIÐ HÚS

Hannes

Stefán

Jóhanna

Kristján

Bjarni

Rúna

Gunnar

Arna

Anton

NÝTT Á SKRÁ!

1. mars 16:30– 17:00

Selvað 9

Laugateigur 21

Búðagerði 3

110 REYKJAVÍK

5(<.-$9À.

5(<.-$9À.

STÆRÐ: 100,3 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

)DOOHJWKHLPLOLiDQQDUULKßttE~ßDVWLJDK~VL
PHßO\IWXRJVWßLtEtODNMDOODUD6WyUDUVYDOLU
PHßIMDOODVÚQ6WXWWHUtDOODÜMyQXVWXRJIDOOHJD
QiWW~UX
Heyrumst

STÆRÐ: 117,2 fm

HÆÐ

HERB:

4

6WyUJOVLOHJRJPLNLßHQGXUQÚMXßHIULKß
6pULQQJDQJXU5~PJyßKHUEHUJL9HO~WE~Lß
HOGK~VPHßH\MXRJJUDQtWERUßSO|WX5~PJyßDU
VWRIXU6XßXUVYDOLU%tOVN~U

32.900.000

STÆRÐ: 79,8 fm

Bjarni 662 6163

44.900.000

Bauganes 35

HERB:

4

26.900.000

1. mars 16:00 – 16:30

1. mars 16:00 – 16:30

HERB:

5

OPIÐ HÚS

101 REYKJAVÍK
2

)DOOHJtE~ßiKßtQÚOHJXO\IWXK~VL)UiEU
VWDßVHWQLQJtKMDUWDERUJDULQQDUJOVLOHJ
VDPHLJQRJEtODVWßLtEtODJH\PVOX7LOYDOLQ
OHLJXtE~ß
Heyrumst

OPIÐ HÚS

32.900.000

2. mars 17:30 – 18:00

Anton 615 0005

4

27.900.000

Hallakur 4b
STÆRÐ: 138,4 fm

FJÖLBÝLI

Jóhanna 698 9470

STÆRÐ: 80,1 fm

OPIÐ HÚS

1. mars 17:00 – 17:30

HERB:

4

HERB:

2

Nýtt - Ásakór (íb 601)
STÆRÐ: 139,7 fm

)DOOHJtE~ßiKßtVDPDK~VLVWyURJEM|UW
VWRIDRJU~PJRWWVYHIQKHUEHUJL+JWDßNDX
SDEtODVWßLPHß7LOYDOLQOHLJXtE~ß

FJÖLBÝLI

HERB:

4

%M|UWRJU~PJyßHQGDtE~ßiHIVWXKßtQÚOHJX
O\IWXK~VLPHßHLQVW|NX~WVÚQL2SLßHOGK~VRJ
VWRIDVYHIQKHUEHUJLEDßKHUERJÜYRWWDK~V
6WßLtEtODJH\PVOX
Heyrumst

Þórey 663 2300

Þórey 663 2300

36.900.000

Mjóstræti 3 (íb 101)

OPIÐ HÚS

3. mars 17:30 – 18:00

37.500.000

Nýtt - Asparás 8 (íb 202)
210 GARÐABÆR

101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 103,8 fm

44.900.000

.Ä3$92*85
FJÖLBÝLI

Heyrumst

Þórey 663 2300

HERB:

1. mars 16:00 – 16:30

Njálsgata 19 (íb 201)
HERB:

FJÖLBÝLI

)DOOHJEM|UWRJRSLQUDKHUEHUJMDHQGDtE~ß
iI\UVWXKßPHßVXßXUYHU|QGt$NUDODQGLQXt
*DUßDE)M|OVN\OGXYQWKYHU´VWXWWtVNyODRJ
DOODYHUVOXQRJÜMyQXVWX

62.900.000

101 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

STÆRÐ: 85,3 fm

0LNLßHQGXUQÚMXßRJYHOVNLSXO|JßKHUEtE~ß
iHIVWXKß Kß tOLWOXIM|OEÚOLPHßVWyUXP
VY|OXPiVDPWIPKHUEHUJLRJyVNUißUL
JH\PVOXtNMDOODUD

Heyrumst

695 9590

Njálsgata 19 (íb 103)
STÆRÐ: 71,6 fm

1. mars 15:00 – 15:30

210 GARÐABÆR
EINBÝLI

Heyrumst

OPIÐ HÚS

Magnús

Heyrumst

Anton 615 0005

)M|OVN\OGXYQWHLQEÚOLVK~Vt6NHUMD´UßLQXP
PHßVYHIQKHUEHUJMXPRJP|JXOHLNDi
6XßXUSDOOXURJJDUßXUQÚXSSJHUßtE~ßt
EtOVN~UQXP0|JXOHLNLiJyßXPOHLJXWHNMXP

Rúna

Harpa

200 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 201,1 fm

Lára

Furugrund 46

)DOOHJKHUEtE~ßiHIVWXKß Kß t
OLWOXIM|OEÚOL(LJQVNLSWLVWtJDQJHOGK~VWY|
KHUEHUJL ißXUÜUM~ EDßKHUEHUJLVWRIXVYDOLU
RJJH\PVOXtVDPHLJQ

OPIÐ HÚS

Þórey

OPIÐ HÚS

Heyrumst

Heyrumst

Arna 692 5515

Kristín

FJÖLBÝLI

HERB:

3

ÀE~ßiKßt9LQDPLQQLt*UMyWDÜRUSLt5H\N
MDYtNEtODVWßLI\OJLU0LNLOORIWKßORIWOLVWDURJ
YHJJNOßQLQJXtHOGK~VLWY|VYHIQKHUEVWRID
HOGK~VRJEDßKHUE

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Heyrumst

Heyrumst

Þórey 663 2300

STÆRÐ: 117 fm

%M|UWHQGDtE~ßtOLWOXUDtE~ßDIM|OEÚOLi
IUiEUXPVWDßt½VDKYHU´QXPHßHLQVW|NX
~WVÚQLÛUM~VYHIQKHUEHUJLRSLßHOGK~VRJVWRID
WYHQQDUVYDOLU

54.900.000

Þórey 663 2300

39.900.000

OPIÐ HÚS

1. mars 16:00 – 16:45

OPIÐ HÚS

28.feb 16:30 – 17:00

Sléttahraun 29

Klapparstígur 7

Kópavogstún

220 HAFNARFJÖRÐUR

101 REYKJAVÍK

200 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 94,1 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Björt og rúmgóð endaíbúð á 4.hæð. Rúmgott
hjónaherbergi. Björt stofa með svölum. Nýleg innréttting í eldhúsi. Nýlega endurbætt baðherbergi.
Þvottaherbergi á hæðinni. Blokk nýlega máluð.
Heyrumst

STÆRÐ: 65,9 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

2

Falleg, vel skipulögð og björt tveggja herbergja
íbúð á annari hæð í nýlegu húsi í miðborg Reykjavíkur. Gólfsíðir gluggar. Suðursvalir. Þvottahús
á hæðinni. Stæði í bílageymslu.
Heyrumst

Bjarni 662 6163

26.500.000

Kópavogstún

200 KÓPAVOGUR

200 KÓPAVOGUR

FJÖLBÝLI

HERB:

5

Nýbygging
Lúxus endaíbúð 1 hæð með 20fm suðursvölum,
skilast fullbúin þann 1 apríl.
Heyrumst

200 KÓPAVOGUR

FJÖLBÝLI

HERB:

5

Nýbygging.
Lúxus íbúð endaíbúð með 20 fm svölum á 1
hæð. Íbúðin skilast fullbúin með gólfefnum
þann 1 apríl.

STÆRÐ: 152,4 fm

29.900.000

OPIÐ HÚS

56.900.000

1.mars 15:00-15:30

OPIÐ HÚS

56.900.000

1. mars 14:00 – 14:30

HERB:

5

OPIÐ HÚS

1. mars 16:00 – 16:30

HERB:

6

1. mars 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS

1. mars 16:30 – 17:00

Heiðarhjalli 39
200 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 89,5 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Falleg íbúð á 1. hæð (ekki jarðhæð) í fjórbýli við
Njálsgötu. Eikarparket, gott skilupag, fallegir
gluggar, aukin lofthæð og fallegir loftlistar. Góð
herbergi, hol og björt stofa
Heyrumst

STÆRÐ: 148,5 fm

OPIÐ HÚS

HERB:

4

Hannes 699 5008

1.mars 16:30 – 17:00

Laugavegur 82

36.900.000

4. mars 17:15 – 18:00

170 SELTJARNARNES

FJÖLBÝLI

HERB:

5

Vel skipulögð og falleg efri hæð með sérinngangi í vel viðhöldnu tvíbýlishúsi ásamt bílskúr
við Heiðarhjalla í Kópavoginum. GLÆSILEGT
ÚTSÝNI.

Andri 690 3111

37.500.000

Nesvegur 113

Heyrumst

20.900.000

STÆRÐ: 163,5 fm

HÆÐ

HERB: 4-5

Rúmgóð neðri sérhæð ásamt bílskúr við Nesveg, 170 Seltj. Nýlega búið að steypuviðgerða
og mála húsið að utan. Þak og þakkantur hefur
verið endurnýjað.
Heyrumst

44.900.000

Andri 690 3111

48.700.000

Lyngholt 3

101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 76,5 fm

FJÖLBÝLI

Heyrumst

101 REYKJAVÍK

Heyrumst

61.800.000

Kristján 696 1122

84.900.000

Njálsgata 77

Magnús 699 2010

6

Akurhvarf 1
STÆRÐ: 126,6 fm

110 REYKJAVÍK
Vel skipulögð tveggja herbergja íbúð efst í Árbænum á annarri hæð, sér bílastæði í bílastæðahúsi,
svalir í suðaustur. Skipt var um járn á þaki nýlega
og handrið á svölum endurnýjað.

HERB:

Góð íbúð á jarðhæð með palli og stæði í bílakjallara. 3 herb, þvotthús innan íbúðar

Vindás 1
2

RAÐHÚS

203 KÓPAVOGUR
EINBÝLI

Heyrumst

HERB:

Fossahvarf 12

Hannes 699 5008

57.900.000

Kvistaland 21

Hannes 699 5008

FJÖLBÝLI

54.900.000

Hannes Steindórsson kynir: Mjög fallegt og vandað
raðhús á góðum stað. Fallegt útsýni.
Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, stórar
svalir. 29 fm bílskúr

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús á einni
hæð neðst í Fossvoginum. Húsið er mikið endurnýjað, eldhús, baðherbergi, gólfefni að mestu,
E~LßDßHQGXUQÚMDG~NiÜDNLRµ*RWWVNLSXODJ

STÆRÐ: 80,8 fm

5

Heyrumst

Hannes 699 5008

OPIÐ HÚS

Kristján 696 1122

STÆRÐ: 217,2 fm

Nýbygging
Endaíbúð á 2 hæð með 20fm suðursvölum.
Eikar innrétingar og eikar plankaparket.

STÆRÐ: 213,8 fm

1.mars 14:30 – 15:00

HERB:

203 KÓPAVOGUR

FJÖLBÝLI

108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Heyrumst

Hannes 699 5008

Heyrumst

Stefán 892 9966

STÆRÐ: 151,8 fm

Nýbygging.
Endaíbúð á jarðhæð með ca. 60fm palli. Skilast
fullbúin með eikar plankaparketi þann 1 apríl.

Heyrumst

Kristín 824 4031

Kópavogstún
STÆRÐ: 152,5 fm

STÆRÐ: 152,5 fm

Kópavogstún

225 GARÐABÆR
FJÖLBÝLI

HERB:

3

Mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð í fallegu húsi við Laugaveg 82. Íbúðin er á þriðju hæð
merkt 03-01. Aðeins þrjár íbúðir í stigagangi,
sameign snyrtileg.
Heyrumst

Stefán 892 9966

STÆRÐ: 298,5 fm

EINBÝLI

HERB:

7

Sérlega glæsilegt einbýlishús á einni hæð. Eign
tVpUµRNNLÜDUVHPHNNHUWKHIXUYHULßWLOVSDUDß
við hönnun og frágang hússins. Skipti á minni
eign koma til greina.
Heyrumst

35.900.000

Stefán 892 9966

84.900.000

Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

TIL LEIGU

519 5500

RAFSTÖÐVARVEGUR - ELLIÐAÁRDALUR

TIL LEIGU skrifstofuhúsnæði á 1. hæð
á einstökum stað við Rafstöðvarveg í
Elliðaárdalnum. Um er að ræða 424,1
fm á einni hæð. Stórir gluggar með
fallegu útsýni. Einstök náttúrufegurð
allt um kring.
Brandur
lögg. leigumiðlari
897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

TIL LEIGU

NÆG BÍLASTÆÐI

FJARÐARGATA - HAFNARFJÖRÐUR

TIL LEIGU á góðum og mjög áberandi
stað við Fjarðargötu í Hafnarﬁrði
þrjú verslunar eða skrifstofubil á
1. hæð (götuhæð). Um er að ræða
74,6 fm, 81,9 fm og 84,9 fm bil.
Brandur
lögg. leigumiðlari
897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

HÚSNÆÐIÐ ER LAUST STRAX
NÆG BÍLASTÆÐI.

Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig
þ 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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LJÓSAVÍK 11 – 112 RVK

MÁSHÓLAR 8 - 111 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 1. MARS KL. 15:30 - 16:00
- Tveggja íbúða 243 fm einbýlishús
- Þriggja herb. íbúð í útleigu á jarðhæð
- Þrjú svefnherb. & þrjár stofur í aðalíbúð
- Glæsilegt útsýni af aðalhæð
- Kjartan Sveinsson teiknaði húsið
V. 56,5 millj.

S

HÚ

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 1. MARS KL. 14:30 – 15:00
- Virkilega fallegt 197,7 fm. Enda-raðhús með tvöföldum bílskúr.
- Afar vandaðar og sérsmíð. innrétt. og gólfefni. Frábær staðset. alveg við skóla og leikskóla.
- Eignin er staðsett innst í botnlangagötu. 3 rúmgóð svefnherbergi og 2 baðherbergi.
- Stórt steypt bílaplan og lóð öll afgirt. Allir milliveggir hlaðnir og allt parket er niðurlímt.
Hafðu samband
V. 61,9 millj.
ÞÓRARINN THORARENSEN

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

sölustjóri. Sími 770 0309
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ÁSTÚN 6 – 200 KÓP

RAUÐALÆKUR 51 - 104 RVK

- Nýja og glæsilega 80,1 fm. 3ja herb. íb. á jarðhæð með sérgarði. Dyrasími með myndavél.
- Afar vandaðar eikar-innrétt. og granít borðplötur í eldhúsi, granít verður einnig í sólbekkjum.
- Þvottahús innan íbúðar. Sérinngangur er í íbúðina. Lyfta er í húsinu. Gæludýr leyfð.
- Íbúð skilast fullbúinn án gólfefna á stofu og svefnherbergjum.
Afhending eftir mánuð.
Hafðu samband
V. 30,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 1. MARS KL.14:30 - 15:00

ÞÓRARINN THORARENSEN

- Fimm herb. 106.4 fm á frábærum stað
- Aðeins er ein íbúð á hæð
- Þrjú svefnherb. & tvær stofur
- Stendur inn í botnlangagötu
V. 37,9 millj.

UN

IÐ

K
BÓ

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

sölustjóri. Sími 770 0309
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Hafðu samband
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BJÖRTUSALIR – 201 KÓP

LÓMASALIR 8 – 201 KÓP

PANTIÐ TÍMA Í SKOÐUN

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 3. MARS KL. 17:00 – 17:30

- Falleg og björt 4ra herbergja, 131,1 fm. íbúð á þriðju og efstu hæð í litlu fjölbýli.
- Glæsilegt útsýni til suðvesturs og vesturs.
- Mjög skemmtileg íbúð í fallegu og snyrtilegu húsi, innst í botnlanga.
Hafðu samband
- Öll helsta þjónusta aðeins í göngufæri.
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
V. 38,5 millj.
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

- Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð, alls 121 fm.
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og afgirtur sérafnotaréttur.
- Frábært fjölskylduhverﬁ – göngufæri í skóla og alla helstu þjónustu.
Hafðu samband
V. 38,5 millj.

IÐ

K
BÓ

ÐU
O
SK

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

N

ÁLFHEIMAR 70 - 104 RVK
PANTIÐ TÍMA FYRIR SKOÐUN – S. 661 7788.
- Glæsileg og vönduð 96,8 fm. 3ja herb. íbúð á 3 hæð í góðu fjölbýlishúsi.
- Mjög björt stofa / borðstofa, glæsilegt eldhús, eyja, spannhelluborð.
- Eign sem stoppar stutt við.
Hafðu samband
BENEDIKT ÓLAFSSON
- Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
Sölufulltrúi. Sími 661 7788
V. 30,9 millj.
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SÓLMUNDARHÖFÐI 7 6.h.tv. – 300 AKRANESI
PANTIÐ TÍMA Í SKOÐUN
- 3 herb. 108,5 fm á 6 hæð. Stæði í bílakjallara.
- Falleg, vel skipulögð íbúð tilbúin án gólfefna.
- Nýtt hús glæsilegt útsýni við Langasand.
- Stutt í verslanir og þjónustu.
V. 30,9 millj.

Hafðu samband

RÚNAR ÓSKARSSON
MBA viðskiptafr./sölufulltrúi. Sími 895 0033

GARÐATORGI 7, 210 GARÐABÆ
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is | www.gardatorg.is
Sigurður
Tyrfingsson

Þóroddur S.
Skaptason

Viggó
Sigursteinsson

Steinar S.
Jónsson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignas./leigum.

Lögg. fasteignasali

Sölustjóri
Lögg. leigumiðlari

Garðabær - Lynghólar 32 – 38 – Til sölu

 





 



Nýtískulega hönnuð raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Við hönnun húsanna er haft að leiðarljósi nútíma kröfur
gagnvart útliti og skipulagi, þess er gætt að húsin séu björt og rúmgóð. Hönnuður er Einar Ólafsson hjá Arkiteo ehf.
Um er að ræða 4 raðhús á einni hæð, hvert hús er 185 m2 með bílskúr. Húsin eru staðsett miðsvæðis í Garðabæ í grónu hverfi.
Afhending september 2015
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FRÁGANGUR UTANHÚSS:
Húsin verða fullbúin, einangruð að utan og klædd með harðviði.
Gluggar eru úr tré með álkápu. Lóðin verður full frágengin.
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Bæklingur/ teinkningar eru á skrifstofu Garðatorgs og allar nánari upplýsingar gefur
Sigurður Tyrfingsson löggiltur fasteignasali. s-898-3708 og netfang gardatorg@gardatorg.is







FRÁGANGUR INNANHÚSS:
Húsin verða fullbúin með tilheyrandi tækjum, innréttingum og gólfefnum.
Góð lofthæð. Í herbergjum og holi er lofthæðin 303 cm og í eldhúsi og stofu 383 cm.
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Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

OPIÐ
HÚS

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

222,1
m2.

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður
897 5930

OPIÐ
HÚS

Bíls
lskúr
ls
kúr
ú
41,5
5m2.

Opið hús sunnudaginn 1. mars kl. 15.00 - 15.30

Verð: 59.900.000
OPIÐ
HÚS

2
herb
er .

Verð: 31.900.000

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

Jóhanna
Sigurðardóttir
Sölumaður
662 1166

86,6
66
m2.

Opið hús sunnudaginn 1. mars kl 14:00-14:30

Brekkubyggð 29

Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

222,8
m2.

Skemmtileg íbúð á þessum vinsælastað. Íbúðin
er á tveimur hæðum, á efri hæð er andyri, eldhús
og stofa og þar er mikið útsýni til norðurs.
Niðri eru tvö rúmgóð herbergi, baðherbergi og
vinnuherbergi.

Verð: 30.900.000
5
herb.

Víðiteigur 24
Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

83
m2.

Einbýlishús á tveimur hæðum við Víðiteig í
Mosfellsbæ. Húsið er skráð skv. þjóðskrá
íslands 222,8 fm þar af 30,2 fm bílskúr.
4 - 6 svefnherbergi. Fallegar stofur. Stór
garður. Gott fjölskylduhús í Mosfellsbæ

Verð: 49.500.000
4
herb.

Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447
Héðinn
Fasteignasali
848 4806

194.2
m2.

Bókið skoðun

Grænlandsleið 18

Austurkór 65

Borg fasteignasala kynnir: Glæsileg 2-3ja
herb íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi með sér
inngangi. Íbúðin er 84.1 fm með útgengi úr
stofu og hellulagðri verönd. Opin og björt
íbúð.

Borg kynnir rúmgóða 4ra herbergja íbúð í fjölbýlishúsi með lyftu og sérinngangi af svölum
með stórkostlegu útsýni og opnu, grænu
svæði. Gott skipulag herbergja og vandaðar
innréttingar. Sameign er til fyrirmyndar.

Þóra
Fasteignasali
777 2882

2 5
282
282,
m2.2.

Seljavegur - 800 Selfoss
Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

12
126
m2.

Opið hús mánudaginn 2. mars kl. 17.30-18.00

Verð: 26.900.000

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

Opið hús sunnudaginn 1. mars kl. 14:00 - 14:30

Blikahólar 10

2-3
herb.

Vilborg
G. Hansen
Fasteignasali
853 7030

106,4
106
m2.2

Íbúð á efstu hæð í ágætu fjölbýli í hjarta
Vesturbæjarins. Íbúðin eru rúmlega 100 fm að
stærð, tvö svefnherbergi og svo er risloft sem
hægt er að nota sem svefnherbergi.
Áhugaverð íbúð með möguleika.

Einbýlishús

Opið hús sunnudaginn 1. mars kl. 15:30 - 16:00

Verð: 19.500.000

Þórunn
Sigurðardóttir
Sölumaður
778 7707

Kaplaskjólsvegur 41 - 107 Reykjavík
Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

64 4
64,4
m2.2

Björt og falleg 2j herbergja í búð á annari hæð við
Blikahóla í Reykjavík. Íbúðin er skráð 64,4 fm.
Stofa og borðstofa í alrými. Gengið út á svalir
frá stofum, snúa til suð-vesturs með góðu útsýni.
innrétting.

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

Opið hús sunnudaginn 1. mars kl. 14.00 - 14.30

Melhagi 9 - 107 Reykjavík
Íbúð á besta stað í Vesturbæ Reykjavíkur.
Þessi eign er öll upprunaleg og skiptist í
íbúðarhæð um 100 fm, bílskúr 41,5 fm,
geymslur og annað. Hluti af skráðum
geymslum er nú notað sem íbúð í kjallara.

Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539

519 5500

Verð: frá 38.500.000

Gott einbýlishús í grónu hverﬁ á Selfossi.
Eignin er samtals 194.8 fm. þar af bílskúr
52.2 fm. Húsið hefur verið endurnýjað mikið
undanfarin ár og er búið að yﬁrfara raﬂagnir,
frárennslislagnir,ofnalagnir .

Verð: 34.950.000
4
herb.

108
m2.

Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

10 hesta
hús

Búrfell í Reykholtsdal – 140 hektara jörð til sölu

Þóra
Fasteignasali
777 2882

199.9
m2.

Borg Fasteignasalaz kynnir bújörðina Búrfell
í Reykholtsdal. Frábært tækifæri fyrir bæði
hestamenn og til skógræktar. Um er að ræða
140 hektara jörð, íbúðarhús, hesthús og
refahús. Íbúðarhúsið er 108 fermetrar.

Verð: 49.800.000
OPIÐ
HÚS

3-4
herb.

Þóra
Fasteignasali
777 2882

128,5
m2.2

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMANNI

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMANNI

Opið hús þriðjudaginn 3. mars kl .17.30-18.00

Klyfjasel 13

Naustabryggja 20

17. Júnítorg 3 - lyftuhús fyrir 50 ára og eldri

282,5fm stórt og rúmgott fjölskylduhús í
grónu hverﬁ í Reykjavík. Vel skipulagt og
staðsett á skjólsælum stað með 2 suður
svölum. Stutt í alla þjónustu og skóla.
Skipti á minni eign koma til greina

Glæsileg 199.9 fm íbúð á tveimur hæðum
ásamt 2 stæðum í bílakjallara. Glæsilegt útsýni
af tveimur suðursvölum ásamt mikilli lofthæð
einkenna þessa stóru og rúmgóðu eign.
Eign sem vert er að skoða

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

Verð: 59.900.000

Þórunn
Sölumaður
778 7707

Verð: 53.500.000

Þórunn
Sölumaður
778 7707

Verð: 42.900.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Morgunverðarsalur, móttaka, 3 stór eldhús
þvottahús í kjallara.
Rekstur getur haﬁst 1 júní 2015.

FÉKKSTU EKKI
BLAÐIÐ Í MORGUN?

Nánari upplýsingar: lundurfasteignir@gmail.is

Skrifstofuhúsnæði til sölu

KOM ÞAÐ OF SEINT?
Kjóahraun 8
Hafnarfirði

OPIÐ HÚS

800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

sunnudaginn 1.mars frá kl: 15:00 til 15:30
Nánari upplýsingar veitir

Skiptastjóri þrb. Outcome fasteigna ehf. auglýsir fasteign að Bíldshöfða 18 til sölu. Um er að ræða 295 fm á 2. hæð, sem skiptast í 8
skrifstofur og opið rými, auk móttöku, fundaraðstöðu, salernis og
eldhúss. Innréttingar að hluta endurnýjaðar. Miklir möguleikar.

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
sími: 695 9500

hilmar@miklaborg.is

Selst í núverandi ástandi og án ábyrgðar. Óskað er eftir tilboðum í
eignina. Áskilinn er réttur til að hafna öllum tilboðum.
Frekari upplýsingar fást hjá fulltrúa skiptastjóra, Jóhanni Karli
Hermannssyni hdl., Íslögum, s: 868-7326, johann@islog.is.

Óskar R. Harðarson

Glæsilegt einbýlishús með
innbyggðum bílskúr
Steinsteypt 182,7 fm á tveimur hæðum
Sérsmíðaðar innréttingar
Verönd ca. 80 fm með heitum potti
Einstök staðsetning
Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna.
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna
og 8:15 á laugardögum

69,5 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Stofnað

1983
Sími 520 7500

Jökulhæð – Garðabær – Einbýli

Vesturbrún 3 - Flúðir
Stórglæsilegt 262,3 m2 einbýlishús. Glæsileg eign
byggð 2008 sem hentar vel fyrir stóra fjölskyldu
eða til að leigja út, 6 glæsileg herbergi og innaf
þeim öllum eru baðherbergi. Eignin skiptist í tvær
byggingar. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórt
og glæsilegt eldhús og stofur. Húsið er vel staðsett
stutt í sund, golfvöllinn og alla þjónustu. V. 84,5 m.

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

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr samtals
skráð um 300 fermetrar. Húsið er á staðsett á frábærum útsýnisstað í hæðarhverﬁ í Garðabæ. Eignin skiptist
í forstofu, gestasnyrtingu, hol, eldhús, borðstofu, stofu, arinstofu, gang, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús/ geymslu og bílskúr. Á efri hæð er gott sjónvarpshol, þrjú góð herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi
með fataherbergi inn af. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 95 millj.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Austurvegur 1-5,
Selfossi - Til leigu
Erum með til leigu í þessu glæsilega verslunar og þjónustuhúsnæði gott verslunarpláss á götuhæð samtals um
1250 fm. Á jarðhæð hússins er einnig til leigu um 2000 fm lagerhúsnæði með innkeyrsluhurð og góðri lofthæð.
Mögulegt er að skipta rýminu niður í minni pláss. Hið leigða er við hlið verslunar Krónunnar í sama húsi. Mikil umferð, auglýsingargildi og
samlegðaráhrif. Gæti hentað undir ýmiskonar verslunarrekstur, veitingarekstur og þess háttar starfsemi. Á jarðhæð hússins ( að norðanverðu) er
einnig til leigu um 2000 fm lagerhúsnæði með innkeyrsluhurð og góðri lofthæð. Mjög hagstætt leiguverð. Gæti hentað einnig undir annarskonar
atvinnustarfsemi. Næg bílstæði við húsið og í bílastæðahúsi á jarðhæð. Plássin eru laus strax til afhendingar.
Allar nánari upplýsingar veitir: Stefán Hrafn Stefánsson hdl, lögg fasteignasali í s: 895-2049 og á netfangið stefan@stakfell.is

| FÓLK |
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LÖNGUN Í SÆTINDI NÁNAST
HORFIN MEÐ ZUCCARIN
ICECARE KYNNIR Zuccarin-töflurnar eru fæðubótarefni sem inniheldur engin lyf. Töflurnar henta þeim sem þurfa að minnka kaloríuinntöku, brenna fitu eða draga úr sykurnotkun. Fólk á auðveldara með að halda sig frá sælgæti og sykri með inntöku Zuccarins.

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

É

RÓSA
HARÐARDÓTTIR
fann fyrir
vanlíðan eftir
að hafa borðað
sælgæti og
kökur. Eftir
að hún fór að
taka inn Zuccarin hefur hún
litla löngun í
sætindi.

ORKUMEIRI
OG LÉTTARI
Berglind er
ánægð með
árangurinn og
ætlar að halda
áfram að taka
Zuccarin því
henni líður
betur en áður
og er full af
orku.

HRAFNHILDUR JÓNSDÓTTIR
mælir með
Zuccarin. Hún
getur nú sagt
„nei, takk“ við
sælgæti.
MYND/GVA

JOHNNY
PETTERSEN
kom viðskiptavinum sínum
í betra form
með því að
selja þeim
Zuccarin-töflurnar.

g hef undanfarið ár staðið sjálfa mig að því að vera sífellt
nartandi og hef ég sótt meira í sykur og sætindi en áður. Ég
var alltaf að narta í eitthvað, til dæmis nammi eða popp á
kvöldin. Þess vegna hafa kílóin læðst á mig hægt og rólega,“ segir
Berglind Stolzenwald Jónsdóttir. „Í byrjun árs bauðst mér að
prófa Zuccarin og ákvað ég að slá til og sé ekki eftir því.“
Berglind átti ekki sérstaklega von á því að sjá árangur og kom
það henni því á óvart þegar hún fann að hún var orðin orkumeiri
og orðin fimm kílóum léttari á einum mánuði. „Ég hef ekki lengur
þessa miklu nartlöngun, ég er ánægð með árangurinn og ætla að
halda áfram því ég finn að mér líður mun betur en áður og er full
af orku,“ segir Berglind.

SYKURNEYSLAN VAR STÓR LÖSTUR
Hrafnhildur Jónsdóttur hefur verið sólgin í sykur í ansi mörg ár.
„Mér leið alltaf hálfilla þegar ég var búin að borða nammi eða
kökur. Ég var mjög virk fyrsta hálftímann á eftir en svo varð ég
orkulaus og þreytt. Orkuleysið kallaði svo á meiri sykur og þannig gekk þetta áfram,“ segir Hrafnhildur.
Hún reynir að hugsa vel um heilsuna, borða hollan mat og fara
í ræktina en segir sykurneysluna hafa verið stóran löst í sínu lífi.
„Mig langaði til að losna við aukakílóin og ekki vildi ég enda með
sykursýki-2 eða aðra sjúkdóma en ég var hins vegar ekki nógu
viljasterk til að segja nei af því að sjúkleg löngun í sykur var alltaf
til staðar.“
Hún segir það geta verið mjög erfitt og nánast vonlaust að
halda sig frá sykrinum þar sem hann er í nánast öllu sem við
borðum. „Og því meira sem við borðum þeim mun sólgnari
verðum við í meira. Það getur verið erfitt að segja „nei, takk“ við
kökum og góðgæti í veislum og fá sér til dæmis hnetur í staðinn.
Mér hefur allavega ekki tekist að losna við sykurpúkann sem

hefur setið á öxlinni á mér og hvíslað að mér í hvert skipti að ég
eigi nú skilið smávegis súkkulaði.“
Eftir að Hrafnhildur fór að taka inn Zuccarin-töflurnar getur
hún hins vegar sagt „nei, takk“ við sælgæti eða látið duga að fá
sér smávegis. „Mér finnst ég vera orkumeiri og mittismálið hefur
aðeins minnkað sem er ekki verra. Ég mæli því eindregið með
Zuccarin.“

EKKI LENGUR ORKULAUS
Rósa Harðardóttir skólasafnskennari hefur gert margar tilraunir
til að útiloka sykur úr daglegri fæðu sinni með misgóðum árangri.
„Ekkert er eins gott og góður súkkulaðimoli eftir góða máltíð en
ég hef átt erfitt með að standast sykur og sætindi. Sykurinn er
nánast í öllum mat og því er erfitt að halda sig frá honum. Ég hef
fundið fyrir vanlíðan eftir að hafa borðað sætindi og kökur, finn
til í skrokknum og fæ höfuðverk. Oft hef ég fundið fyrir aukinni
orku eftir að hafa fengið mér sætindi en verð orkulaus og þreytt
fljótlega á eftir,“ segir Rósa.
Hún hefur í gegnum tíðina lagt sig fram við að borða hollan
og næringarríkan mat og hreyfa sig daglega en sykurlöngunin er
alltaf til staðar. „Ég hef talið að mig vanti viljastyrk til að neita
mér um sætindi þegar þau eru á boðstólum. Eftir að ég fór að
taka Zuccarin er þetta hins vegar ekkert mál. Ég hef nánast
enga löngun í súkkulaði og önnur sætindi og finn að ég er öll
kraftmeiri.“
BLÓÐSYKURINN Í JAFNVÆGI
Zuccarin-töflurnar eru aðallega unnar úr laufum af japanska
mórberjatrénu. Einnig innihalda þær króm. Laufin innihalda
sérstakt efni sem kallast DNJ en það getur komið í veg fyrir upptöku sykurs úr matnum sem við neytum. DNJ getur því haldið
blóðsykrinum í jafnvægi og minnkað
löngun í sykur. Króm getur hjálpað
til við að viðhalda eðlilegum
efnaskiptum. Zuccarin er auðvelt
í notkun. Taktu eina töflu fyrir
hverja máltíð og þú finnur fljótt
muninn.
MAÐURINN SEM KOM
BÆNUM GOTT FORM
Álasund er bær í Noregi þar sem
margir íbúanna fóru að taka inn
fæðubótarefni sem kom þeim í
betra form. Þetta byrjaði allt saman þegar viðskiptavinur Johnny
Pettersen, eiganda heilsubúðar á
svæðinu, spurði hann um ráð til
þess að minnka sykurlöngun.
„Ég gaf viðskiptavini minum
Zuccarin-töflurnar þar sem mulberry-þykknið er þekkt fyrir að
koma jafnvægi á blóðsykurinn eftir
máltíð, sem er mikilvægt til að
minnka löngun í sykur. Það virkaði
mjög vel,“ sagði Pettersen. „Eftir
því sem tíminn leið tók ég eftir
því að viðskiptavinir mínir voru
að komast í betra form. Það gerði
mig forvitinn og ég fór að rannsaka áhrif mulberry-þykknisins.
Það sem gerist er að laufin leiða til
lægri insúlínseytingar eftir máltíð,
sem veldur því að líkaminn safnar
minni orku í formi fitu og fer þess í
stað að brenna uppsafnaðri líkamsfitu. Þetta var ástæðan fyrir því
að viðskiptavinir mínir komust í
betra form. Eftir að árangurinn fór
að koma í ljós hjá fyrstu viðskiptavinunum, breiddist þetta hratt
út. Á síðastliðnum tólf mánuðum
hef ég líklega unnið með yfir 1.500
viðskiptavinum í Álasundi sem
hafa byrjað að taka inn
Zuccarin. Það hefur
borið gríðarlegan
árangur.“

FÓLK| HELGIN
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Til hvers að ﬂækja hlutina?

LIFÐU
í NÚLLINU!

365.is
Sími 1817

Þú færð GSM áskrift, internet og heimasíma fyrir
0 krónur með völdum sjónvarpspökkum 365.

4 GSM áskriftir

60 mín. og 60 SMS*

Internet
20 GB

Heimasími
100 mín.**

*60 mín. og 60 SMS fylgja hverri áskrift. **Greitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar hringt er úr heimasíma.

QUENTIN TARANTINO
Leikstjórinn Quentin Tarantino
er sagður vera með greindarvísitölu upp á 160. Honum
gekk þó aldrei vel í skóla
enda ofvirkur með
meiru. Hann hætti í
skóla 15 ára, reyndi
fyrir sér sem leikari
en uppskar rækilega
sem farsæll leikstjóri með myndum á borð við
Reservoir Dogs og
Pulp Fiction.

MATT DAMON
Matt Damon fékk hugmyndina
að hinum ofurgáfaða Will
Hunting þegar hann stundaði
sjálfur nám við Harvard.
Hugmyndin breyttist síðan
í Óskarsverðalaunamyndina
Good Will Hunting sem
Damon vann með
æskuvini sínum
Ben Affleck.
Damon hætti
reyndar í háskólanum til að
eltast við
leikaradraumana.

STEVE MARTIN
Steve Martin hefur skorað
142 stig á greindarprófi.
Hann lagði á sig heilt
ár til að komast í hin
virtu Mensa-samtök
en það eru samtök
ofurgreinds fólks.
Martin stundaði
nám í heimspeki
við háskólann í
Kaliforníu og var
nálægt því að fá
prófessorsstöðu.

JAMES WOODS
Stórleikarinn James Woods
er talinn vera með greindarvísitölu upp á 184. Hann
skoraði 1.579 af
1.600 mögulegum stigum
í SAT-stöðuprófinu.
Hann hlaut
skólastyrk
og stundaði
nám í stjórnmálafræði
við
MIT.

KEN JEONG
Ken Jeong er þekktastur fyrir
hlutverk sitt sem Mr. Chow í
The Hangover. Jeong stundaði
læknanám við Duke-háskólann. Hann sérhæfði
sig sem fæðingarlæknir.
Samhliða námi og starfi
kom hann fram sem
uppistandari en stóra
tækifærið í leiklistinni
kom þegar hann fékk
hlutverk fæðingarlæknis
í myndinni Knocked Up.

SNJALLAR STJÖRNUR
EKKI ALLT SEM SÝNIST Sú mýta að leikarar séu ekki beittustu hnífarnir í
skúffunni er röng og á alls ekki við um þessa tíu snjöllu leikara.
KATE BECKINSALE
Kate Beckinsale las á við
ellefu ára barn þegar
hún var aðeins sex
ára. Hún stundaði
nám í frönsku og rússnesku í háskóla og
talar nú fjögur tungumál reiprennandi;
ensku, þýsku, frönsku
og rússnesku.

MAYIM BIALIK
Mayim Bialik leikur Amy Farrah Fowler,
doktor í taugalíffræði, í þáttunum
Big Bang Theory. Í raunveruleikanum
er hún með doktorsgráðu í taugavísindum frá UCLA. Hún sérhæfði sig í
áráttu-þráhyggjuröskun hjá
unglingum með PraderWilli-heilkennið.

SHARON STONE
Sharon Stone var talin
afburðagáfað barn og byrjaði
í öðrum bekk fimm ára gömul.
Hún fékk inngöngu og skólastyrk í Edinboro-háskólann
í Pennsylvaníu aðeins
fimmtán ára gömul.
Þar lærði hún
skapandi skrif og
listir. Meðan hún
stundaði nám við
skólann tók hún
þátt og sigraði í
fegurðarsamkeppni. Einn
dómarinn ráðlagði henni að
hætta námi
og halda til
New York
til að verða
fyrirsæta.
Því ráði
fylgdi hún.

LISA KUDROW
Lisa Kudrow, sem flestir
þekkja sem Phoebe í
Friends, útskrifaðist frá
Vassar-skólanum með
gráðu í líffræði. Eftir útskrift starfaði hún með
föður sínum, heimsþekktum sérfræðingi í
höfuðverkjum, að rannsókn á vissri tegund
höfuðverkja. Leiklistin
heillaði þó meira en
rannsóknarstofan.
NATALIE PORTMAN
Natalie Portman er með BA-gráðu í sálfræði frá Harvard. Hún hefur stundað
framhaldsnám við Hebreska háskólann
í Jerúsalem. Hún talar sex tungumál;
ensku, hebresku, frönsku, japönsku,
þýsku og arabísku. Hún hefur tvisvar
fengið grein birta í vísindatímariti.
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512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

2015 NÝIR JEEP GRAND
CHEROKEE OVERLAND 4X4

MERCEDES-BENZ Ml 250 bluetec
4matic blue tec. Árgerð 2013, ekinn
22 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
9.700.000. Rnr.110462
Kia Sportage. Árgerð 2013, ekinn
58 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.890.000. Rnr.210659. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

Sá flottasti, V6 290hö, eyðsla í
blönduðum akstri 10.4L, 8 gíra
sjálfskiptur, Hlaðinn lúxus búnaði,
Tilboðsverð aðeins 11.790þkr, Er í
salnum, ATH Getum útvegað allar
gerið af Grand Cherokee,
Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem
henta vel fyrir íslenskar aðstæður.
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28”
borgarhjól.

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

SKODA Octavia ambiente combi 4x4.
Árgerð 2010, ekinn 104 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 2.790.000. Góður bíll.

MERCEDES-BENZ ML 500. Árgerð
2006, ekinn 120 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.990.000.
Rnr.161345.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzukisport.is
suzuki@suzuki.is / suzuki.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau
11-15
http://www.isband.is
Tilboð á Husqvarna Enduro hjólum
árg. 2015 á hvítum númerum. 450 FE
1.890.000,- 501 FE 1.930.000,- FMF
púst að verðmæti 88.000,- fylgir.

Save the Children á Íslandi

Ford Transit FT410 14 manna Árgerð
2015. Nýtt ökutæki. Bílar væntanlegir
til landsins. Verð 5.690þ.kr. m/hópf.
leyfi og án VSK. Raðnr 134526. Sjá
nánar á www.stora.is

TOYOTA Land cruiser 150 GX. Árgerð
2011, ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 7.890.000. Rnr.991042.

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

Tilábsýoninðgsarbvíluemrð

.kr
frá 8le.4ðu9r, g0lerþþak, 8,4”

SKODA Octavia ambiente. Árgerð
2007, ekinn 101 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 1.790.000.
Rnr.110464. Góður bíll.

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

Husqvarna 250 TC Moto-Cross árg.
2015 Tilboð 1.490.000,-

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800
www.ktm.is

CHEVROLET Captiva 7 manna. Dísel,
Árgerð 2012, ekinn 69 Þ.km, Sjálfsk.
Verð 4.250þ. Rnr.100324. Toppeintak !

ÞAÐ ER KOMINN NÝR MEÐLIMUR
Í JEEP FJÖLSKYLDUNA

vel búnir,
bakkBluetooth,
snertiskjár,
rfi ofl.
e
flott hljóðk
myndavél,

Frumsýnum
stórglæsilegan
Jeep Cherokee, litla bróður
mest verðlaunaða jeppa í heimi,
Jeep Grand Cherokee.
Alvöru jeppi, hlaðinn lúxus og
tæknibúnaði t.d. leggur sjálfur
í stæði, adaptive cuise control
og blind spot detection.
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Komdu í dag og skoðaðu þennan magnaða jeppa, við tökum gamla bílinn uppí.
Útvegum allar gerðir bíla frá USA og Evrópu.
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Tilboðsverð aðeins 11.790þ. kr.

Þverholt 6 - 270 Mosfellsbæ - Sími 534 4433 - isband@isband.is - www.isband.is - Opið virka daga 10-18, laugardaga 11-15
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Bílar til sölu

0-250 þús.

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?

Yfir 500.000 heimsóknir á viku og
mikil eftirspurn eftir öllum gerðum
bíla. Skráðu bílinn frítt á Bland.is í
febrúar.

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

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

Til sölu Kia sportage árg.‘00 ek.
143þús Verð 250þús stgr. Uppl. í s.
893 5729

SELDU BÍLINN FRÍTT Á
BLAND.IS

VW Polo trendline disel. Árgerð 2011,
ekinn 87 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
1.690.000. Rnr.115145.

VW Polo, árg. ‚98. ek. 130þús nýsk.
‚16 án athugas. Smurbók frá upphafi.
Vetrardekk. Verð 180þús stgr. Uppl. í
s. 864 4842

250-499 þús.

Nissan Patrol árg. 2003 ek. 161.000
Leður, nýtt olíuverk, vel með farinn.
Verð 1.780.000.- Uppl. s: 825 3636

Skoda Fabia árg‘00 ek.126þús. Góður
og eyðslulítill bíll á heilsársdekkjum.
Tilboðsverð 455 þús. Uppl. í s. 6941987.

BMW F800 GS ABS. 2008, ekið 8 Þ.km,
Vel búið. Stgr verð 1.650þ. 1.850þ í
bíla skiptum Bilagalleri.is S: 663-2430
eftir lokun.

VW Touareg r5 Diesel . Árgerð 2006,
ekinn 186 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.590.000. Rnr.114882.

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

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

BMW X3 3.0i. Árgerð 2004, ekinn
106 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.980.000. Rnr.129336.

Toyota Corolla, árg 2000, bsk, ek 220,
skoðaður 2015, tilb. 395þ. S: 782-9282
Nissan Navara LE Árg.‘08, ek. 93þús.
sjálfsk., 33” breyttur, tveir umgangar
dekk, dráttarbeisli. Verð 2.590.000,Uppl. í s. 843 8713

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

500-999 þús.

Til sölu, Volvo XC60 AWD 01.10. Ek.
60þ. km. 1 eigandi. Fallegur og mjög
vel búinn bíll. Sumar + vetrard. Nánari
uppl. í s. 462 2030 & 822 1778. Engin
skipti.

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.

4X4 SMÁBÍLL
SUZUKI SWIFT 4X4 árg 2007 ek.126
þús, 5 dyra, beinsk,nagladekk,
álfelgur,kastara ofl. einn eigandi,gott
eintak, ásett verð 1290 þús TILBOÐ
990 ÞÚS möguleiki á 100% láni s.841
8955

BÍLAR DAGSINS !!!

Bílar óskast

RANGE ROVER SUPERCHARGED
VOUGE árg. 2008 ek. 96 Þkm,
Umboðsbíll, 1 með öllu, 100%
þjónustaður, tilboðsverð nú 6980 þús,
möguleiki á 75% láni # 148162 gsm
893-9500

NISSAN Micra visia. Árgerð 2011,
ekinn 51 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.490.000. Rnr.129381.

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

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

Renault Clio Dynamic 5/2014 ek 22
þkm, sjsk, dísel, ásett verð er 2990
þús, er á staðnum, raðnr 210009.

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

Toyota Landcruiser 150GX árgerð
2010, ekinn 80 þúsund. Litur: Svartur.
Ný dekk, húddhlíf, gluggavindhlífar,
dráttarkrókur. Ekki bílaleigubíll. Ásett
verð kr. 7,5 milljónir. Einungis bein
sala. Uppl. í s. 863-5868

Dekurbíll, Volvo XC90, 2,5T, 2007
(12. 2006) Executive, km 130.000.
Toppviðhald, ný Toyo dekk, ný
tímareim. Vel með farinn í fínu lagi.
Verð aðeins kr. 2.990.000. Uppl. í s.
863 9305.

Gamall RAV 4 óskast, má þarfnast
meiriháttar lagfæringar. S:898 6869

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Suzuki Grand Vitara ‚06 ek.140 þús,
5 gíra, ný heilsársdekk, nýtt pústkerfi.
Stgr.1250 þús, möguleg skipti á
ódýrari. Ragnheiður 8622802.

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

STÆRSTI SÝNINGARSALUR LANDSINS
MEÐ NOTUÐUM FARATÆKJUM OG FERÐAVÖGNUM

FORD Explorer xlt 4x4.
Árgerð 2007, ekinn 191 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.480.000. Rnr.3012291.
Á staðnum.

N

%
00

LÁ

FORD Escape xlt choice 4wd.
Árgerð 2006, ekinn 169 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 880.000.
Rnr.301287. Á staðnum.

1

1

MMC Pajero.
Árgerð 2007, ekinn 192 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.990.000.
Rnr.106054. Á staðnum.

NISSAN Pathfinder le.
Árgerð 2005, ekinn 163 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.640.000.
Rnr.105628. Á staðnum.

N
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AUDI Q7 qquattro.
Árgerð 2011, ekinn 43 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur.
Verð 10.990.000.
Rnr.104823. Á staðnum.
0%
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TABBERT Puccini w28 560.
Árgerð 2013,Markísa o.fl. .
Verð 5.490.000.
Rnr.105643. Á staðnum.

N
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BMW 5 520d.
Árgerð 2012, ekinn 57 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. M/ öllu
Verð 7.490.000.
Rnr.301058. Á staðnum.
ÁN
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SUZUKI Grand vitara.
Árgerð 2006, ekinn 173 Þ.KM,
bensín, 5 gírar.
Verð 1.190.000.
Rnr.301289. Á staðnum.

L

LAND ROVER Range rover evoque
dynamic
y
sd4.
Árgerð 2013, ekinn 27 Þ.KM,
KM,
dísel, sjálfskiptur.
Verð 9.900.000.
N
LÁ
Rnr.301003. Á staðnum.
0%
10

NISSAN X-trail.
Árgerð 2005, ekinn 161 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 990.000.
Rnr.301230. Á staðnum.
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NISSAN Micra visia.
Árgerð 2013, ekinn 55 Þ.KM,
bensín, 5 gírar.
Verð 1.640.000.
Rnr.301292. Á staðnum.
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SKODA Octavia 4x4.
Árgerð 2002, ekinn 179 Þ.KM,
bensín, 5 gírar.
Verð 500.000.
Rnr.262055. Á staðnum.

A-LINER Expedition
p
sofa bed.
Árgerð 2010,
Verð 2.290.000.
Rnr.300984. Á staðnum.
N
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Opnunartímar: Mán – fös 10-18 • Lau. 12-16 • Sun. Lokað
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

ALLT AÐ 100% FJÁRMÖGNUN Í BOÐI
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Hreingerningar

Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast
lagfæringar. Sími 857 9326.

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

Sendibílar

Bókhald
HVALASKOÐUN /
FERÐAÞJÓNUSTA
TIL SÖLU

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Vinnuvélar

Hvala-sjóstangarveiðiskip er
nú til sölu, skipið er með öll
leyfi fyrir 75 farþegum hægt
að fjölga í allt að 200 farþega,
bar og veitingaleyfi, leyfi í
Reykjavíkurhöfn ef vill. Verð 109
milljónir, auðveld kaup.
Allar nánari uppl. í s. 820-5181

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

Varahlutir

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

BÓKHALD, UPPGJÖR,
RÁÐGJÖF.
Tek að mér bókhald og uppgjör fyrir
fyrirtæki , einstaklinga og húsfélög.
Heildarlausnir, Theódór S. Halldórsson,
Sími 896 2818

Málarar

Húsbílar

MÁLNINGI
Alhliða málningarþjónusta.
Fagmennska og vönduð vinnubrögð.
Sími 659-2959 ingimalari@maxco.is
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

HJÁLPARSVEIT SKÁTA
KÓPAVOGI AUGLÝSIR
FLATVAGN TIL SÖLU.
Flatvagn 2002 árgerð til sölu.
Burðargeta: 7880 kg. Breidd: 2,55m
Lengd: 8,3m. Var nýttur til flutninga á
7m löngum snjóbíl. Lítur mjög vel út
og í góðu standi. Tilboð. Upplýsingar
694-1870 eða elvarst@gmail.com

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

ÓDÝR BÁTUR.
Til sölu Trefjaplast bátskel 6,6 tonn,
8,5 m á lengd. Skráð í skipaskrá tekur
4 fiskikör í lest, get sent myndir. Verð
nú 590þ. Uppl. 820-5181

Hjólbarðar

Bátar

Er að rífa reno mascott og master
‚00-06 Vw transporter ‚96-06, Honda
accort ‚06. Bílakringlan s. 587 1099 894 3765

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
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

ÞJÓNUSTA
Vélsleðar

BOX MÁLNINGARÞJÓNUSTA:
Tökum að okkur verkefni í
nýbyggingum, endurmálun og viðhald
úti og inni! BOX ehf. S: 824-6438/
866-1852

Búslóðaflutningar
SENDIBILL.IS
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

Húsaviðhald
Pípulagnir

Allar teikningar byggingastjórn og
hönnun. Geometric ehf s. 868 0474 &
779 0004
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254

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

Polaris Pro RMK 800 til sölu. Ekinn
aðeins 2000km. Lægra Rsi stýri,
lægri rúða, original stýri og rúða
fylgja. Rafgeymir og hleðsla. Vel með
farinn sleði og lítur mjög vel út. Verð
1.990.000. Uppl. í s: 892-9500.

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

Uppl. í s. 663 5315.

Þjónustuauglýsingar

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

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

Sími 512 5407
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Smiðjuvegur 11, 200 Kópavogur, sími 571 3770
GSM 860 4460, tt@taekjataekni.is
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Var rekstur pprentarans
Va
hár á síðasta ári?

Við gætum lækkað hann um 50-60%
1é57Ï1(5
SUHQWK\ONMDHQGXUQêMXQ

nyrtoner.is
sími 565-2046
Auðbrekku 6, Kóp.

%2 "¥,34)¨ 2)&)¨ 
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

&ORMBËLSTRUN
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viftur.is
viftur ∑ blásarar ∑ aukahlutir
-allt á einum stað

íshúsið ehf

Smiðjuvegur 4a, Græn gata, Kópavogur | 566 6000

ÍLAÞJÓNUSTA JARKA

alhliða bílaviðgerðir

6ARAHLUTAÖJËNUSTA
Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík
LHELLA  o 3ÅMAR   o   o WWWVELANAUSTIS

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Nudd

Óskast keypt

NÝTT NÝTT, ný og glæsileg nuddstofa
í 101, opið alla daga S.7877481

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

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

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

Trésmíði

Þjónusta

HEIMILIÐ

Atvinnuhúsnæði
VITABAR - HLUTASTARF KVÖLD OG HELGARVINNA.

Dýrahald

Bowen, Cranio, Fótaaðgerðastofa,
Innraut ljós, Nudd, Tælenskt nudd,
Talmeðferð, Ófrjósemisráðgjöf, OPJ,
fótanudd, Trimform. Sjá nánar:
Heilsumiðstod.is

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

HÚSNÆÐI

Til leigu 175 fm á Smiðjuvegi, 70 fm
Kæli/frystiklefi. Góð innkeyrsludyr.
Uppl. í s. 660 5600

Geymsluhúsnæði
GEYMSLULAUSNIR.IS

Húsnæði í boði
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

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

Önnur þjónusta

VOFF.IS - NÝ HVOLPASÍÐA

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

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

Námskeið

Til sölu
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

Stærðir í cm: 235x235, 217x217,
210x210, 200x200, 217x235, 217x174.
Lokin þola 1000 kg jafnarðarþunga
af snjó. Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000

VERÐ FRÁ 47.500 á mán. Rent a
room price from 47.500 kr. per
month.
gsm 777 1313

Ökukennsla

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











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

ATVINNA
Atvinna í boði

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.

Þjónn óskast á kaffibar og í
sal í fullt starf. 20 ára og eldri,
íslenskukunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á energia@
energia.is ásamt upplýsingum.

GLUGGASMIÐJAN EHF
Auglýsir eftir vélamanni á tölvustýrða
gluggavinnsluvél. Reynsla af notkun
CNC stýrðra véla er kostur. Um
framtíðarstarf er að ræða. Næg
verkefni framundan og góð laun í
boði. Æskilegt er að umsækjandi
geti hafið störf sem fyrst. Umsóknir
sendist á gg@gluggasmidjan.is
Óska eftir trailerbílstjóra með
lyftararéttindi frá og með 1. apr.
mikil vinna framundan. tekið á móti
umsóknum hjá vadvik0@gmail.com

BIFREIÐASTJÓRI MEÐ D
RÉTTINDI ÓSKAST.
VÉLAVERKSTÆÐI
Vanur maður eða lagtækur óskast
við viðgerðir og smíðar. Góð laun
í boði.
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is Merkt:
„Vélverkstæði”

Þarf að hafa þolinmæði og hæfileika
til að aka fötluðum. Snyrtimennska
og hreint sakavottorð skilyrði. Uppl
og ferilskrá sendist bifreidastjori@
gmail.com

HÁRSNYRTIFÓLK
Hársnyrtistofa í miðbænum óskar eftir
fólki til starfa. Uppl. í s. 698 8786 eða
agustasig@internet.is

til sölu

Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

Tveggja herbergja einstaklingsíbúð
til leigu á Langholtsvegi uppl. í S:
5532171

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

ÍBÚÐ ÓSKAST 104, 105 EÐA
108
Hjón óska eftir 4-5 herb. íbúð.
Reyklaus, engin gæludýr. Uppl. í s.
867 1894

Blaðberinn
bíður þín

skemmtanir




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

ENERGIA VEITINGAST.
SMÁRALIND

85fm 3ja herb. íbúð til leigu í
Garðabæ. Laus strax. Uppl. í s. 615
4775

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

Nýjar sérhannað 300 geymslur,
stærðir 1,7-7,2 fm. Opnunartilboð:
Fyrsti mánuðurinn frír. Aðgangur 24
tíma sólarhrings, upphitað og vaktað.
Smiðjuvegur 4 Kópavogi. S: 4143000.

leiga@leiguherbergi.is

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

KEYPT
& SELT

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.

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

GEYMSLURTILLEIGU.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.

Starfskraft vantar í hlutastarf,
mánud.-fimmtud. 10-14. föstud.
10-17.
Vantar einnig á kvöld og
helgarvaktir.
Umsækjendur þurfa að tala góða
íslensku og vera orðnir 20 ára.
Umsóknir sendist á vitabar@
internet.is
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Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.
Blaðberinn...
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Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin
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Það má ýmist baka tertuna í 20
cm, 23 cm eða 25 cm hringformi en athugið breyttan
bökunartíma. Eftir því sem
formin eru minni því hærri
og tignarlegri verður tertan.
Þumalputtareglan er að fyrir
hverja 5 sentimetra bætast við
eða dragast frá 20 mínútur í
baksturstíma.

Bollakökurnar eru
skreyttar með lituðum
blautum kókos og
smjörkremsrósum.

Skrautið er búið til úr smjörkremi. Eva notar mismunandi
stúta eftir stærð blóma. Þau eru
látin harðna yfir nótt.

Eva fór á stúfana og kynnti sér
fermingarlitina í ár. „Mér sýndist
þetta mest vera bleikt, túrkísblátt, fjólublátt og appelsínugult. Með matarlit að vopni má
ná fram öllum þessum litum og
gaman að hafa kökurnar í stíl við
litaþemað í fermingunni.“

Á YouTube er að finna fjölda
myndbanda sem sýna hvernig á
að gera smjörkremsrósir.

Kökur á
allra færi
Eva Rún Michelsen hefur unun af bakstri og gerir
alls kyns kræsingar í frístundum sínum. Hún hristi
nokkrar fermingarkökur fram úr erminni með það
fyrir augum að flestir gætu leikið það eftir.

É

g ákvað að gera sítrónukókosköku með rjómaostakremi og blautum kókos og
múffur með smjörkremsrósum
og lituðum kókos. Rósirnar eru
kannski ekki á allra færi en hitt
er mjög einfalt,“ segir Eva, framkvæmdastjóri húss sjávarklasans
á Granda.
Hún ólst að miklu leyti upp í
bakaríi en afi hennar og amma
ráku Másbakarí í Þorlákshöfn og
þar störfuðu bæði faðir hennar
og föðurbróðir. Eva Rún veit því
hvað hún syngur þegar kemur
að bakstri. Hún hefur haldið úti
blogginu Kökudagbókin í nokkur ár þar sem hún heldur utan um
uppáhalds uppskriftirnar og gefur
lesendum góð ráð. Hún er jafnframt með samnefnda síðu á facebook. „Lesendahópurinn er alltaf að stækka og margir að hvetja
mig til að gera eitthvað meira.
Hver veit nema það komi út bók,“
segir Eva Rún og hlær. vera@365.is

SÍTRÓNUKÓKOSTERTA
fyrir um 12-16

Botnarnir og utanum tertuna
365 g (3 bollar) hveiti
1 msk. lyftiduft
¾ tsk. salt

Eva Rún heldur úti matarblogginu KökuMYNDIR/VALLI
dagbókin.

170 g (¾ bolli) ósaltað smjör – við
stofuhita
350 g (1 ¾ bolli) sykur
4 stór egg, aðskilin
1 tsk. vanilludropar
1 tsk .kókosdropar (má sleppa)
392 ml (1 dós) kókosrjómi, coconut
cream, þessar í grænu eða brúnu
dósunum ( má líka nota kókosmjólk)
¼ tsk cream of tartar (má sleppa)
½ poki af rifnum sætum kókos (t.d.
Bakers sem fæst í Kosti)

Aðferð
1. Hitið ofninn í 180°C
2. Fóðrið botn og hliðar á tveimur 23
cm hringformum
3. Sigtið þurrefnin saman í skál og
leggið til hliðar
4. Hrærið smjör í skál og bætið sykrinum rólega saman við þangað til létt
og ljóst, bætið svo eggjarauðunum við,
einni í einu.
5. Bætið bragðefnunum út í smjörsykursblönduna
6. Geymið u.þ.b. 2-4 msk. af kókosmjólkinni fyrir kremið
7. Bætið þurrefnunum og kókosmjólkinni út í hræruna til skiptis. Byrjið og
endið á þurrefnunum.
8. Hrærið ekki lengur en þarf til að allt
blandist saman, leggið til hliðar
9. Þeytið eggjahvíturnar með cream of
tartar* þangað til stífir toppar myndast. Það má sleppa en eykur stöðugleikann
á eggjahvítunum.
10. Blandið 1/3 af hvítunum saman
við deigið, svo aftur 1/3 og loks restinni.
Þannig helst loftið fremur í tertunni.
11. Skiptið milli formanna tveggja.
12. Bakið í u.þ.b. 30-40 mínútur eða
þangað til prjónn kemur hreinn út
þegar stungið í miðju kökunnar.
13. Kælið tertuna alveg áður en hún er
sett saman.

Sítrónukrem (stór uppskrift)
5 eggjarauður
2,5 dl sykur
4 sítrónur, börkur og safi
115 g smjör, skorið í ferninga og kælt

tiltölulega lágan hita. Tekur um 8 mínútur að þykkna.
4. Kremið er klárt fyrir smjörið þegar það
þekur bakhlið á skeið og slóð heldur sér
ef fingrum er rennt eftir bakhlið.
5. Takið af hita og blandið út í köldu
og smátt söxuðu smjörinu, einum bita í
einu. Bætið næsta bút við þegar sá fyrri
er bráðinn.
6. Þegar allt er klárt er öllu skellt í
hreina skál, með plastfilmu yfir og leyft
að stífna í ísskáp. Má liggja í kæli í allt
að 2 vikur í lokuðu og loftþéttum umbúðum.
Þetta krem dugir vel á 2 tertur og í
bollakökur.

Rjómaostakrem (dugir á eina
tertu en auðvelt að tvöfalda)*
85 g rjómaostur, við stofuhita
30 g ósaltað smjör
225 g flórsykur
2-4 msk. kókosrjómi (afgangurinn úr
tertu uppskriftinni

Aðferð
1. Þeytið saman rjómaost og smjör þar
til mjúkt.
2. Sigtið flórsykurinn og blandið vel
saman við
3. Bætið kókosrjóma út í eftir þörfum,
1msk í einu, þar til kremið er nógu mjúkt
til að dreifa á kökuna
Ef kremið er of mjúkt má bæta við
flórsykri. Ef óskað er eftir meira rjómaostabragði má bæta við smá meira af
rjómaosti og auka flórsykur á móti til að
halda stífleika kremsins.

Samsetning í sítrónu kókostertu
Aðferð
1. Útbúið vatnsbað og á meðan er
sykri og eggjarauðum léttilega hrært
saman (ca. 1 mínúta).
2. Mælið 1/3 bolla eða um það bil 80
ml af sítrónusafa, ef hann dugir ekki úr
sítrónunum er notað vatn á móti..
3. Sítrónuberki og safa bætt við eggjasykursblönduna. Sett yfir vatnsbað við

1. Setjið annan botninn á disk og setjð
smjörpappír í kring til að hlífa disknum
og losna við þrif á diskbrún
2. Setjið hæfilegt magn af sítrónukreminu á neðri botninn og stráið lúku af
sæta rifna kókosnum yfir.
3. Setið seinni botninn yfir og smyrjið
alla kökuna með kreminu, bæði ofan á
og hliðar.

4. Restin af kókosmjölinu sett utanum kökuna og bökunarpappírinn fjarlægður.
5. Skreytið með blómum og öðru eftir
smekk
6. Kökuna má vel gera daginn áður,
jafnvel tveim dögum áður en hana þarf
að geyma í kæli á meðan og taka út 2
klst. áður en hún er borin fram.
Botnana má líka frysta en þeir þurfa
að þiðna yfir nótt.

Litaður kókos
Setjið kókosinn í skál ásamt óskalit og
blandið saman með gaffli. Magn fer eftir
þörf og smekk. Blandið saman þangað til réttri blöndu og æskilegum litatón er náð.
Ef notað er hefðbundið kókosmjöl er
mælt með að nota smá vatn með, 1 tsk. í
einu eftir þörf.

Klassískt hvítt smjörkrem sem
auðvelt er að lita og sprauta í
mynstur
100 g smjörlíki, mjúkt
3 dl flórskur
1-3 tsk. vanilludropar
Vatn eftir þörfum

Aðferð
1. Hrærið saman mjúkt smjörlíki og flórsykur og bætið vanilludropununm út í
2. Hrærið þangað til kremið er vel loftkennt og hvítt (gæti tekið 5-10 mínútur
í hrærivél)
3. Sé kremið of stíft má bæta vatni eða
mjólk þangað til það er orðið nógu
mjúkt til að smyrja á tertu eða sprauta
með sprautustútum.

Bollakökur
Hægt er að nota meðfylgjandi kökuuppskrift eða aðra bollakökuuppskriftir að eigin vali. Deigið er sett í lituð form
og bakað í ca. 12-15 mín. við 180 gráður.
Kökurnar eru kældar og smurðar með
rjómaostakremi og skreyttar með lituðum kókos eða smjörkremsrósum.

Fermingarbros? Ójá!
12 klst.

Frábærir Braven hátalarar
Verð aðeins 19.990 kr.

Veðurheldir Bluetooth hátalarar með batteríi sem endist í allt að 12 tíma.

Einkahúmor.is

Einnig hægt að nota hátalarann sem hleðslubatterí fyrir síma.

Wahoo BlueHR

iPhone

iRig Voice

frá 68.900 kr.

fyrir iPhone, iPad og iPod Touch

7.990 kr.

Beats Studio 2.0 by Dre
Vinsælu heyrnartólin
frá 49.990 kr.

18.990 kr.

iPad Air 2

MacBook Air

frá kr. 94.990

frá kr. 174.990

566 8000

í Kringlunni

agsleg ábyr
fél

erð og sam
ðv

gð

jónusta, gó
ðþ

Apple TV

istore.is

Við viljum að þú brosir þegar þú kemur til okkar. Þess vegna bjóðum við góð verð, ljúft viðmót og
hömluðum börnum iPad í hverjum mánuði.

Gó
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Trúaður en fermdist ekki
Jógvan Hansen fermdist ekki á sínum tíma og segist ekki sjá eftir því. Engu að síður er hann trúaður maður. Jógvan er færeyskur
en allir sem fæðast þar í landi eru skráðir í þjóðkirkjuna eins og hér á landi.

J

ógvan er alinn upp í Klaksvík
í Færeyjum. Foreldrar hans
voru í Betesda-trúfélaginu
sem er svipað Hvítasunnusöfnuðinum hér á landi. „Ég var skírður
13 ára en ekki er fermt í þessum
söfnuði. Fermingar í Færeyjum
eru þó mjög algengar og veislur
svipaðar og tíðkast hér, sumar alltof stórar en aðrar ósköp venjulegar,“ segir Jógvan. „Það var engin
veisla hjá mér, enda engin ferming. Um það bil helmingur bekkjarfélaga mína fermdist og maður
var pínu öfundsjúkur þegar þeir
fengu frí úr skólanum eftir ferminguna og mættu síðan með fulla
vasa fjár. En þegar frá leið skipti
þetta engu máli og hefur aldrei
truflað mig. Ég hef aldrei séð eftir
því að fermast ekki en hef ekkert á
móti þeim eða fermingarveislum.
Stundum finnst mér þetta þó fara
út í öfgar, sérstaklega keppnin um
fínustu fermingargjöfina. Þá er
fermingin ekki lengur að snúast
um trúna,“ segir hann.
Færeyingar eru trúaðir og
kirkjuræknir. Jógvan segir að
trúin sé rík í þjóðinni. Langfjölmennasti hópurinn er í þjóðkirkjunni, líkt og hér á landi en síðan
eru nokkur minni trúfélög starfandi. „Alls kyns siðir í kringum

kirkjuna og trúna eru sterkari
í þjóðarvitundinni í Færeyjum
heldur en hér á landi. Fólk mætir
oft til kirkju til að hlýða á messur.
Hér á Íslandi fer fólk helst í skírnir, fermingar, brúðkaup og jarðarfarir. Ég er trúaður maður. Mér
finnst gott að hafa þessa trú. Börnin mín eru skírð í þjóðkirkjunni á
Íslandi. Þau fá að ráða því hvort
þau fermast þegar sá tími kemur,“
segir Jógvan.
Klaksvík er næststærsti bærinn í Færeyjum. Hann er á norðureyjunum. Íbúar eru rúmlega
fimm þúsund. Í Klaksvík er ein
þjóðkirkja, folkakirkjan, síðan
eru safnaðarheimili annarra trúfélaga, líkt og Betesda. „Mér
finnst gaman að sjá hversu
margar kirkjur Íslendingar
eiga,“ segir Jógvan. „Svo er
frábært að þær nýtast undir
tónleika sem ekki er mikið um
í Færeyjum.“
Þess má geta að Jógvan er um
þessar mundir að syngja í töfrum Tom Jones í Austurbæ.
elin@365.is
Jógvan Hansen segist ekkert
hafa á móti fermingum þótt
hann hafi ekki sjálfur verið
fermdur. Það tíðkast ekki í
því trúfélagi sem hann ólst
upp í.

Systkinin Jógvan og Guri Mörköre
heima í Færeyjum. Þarna er Jógvan
á fermingaraldri.

Handskrifuð kveðja
segir meira en bara takk
Það þykir jafnan góður siður að þakka fyrir sig. Í tæknisamfélagi nútímans eru kveðjur á samfélagsmiðlum teknar góðar og gildar, í
tölvupósti og sms má segja allt sem segja þarf og auðvitað er hægt að
þakka fyrir sig með símtali.
Það eru þó ekki allir í fjölskyldunni á Facebook og sumir nota ekki
tölvupóst. Þá er hætt við að það gleymist að hringja aftur ef frænka
svarar ekki strax. Hvernig er þá best að þakka þeim sem samglöddust á fermingardaginn?
Með gamaldags handskrifuðu bréfi! Handskrifuð kveðja til hvers
og eins segir nefnilega meira en bara „takk“. Hún segir að sendandinn hafi gefið sér tíma, sest niður og hugsað til viðkomandi.

Framtíðarreikningur

Við bjóðum góðar
framtíðarhorfur

● Byrjið á að gera lista yfir þá sem senda á kveðju og mundu hvað

hver gaf þér. Það er ekki vitlaust að hafa stílabók uppi við í fermingarveislunni og skrifa strax niður hvað hver gefur. Það er nefnilega hægara sagt en gert að ætla að rifja upp eftir minni eftir á,
þegar gjafirnar hlaupa á mörgum tugum.

Á þessum tímamótum, þegar fullorðinsárin nálgast með
öllu sínu sjálfstæði og spennandi tækifærum, er tilvalið að
ræða hvernig sparnaður og fyrirhyggja í fjármálum geti best
lagt grunn að bjartri framtíð. Okkur langar í því sambandi
að benda á kosti Framtíðarreiknings Íslandsbanka sem ber
hæstu vexti almennra, verðtryggðra innlánsreikninga og er
bundinn til 18 ára aldurs.
Kynntu þér málið betur á islandsbanki.is eða í næsta
útibúi Íslandsbanka.

Börn á fermingaraldri sem kjósa að ávaxta
30.000 kr. eða meira á Framtíðarreikningi
fá 5.000 kr. í mótframlag frá Íslandsbanka
inn á reikninginn.*
*Gildir einu sinni fyrir hverja kennitölu þeirra barna sem koma
ásamt forráðamönnum í útibú Íslandsbanka fyrir 1. júlí 2015.

● Byrjaðu bréfið á viðeigandi ávarpi, svo sem eins og „kæra Gunna

frænka“ eða „elsku amma og afi …“
● Þakkaðu viðkomandi fyrir komuna í veisluna og þakkaðu svo fyrir

gjöfina sérstaklega og nefndu hvernig hún muni nýtast þér. Ef um
peningaupphæð er að ræða mætti tiltaka hvað á að kaupa, eða
hvort leggja á inn og safna fyrir einhverju ákveðnu. Þú gætir jafnvel sent mynd af þér með þar sem þú ert að nota gjöfina ef gjöfin
var til dæmis flík, skartgripur eða húsgagn.
● Endaðu svo bréfið á fallegum orðum eins og til dæmis „kær

kveðja, ykkar …“
islandsbanki.is

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook

● Ekki bíða lengi með að senda þakkarbréfin. Þú skorar enn fleiri

stig hjá ættingjunum ef þeim berst bréfið einhvern næstu daga
eftir veisluna.

Nýr bæklingur
Spjaldtölvur
Ný kynslóð

Nýr bæklingur stútfullur
af spennandi tilboðum er
kominn á www.tolvutek.is
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Fartölvur
Spjaldtölvur
Borðtölvur
Harðdiskar
Skjákort
Og allt annað;)

TÖLVUR OG TÖLVUBÚNAÐUR
Auglýsing | Kynning á tölvum og tölvubúnaði frá Tölvutek

ÓTRÚLEGT ÚRVAL
HEYRNARTÓLA
Eitt mesta úrval landsins
af heyrnartólum er að ﬁnna
í Tölvutek en þú getur
prófað yﬁr 100 mismunandi
heyrnartól frá öllum helstu
framleiðendum eins og
Sennheiser, Func, Luxa2,
Armaggeddon, Tt eSports,
Sonic Gear og Creative!

Þessaa verða
verðða allir aðð skoða
ð

Úrvalið er í stærstu tölvuverslun landsins

Úrvalið er í Tölvutek :)
Tölvutek er með glæsilegar verslanir og öﬂuga
þjónustudeild bæði í Reykjavík og á Akureyri
Tölvutek býður upp á öll stærstu merkin í fartölvum og
spjaldtölvum eins og Acer, Lenovo, Apple, HP, Sony,
Samsung, Toshiba, Packard Bell, Point of View, Microsoft Surface og ﬂeiri merki en Tölvutek er með yﬁr 100
mismunandi módel í öllum stærðum, gerðum og litum.
Mest seldu fartölvurnar okkar í ár eru frá Acer en þær
eru leiðandi í tækninýjungum og eru í hæsta gæðaﬂokki
eins og Acer Switch sem eru fartölvur sem hægt er
að breyta í spjaldtölvur. Frá Lenovo voru svo að lenda
nýjar örþunnar lúxusfartölvur með ótrúlegum nýjungum
og mjög öﬂugar leikjafartölvur með alla nýjustu tækni.

PEBBLE SNJALLÚR
Pebble eru mest seldu
snjallúr í heimi og snilldar
fermingargjöf sem fæst í
j Tölvuek
vuek ;))
úrvali hjá

Nýju Gaming turntölvutilboðin frá GIGABYTE eru
drekkhlaðin af nýjungum eins og 4X hraðari SSHD
harðdisk sem er aðeins 7 sekúndur í Windows og
nýjustu skjákort en hægt er að fá tilboð með nýjustu
kynslóð GIGABYTE skjákorta sem styðja Direct X12
og eru með nýja 0db hljóðlausa SILENT tækni.

Framúrskarandi fyrirtæki 2014
Það er mikilvægt að versla við traustann aðila en Tölvutek fékk nýlega viðurkenningu fjórða árið í röð og
var valið FRAMÚRSKARANDI FYRIRTÆKI 2014 en
Tölvutek var eitt af aðeins 1,7% íslenskra fyrirtækja
sem stóðst þær kröfur. Hjá Tölvutek starfa 50 öﬂugir starfsmenn sem hafa það eitt takmark að veita
faglega og góða þjónustu fyrir og eftir kaup.

Ótrúlegur verðmunur á Apple
Tölvutek er leiðandi í lágum verðum og er verðmunur á Apple allt að 100 þúsund krónur!
Snjallari snjallsjónvörp
Tölvutek var að fá í hús 50”
snjallsjónvörp frá Salora
sem er öﬂugur framleiðandi
sem varð til þegar ﬁnnski
tæknirisinn Nokia hóf framleiðslu á sjónvörpum en er
sjálfstæður framleiðandi í dag
og fjórði stærsti á norðurlöndunum. Nýjasta lína af snjallsjónvörpum frá Salora er með
innbyggðu Netﬂix viðmóti sem
gefur sjónvarpsáhorﬁ alveg
nýja vídd og möguleika en
þetta undrasjónvarp er á
kynningarverði til páska.

Það borgar sig að kanna
hvar besta verðið á Apple
vörum er að ﬁnna en
hægt að spara allt
að 100 þúsund
krónur
með
því að
versla Apple
hjá Tölvutek.
Verðkönnun sem var
framkvæmd 27.febrúar
2015 sýnir ótrúlegan
verðmun á öllum nýjustu

Apple MacBook fartölvunum
og nýjustu línu af Apple
spjaldtölvum en sem dæmi
er Apple iPad Air 2 WiFi
16GB á kr. 79.900
hjá Tölvutek
en kr. 99.990
hjá Epli og er
munurinn því 25%
eða rúmlega 20 þúsund krónur. MacBook
Pro 13” Retina 256GB er
á kr. 249.900 hjá Tölvutek
en hjá Epli er sama vél á kr.
309.990. Hluti af verðmun á

MacBook fartölvunum má
þó rekja til þess að vélarnar sem Epli selur eru með
ábrenndu íslensku letri en
vélarnar sem Tölvutek selur
eru með íslenskt límmiðaletur en þegar munar eins
Apple
L3DGPLQL:L)L*%
L3DGPLQL:L)L*%
L3DG$LU:L)L*%
0DF%RRN$LU*%
0DF%RRN3UR*%
0DF%RRN3UR*%

miklu í verði og raun ber vitni
á annars sama búnaði er
ekki spurning um að kíkja við
í stærstu tölvuverslun landsins og skella sér á Apple á
betra verði!

Epli Tölvutek Verðmunur
62.990
49.900 26% 13.090
104.990
79.900 31% 25.090
99.990
79.900 25% 20.090
249.990
199.900 25% 50.090
309.990
249.900 24% 60.090
499.990
399.900 25% 100.090

*Samkvæmt verðum á heimasíðu epli.is og tolvutek.is 27.febrúar 2015

NÝ

LÓÐ
KYNS
NN AÐEINS
ÖRÞU
18mm OG
FISLÉTT

8555GTK

59428551

FULL HD

IPS

V5-552G

YOGA2
Y

FJÖLSNERTIS
178° SJÓNAKJÁR MEÐ
RHORNI

NÝJASTA KYNSLÓÐ FARTÖLVA

Ný kynslóð Lenovo fartölva með FULL HD
IPS fjölsnertiskjá sem hægt er að snúa
360° og öﬂugt Dolby Digital v2 hljóðkerﬁ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

119.900
NÝ FÆST
SENDING
ENNMÖFLUGRI
S Í 2 LITUM
LITU

0°
36
SNÚNINGUR
FARTÖLVA OG
STANDUR
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Intel Core i5-4210U 2.7GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
13.3’’ FULL HD IPS fjölsnertiskjár
1GB Intel HD 4400 DX11 skjákjarni
AccuType lyklaborð með baklýsingu
300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
Glæný rafhlöðutækni allt að 8 tímar
Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

149.900
FÆST Í 2 LITUM

VN7-571G
VN
VN7
7

FULL HD

IPS

LENOVO MEÐ FHD SNERTISKJÁ
LE

Ný kynslóð öﬂugri, þynnri og léttari fartölva
með öﬂugri 4ra kjarna örgjörva ásamt einum
öﬂugasta skjákjarna í heimi og Dolby 4.0 hljóðkerﬁ.
AMD A8-5557M Quad Core 3.1GHz Turbo
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
1TB SATA3 Ultra Fast harðdiskur
15.6’’ HD LED CineCrystal 1366x768
2GB HD8750M DUAL leikjaskjákort
300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
4.0 Dolby Home Theater v4 hljóðkerﬁ
720p HD Crystal Eye vefmyndavél
Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

NITRO

DRAUMAFARTÖLVA
DRA
DRAUMAF
RAU
AUMA
AUMA
MAF
AF
FRÁ ACER

1920x1080
SKJ
178° SJÓNAR ÁR MEÐ
HORNI

9

Örþunn og glæsileg fartölva úr úrvalsdeild Acer
með Soft-touch metal ﬁnish, Full HD IPS skjá,
öﬂugu leikjaskjákorti og Dolby 4.0 hljóðkerﬁ.

BAKLÝST

LYKLABORÐ
Í
FULLRI STÆ
RÐ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Core i5-4210U 2.7GHz Turbo 4xHT
12GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
15.6’’ FULL HD 1920x1080 IPS skjár
4GB GeForce GTX850M leikjaskjákort
4.0 Dolby Digital Plus Surround hljóðkerﬁ
300Mbps WiFi 2x2 MIMO, BT 4.0, USB 3.0
720p Crystal Eye HD vefmyndavél
Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

179.900
ÓTRÚLEG
ÓTRÚ
LEG DRAU
DRAUMAFARTÖLVA:)
DRAUMAFA
MAFARTÖL
RTÖLVA:)
VA:)
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Brúnt rúskinn og kúrekastígvél
Katrín Júlíusdóttir, þingkona Samfylkingarinnar, fermdist á fallegum degi vorið 1988 í Kópavogskirkju. Hún fór sínar eigin
leiðir í fatavali en fermingardressið var útpælt og kúlstigið var kraumandi.

Í

minningunni er fermingin
skemmtileg og stressandi. Við
höfðum öll valið okkur vers til
að flytja og ég man eftir þöndum
taugum yfir því að þurfa að flytja
þetta fyrir fullri kirkju af fólki.
Taugarnar eru því líkleg ástæða
þess að við vorum nokkur sem
fengum óstöðvandi hláturskast í
miðri athöfn. En þetta fór allt vel
þegar við höfðum náð stjórn á
hlátrinum og munað versin,“ segir
Katrín og brosir.
Katrín ber fyrir sig minnisleysi vegna nýtilkomins miðs aldurs þegar hún er spurð út í fermingarfræðsluna. „Ég man lítið
annað en að við áttum reglulega
yfir veturinn góðar stundir með
séra Kristjáni Einari Þorvarðarsyni sem ræddi við okkur um lífið
og tilveruna. Hann var dásamlegur maður sem lést of snemma úr
erfiðum veikindum og ég hugsa til
hans með hlýhug. Séra Kristján fór
líka með okkur í ferðalag í Skálholt
og á ég enn skemmtilegar myndir
úr því ferðalagi.“

skyldur beggja foreldra til að
koma saman. Ég man ekkert hvað
var á boðstólum annað en kransakaka og það er nú bara vegna þess
að hún er til á mynd. En flott var
þetta, svo mikið man ég.“
Katrín fékk heilmargt í fermingargjöf svo sem steríógræjur, bækur, myndir, skartgripi og
geisladisk með hinum geðþekku
Bros-bræðrum sem hún veltir
fyrir sér hvar séu niðurkomnir í
dag. „Mér þótti vænt um allt sem
ég fékk og skráði gjafirnar samviskusamlega hjá mér, sem var
skynsamlegt annars myndi ég
ekkert af því núna. Eitt sem
ég á enn og geymi vel
eru fallega innbundnir og myndskreyttir
Passíusálmar. Systir mín gaf mér þá og
þykir mér vænna um
þá með hverju árinu
sem líður.“

Þótti vænt um allar gjafirnar

Valdi dressið og
hannaði hárgreiðsluna
sjálf

Fermingarveisla Katrínar var
haldin heima hjá henni og mætti
þangað mikil mannmergð að
fagna deginum með henni. „Þetta
var gott tækifæri fyrir stórfjöl-

Tískan
árið 1988 á
me ða l í slenskra
fermingar-

stúlkna snerist að sögn Katrínar alfarið um pastel og pífur. Hún
ákvað hins vegar að fara eigin leiðir í fatavali. „Ég klæddist brúnu rúskinnspilsi, stuttum, pínu pönkaralegum, brúnum rúskinnsjakka,
dökkgrænum rúllukragabol og
ökklastuttum kúrekalegum stígvélum. Útpælt og kúlstigið kraumandi,“ segir hún og hlær.
Þáttur Katrínar í undirbúningi fermingardagsins snerist aðallega um útlitið. „Undirbúningurinn var örugglega heilmikill
enda gerðu foreldrar mínir þetta
fallega fyrir mig. Ég var sveitt að
velja dressið og hanna
hárgreiðsluna sem var
hliðarflétta.“

Myndi fermast aftur
í dag
Katrín segist hafa fermst
af mörgum ástæðum,
félagslegum og trúarlegum, og finnst líklegt að
hún myndi gera það
aftur í dag ef hún
stæði frammi fyrir
þv í. Hún gerir
ráð fyrir því að
dagurinn y rði
þá svipaður og
hann var fyrir
27 árum. „Ég

Þingkonan Katrín átti góðan fermingardag fyrir 27 árum. Veislan var haldin í foreldraMYND/GVA
húsum þar sem borðin svignuðu undan heimagerðum tertum.

er nú svo lánsöm að eiga nokkur
dásamleg börn og er búin að ferma
elsta soninn. Svo skemmtilega
vildi til að það var gert með svipuðum hætti nema að við leigðum
sal því íbúðin okkar í Kópavoginum gat ekki tekið við stórfjölskyldunni að þessu sinni. Stemningin var þó svipuð, og til dæmis
var ekkert aðkeypt í veislunni,
bara heimagert drekkhlaðið tertuborð, fjölskyldan og vinirnir. Við
foreldrarnir og ekki síður stjúpforeldrar lögðum okkur fram um
gefa honum eftirminnileg tímamót,“ segir Katrín. liljabjork@365.is

Hlusta á óskir fólksins
Okkar bakarí töfrar fram fermingartertur, kransakökur, sykurmassakökur, cake pops og margt fleira sem sómir sér vel á
veisluborðinu í fermingarveislunni. Bakararnir reyna að koma til móts við allar óskir og þarfir viðskiptavina sinna.

O

kkar bakarí reynir ávallt
að fylgja þeim straumum
sem eru við lýði hverju
sinni. „Þannig förum við á sýningar í Garðheimum, hittum fólk og
heyrum hverju það er að leita eftir.
Síðan byggjum við okkar þróun út
frá því,“ segir Árni Þorvarðarson,
bakari hjá Okkar bakaríi.
„Vinsælustu kökurnar okkar
eru kransakökur, bæði strýtur og
horn, og síðan eru bækurnar alltaf
klassískar, annaðhvort með marsipani eða sykurmassa,“ segir Árni
og telur upp ýmislegt annað sem
er á boðstólum fyrir fermingar;
kransahorn og -turna, marsipanbækur, súkkulaðitertur, marengstertur, rice crispies-kökur og cake
pops sem eru skreyttar kökukúlur á priki.

Persónuleg þjónusta
Pöntunarferlið er misjafnt. „Fólk
getur einfaldlega hringt og pantað
eða mætt til okkar. Þá getum við
leiðbeint með valið enda höfum
við ágæta reynslu af því magni
og framboði sem þarf miðað við
fjölda gesta, aldurssamsetningu
og slíkt,“ segir Árni.

Verða við sérstökum óskum
Okkar bakarí reynir að sinna
þörfum viðskiptavina sinna eins
og hægt er. „Við höfum til dæmis
bakað kryddbrauð með fallegu
útliti fyrir veislur,“ segir Árni
og bendir á að þetta geti bakarar Okkar bakarís leyft sér sem oft
sé ekki hægt í verksmiðjuframleiðslu.

Allar skreytingar sem bakarar
Okkar bakarís nota eru ætilegar.
„Margir eru með sérstök litaþemu
í veislunum og við getum mótað
skreytingu kökunnar eftir því. Oft
kemur fólk þá með servíettur eða
annað sem við getum miðað við
til að kökurnar fylgi litaþemanu.“

Kökur frá a til ö á Youtube
Fermingartíminn er hálfgerð vertíð í Okkar bakaríi. Þá er mikið um
að vera og kökur og tertur bakaðar allan sólarhringinn. Árni hefur
búið til skemmtilegt myndband af
annasömum degi í bakaríinu þar
sem hægt er að sjá hvernig kökurnar verða til frá upphafi til enda.
Myndbandið er mjög upplýsandi
enda má þar sjá kransakökur, tertur og rice crispies-strýtur verða til
á mettíma. Myndbandið má nálgast á Youtube undir Okkarbakari.

Árni Þorvarðarson bakari í Okkar bakaríi með hefðbundið kransakökuhorn.

Sótt í Iðnbúð
Hægt er að panta tertur með tiltölulega stuttum fyrirvara meðan
á fermingartímabilinu stendur.
„Við reynum að sinna öllu sem
kemur til okkar,“ segir Árni.
Okkar bakarí er á fjórum stöðum en tertuvinnslan fer öll fram í
Iðnbúð 2 í Garðabæ og þangað eru
fermingarpantanir sóttar.

Upplýsingar:
Ný og glæsileg heimasíða:
www.okkarbakari.is
facebook: Okkar bakarí
Sími: 565 8070
okkarbakari@okkarbakari.is
YouTube: Okkarbakarí

Cake pops og rice crispies er alltaf gott.

Marsipan- eða sykurmassabækur eru klassískar og alltaf vinsælar í fermingar.
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Afslöppuð hártíska
Árlegar sveiflur sjást í fermingarhárgreiðslum eins og öðru. Á tímabili voru fermingargreiðslur stúlkna uppsettar og nokkuð stífar en
hin síðari ár hafa látlausar greiðslur og mjúkir liðir verið meira áberandi. Í ár er tískan enn afslappaðri en oft áður.

S

ærós Þrastardóttir hjá
hársnyrtistofunni 101
hárhönnun að Skólavörðustíg 8 lagðist yfir greiðslurnar í ár og gerði dæmigerða
fermingargreiðslu fyrir Helgu
Dís Halldórsdóttur.
„Mér finnst vera mikið um
að hárið sé annaðhvort alveg
slegið og kannski settur fallegur krans í kringum höfuðið
eða að hárið sé slegið en tekið
upp með fléttu eða smá snúningi öðrum eða báðum megin.
Þetta er látlaus tíska sem hæfir
stelpum á fermingaraldri vel
og er líka í takt við tískuna almennt,“ segir Særós.
Hún gerði fallegar bylgjur í
Helgu Dís með Rod 5-bylgjujárni frá HH Simonsen og tók
toppinn saman í annarri hliðinni með fléttu. Særós segir
margar fermingarstúlkur með
sítt hár. Millisítt hár hefur þó
verið mikið í tísku og segir
hún auðvelt að leika sér með
það. „Það er hægt að setja í það
krullur og bylgjur og taka það
saman hér og hvar.“
Hvað strákana varðar segir
Særós allt í raun leyfilegt og
að margir velji að vera stuttklipptir og snyrtilegir. Rokkabillí-skotnar greiðslur hafa þó
verið mjög áberandi síðustu ár
í takt við herralega fatatísku og
eru enn mjög vinsælar. „Það
allra heitasta er að vera með
stutt í hliðum en smá lubba
ofan á sem er greiddur upp
og til hliðar.“ Tristan Gregers
Oddgeirsson er með greiðslu í
þeim anda en hann var klipptur hjá Grjóna á hárgreiðsluvera@365.is
stofunni Barber.

Særós gerði fallegar bylgjur í Helgu Dís með Rod 5-bylgjujárni frá HH Simonsen.
Toppurinn er tekinn til hliðar með fléttu.

Grjóni á hárgreiðslustofunni Barber greiddi Tristani. Særós Þrastardóttir á hársnyrtiMYNDIR/VILHELM
stofunni 101 hárhönnun greiddi Helgu Dís.

Í strákatískunni er áberandi að vera með stutt í hliðum og smá lubba að ofan sem er
greiddur upp og til hliðar.
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Í bók Árna Björnssonar, Merkisdagar á mannsævinni sem kom út árið
1996, er meðal annars fjallað um fermingar á Íslandi og margt áhugavert sem tengist þeim.
Þar kemur meðal annars fram að fermingarveislur og fermingargjafir hafi fyrst sést hérlendis um miðja 19. öld.
Eftir því sem efnahagur þjóðarinnar batnaði jukust slíkar veislur auk
þess sem gjafir urðu fleiri og veglegri eftir því sem tíminn leið. Smá afturkippur kemur þó í þessa þróun á kreppuárunum á fjórða áratug síðustu aldar.
Fermingargjafir hafa þróast með tímanum þótt margar þeirra standist
vel tímans tönn. Upphaflega var einkum um bækur og fatnað að ræða.
Seinna meir bættust skartgripir í hópinn, peningar og ýmislegt snyrtidót. Unglingar til sveita fengu oft hest, kind eða reiðtygi í fermingargjöf.
Á fyrri hluta síðustu aldar urðu vasaúr vinsæl fermingargjöf fyrir
efnameiri borgara og armbandsúr komu einnig til sögunnar sem vinsæl fermingargjöf. Um miðja öldina urðu reiðhjól vinsæl fermingargjöf.
Þegar líða fór á seinni hluta síðustu aldar urðu dýrir hlutir algengari
sem fermingargjafir. Þar má nefna myndavélar, húsgögn og svefnpoka.
Upp úr 1970 urðu hljómflutningstæki vinsæl og einstaka utanlandsferðir slæddust með í pakkann.
Fyrstu áratugina voru fermingarveislur helst ætlaðar heimilisfólki og
bara nánustu skyldmennum og vinum. Yfirleitt var boðið upp á kaffi,
súkkulaði, kökur og tertur. Um miðja 20. öld urðu stærri matarveislur algengari þótt þær væru töluvert minni í sniðum en stórveislur nútímans.
Heimild: Merkisdagar á mannsævinni eftir Árna Björnsson.
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Vertu flott í þinni stærð
Tískuverslunin Curvy.is er himnasending fyrir stelpur og ungar konur sem vilja tolla í tískunni og vera flottar til fara. Þar fæst nú
heillandi úrval fallegra fermingarkjóla fyrir stúlkur sem nota stærðir 42-58 og vilja skarta sínu fegursta á fermingardaginn.

Þ

að er algengur misskilningur að svartur grenni og
klæði af aukakíló,“ segir
Fríða Guðmundsdóttir, verslunareigandi Curvy. is. „Þetta snýst
allt um að finna snið sem hæfa
vaxtarlaginu og vera í litum eða
mynstrum sem blekkja augað
og klæða af. Við hjá Curvy viljum fagna mjúkum línum en ekki
fela þær og í stað þess að klæðast
eingöngu svörtu eða sniðlausum
fötum þá viljum við finna kostina hjá hverri og einni og undirstrika þá með réttu sniði og fylgihlutum.“

Allar konur eiga að geta notið
þess að klæða sig fallega
Að sögn Fríðu einkennist fermingartískan í ár af pastellitum
og björtum tónum, blúndum
og blómum. „Allar stúlkur eiga
það skilið að líða vel og líta vel
út á fermingardaginn. Á Íslandi
hefur það lengi verið þannig að
stelpur með mjúkar línur gleymast þegar kemur að tískufatnaði.
Því rættist ósk margra þeirra
þegar Curvy fann frábær vörumerki sem framleiða tískufatnað
í stærri númerum svo allar konur
geti notið þess að klæða sig fallega, óháð aldri,“ segir Fríða. Það
eru ekki bara fermingarbörnin heldur líka fermingarmömmurnar sem geta komið í Curvy og
„skvísað sig upp“.“

Verið óhræddar við að máta

Curvy er ekki bara með kjólinn
fyrir veisluna því í versluninni
er líka gott úrval af sokkabuxum,
ermum, jökkum og nýverið hefur
verið hægt að fá þar skó upp í
stærð 43/44. Í versluninni er líka
boðið upp á ókeypis stílistaráðgjöf og hvetur Fríða stelpur til að
vera óhræddar við að máta því
útkoman komi oft ánægjulega á
óvart. „Litir geta til dæmis gjörbreytt útlitinu, frískað upp litaraftið, gert augun bjartari og um
leið fer fólk að taka eftir öðru en
holdafarinu,“ segir Fríða. „Okkur
finnst ekkert jafn skemmtilegt
og að aðstoða stelpurnar við að
finna á sig réttu sniðin og fötin
sem henta þeim best.“

Mikilvægt að líða vel í fötunum
Fríða segir fermingarkjóllinn
ekki eiga að vera málamiðlun
og að stelpur eigi ekki að sætta
sig við að klæðast því skásta sem
þær finna. „Sjálf átti ég í miklum
erfiðleikum með að finna fermingarkjól á sínum tíma því lítið
var í boði fyrir stelpur í stærðum
14 og yfir. Því var farið búð úr búð
en ekkert fannst í hefðbundnum
tískuverslunum og það hjálpaði
ekki sjálfstraustinu.“
Fríðu finnst miklu skipta að
stelpum sem koma í Curvy líði
vel í fötum sem þær eru að velja
sér, séu ánægðar með sig og fari
sáttar út. „Það er einstaklega gefandi að sjá þær ljóma þegar þær
loks finna föt á sig og hafa meira

Fríðu í Curvy finnst ekkert jafn skemmtilegt og að aðstoða stelpur við að finna á sig fötin sem henta þeim best.

að segja úr úrvali fallegra klæða
að velja. Jafnvel þótt maður sé
með einhver aukakíló þýðir það
ekki að maður geti ekki verið
f lottur. Ég finn það bara sjálf
þegar ég hef tekið mig aðeins
til og er komin í föt sem klæða
mig vel, þá líður manni svo

miklu betur með sjálfan sig. Það
er öfundsvert að líða vel í eigin
skinni, burtséð frá holdafari, og
slíkt sjálfstraust er aðlaðandi og
skín í gegn.“
Curvy.is er í Fákafeni 9. Það
er líka hægt að panta í gegnum netverslun www.curvy.is og

MYND/VILHELM

hefur Curvy sinnt landsbyggðinni mjög vel í gegnum tíðina. „
Það er ekkert mál að panta, skila
og skipta ef þess er þörf,“ segir
Fríða. „Við leggjum okkur hundrað prósent fram við að veita
öllum viðskiptavinum ok kar
toppþjónustu!“
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Heitur brauðréttur og fermingarsalatið
Ylfa Helgadóttir matreiðslumaður rekur veitingahúsið Kopar við Reykjavíkurhöfn. Hún segir að fermingarbörn ættu sjálf að hafa
eitthvað um veisluna að segja. Þessi dagur sé eftirminnilegur og skemmtilegur. Margs er að minnast, ekki síst veitinganna. Aukist
hefur að fólk velji að hafa létta rétti. Hún bendir á að gott sé að miða við að veislan sé þremur klukkustundum eftir athöfnina.

Y

lfa er í kokkalandsliðinu
sem hefur átt velgengni að
fagna. Hún segir að léttir
réttir hafi verið vinsælir í fermingarveislum undanfarið. Heitir brauðréttir séu alltaf vinsælir.
Hún gefur hér uppskrift að slíkum rétti sem hægt er að hafa í
hádegis veislu eða sem hluta af
kaffihlaðborði. Þá er hún með
kjúklingasalat sem passar vel ef
fólk velur að hafa súpu, salat og
brauð.
„Ég hugsa að ég hefði eitthvað
létt og gott ef ég væri að ferma. Ég
spurði nokkra vinnufélaga mína
hvað þeir myndu helst vilja fá að
borða í fermingarveislu og heitir
brauðréttir virtust vera vinsælir.
Mér datt í hug að það væri þá hægt
að gera heitan brauðrétt á annan
hátt en venjulega og þá varð þessi
til,“ segir Ylfa. Rétturinn hentar
einnig vel í saumaklúbbinn.
Sjálf fermdist Ylfa í Bústaðakirkju en veislan var haldin í Sandgerði. „Ákaflega fallegt umhverfi
þar og ég á mjög góðar minningar
frá þessum degi,“ segir hún. „Það
var boðið upp á mat en á þessum tíma var mataráhugi minn
að kvikna. Mig langaði til að hafa
kjötbollur ásamt fleiru en móður
minni þótti það ekki passa. Þetta
var frekar lítil veisla, 45 manns, aðeins nánustu ættingjar.“
Ylfa segir að ágætt sé að miða
við að hafa bjóða gestum þremur
tímum eftir athöfnina í kirkjunni
hvort sem hún sé fyrir hádegi eða
eftir. Það er óþarfi að vera í stressi
elin@365.is
þennan dag.

Óhefðbundinn heitur brauðréttur
með parmesanosti, beikoni og döðlum

1 stór brauðhleifur
1 haus spergilkál
1 rauð paprika
100 g döðlur
1 pakki beikon
400 g rjómaostur
1 púrrulaukssúpa (+ mjólk í hana)
1 pakki sveppir (ef vill)
150 g parmesanostur, rifinn
100 g bráðið smjör
Toppurinn af brauðhleifnum er skorinn af og innvolsið rifið varlega úr. Passa
að gera ekki gat á brauðskorpuna og
ekki farga brauðinu sem er fjarlægt, það
er skorið til og velt upp úr smá bráðnu
smjöri og ristað í ofni á 180°C í um það
bil 10 mínútur.
Beikon er steikt á pönnu. Í öðrum potti er
púrrulaukssúpan útbúin með helmingi
minna af vökva en segir til um á pakkan-

um. Þegar hún er klár er rjómaosturinn
settur út í og hrært vel.
Ef þú vilt hafa sveppi með, sem ég mæli
eindregið með, þá er tilvalið að steikja þá
á sömu pönnu og beikonið var steikt á,
bara taka það til hliðar en alls ekki þrífa
pönnuna. Spergilkál, paprika og döðlur
er skorið niður, betra að hafa bitana litla.
Blandið út í púrrulaukssúpuna sem er
orðin soldið þykk núna.
Næst er beikonið saxað niður og sett út
í blönduna ásamt sveppum. Blöndunni
er því næst hellt ofan í brauðhleifinn og
parmesanosturinn settur yfir.
Bakað á 170°C í um það bil 20-30 mín.
Best væri að baka hleifinn á fati sem
hann er borinn fram á en ef það er ekki
hægt þá mæli ég með að hafa smjörpappír undir til að auðveldara sé að færa
hann til. Einnig myndi ég hafa hleifinn
á því fati sem hann á að fara inn í ofn á
þegar blöndunni er hellt ofan í hann.
Ofnar eru mjög misjafnir og það gæti
allt eins gerst að osturinn fari að brenna
áður en hitt er tilbúið eða hann sé alls
ekki orðinn gylltur þegar tíminn er liðinn. Ef þér finnst hann vera að brenna þá
er mjög einfalt að skella smá álpappir
yfir í smá stund. Ef osturinn gyllist ekki er
best að stilla ofninn á grill eða háan hita
í smá stund og þá ætti osturinn að verða
gylltur á 3-5 mínútum. Passið samt að
hann brenni ekki. Óhefðbundni brauðrétturinn er borinn fram með smjörsteiktu brauðbitunum innan úr hleifnum og snittum, kexi, hrökkbrauði eða
jafnvel bara paprikuskífum og brokkolístönglum. Þegar fer að minnka í blöndunni í brauðinu þá er tilvalið að byrja að
rífa brauðið sjálft.

Óvenjulegur, heitur brauðréttur sem ætti að vera öllum að skapi.

Fermingarsalatið 2015
Kjúklingasalat með pistasíum, grænkáli, lárperu og vínberjum
½ kg kjúllalundir
150 g pistasíur
1 dl ólífuolía
1 dl brauðrasp (má sleppa)
Salat
1 poki grænkál
2 lárperur
1 gúrka
1 box rauð vínber
1 granatepli
1 stjörnuávöxtur (má sleppa)
Sesam-sojadressing
½ dl soja sósa
1 msk. sesamolía
½ dl mirin
1 hvítlauksgeiri
½ cm engifer

Girnilegt kjúklingasalat sem er bæði gott og hollt. Ætti að henta flestum í veislunni, stórum sem smáum.

Pistasíur eru settar í matvinnsluvél ásamt
brauðraspi og olíu. Unnið létt saman.
Kjúlla er raðað á ofnplötu og pistasíukurli dreift yfir. Bakað í ca 10-15 mín á
170°C.
Það eru til tvær aðferðir við grænkálið.
Fyrsta er að láta það liggja í ólífuolíu í
þrjá tíma og síðan þerra. Við þetta mýkist kálið og hentar einkar vel í svona salöt.
Seinni aðferðin tekur skemmri tíma en
krefst meiri vinnu. Þá er stór panna hituð
(með engu á) þar til hún verður alveg
mjög heit en þá er grænkálið sett á hana
ásamt smá smjöri, ediki og salti. Pannan
tekin strax af hitanum. Grænkálinu er velt

upp úr smjörinu og edikinu á pönnunni
í örstuttan tíma hámark ein mínúta og
síðan sett til hliðar.
Lárpera (avocado), gúrka og vínber eru
skorin niður og fræin tínd úr granateplinu. Best er að gera það með því að skera
eplið í tvennt og þrýsta á hvorn helming,
síðan slá á bakið með sleif. Hafa skál undir.
Stjörnuávöxtur er skorinn í sneiðar.
Rífið hvítlauk og engifer með fínu rifjárni
fyrir dressingu. (Ef ekki er til fínt rifjárn er
líka hægt að setja öll hráefnin í blandara.) Öllu blandað saman í skál. Hægt að
bæta við rifnum rauðlauk til að fá þykkari sósu.

Landsliðskokkurinn Ylfa gefur uppskriftir að léttum og góðum réttum fyrir
MYNDIR/STEFÁN
ferminguna.

ninabjork.is
8200831

Kringlan | Smáralind
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Opið virka daga
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Laugavegi 178 | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Fermingargjöf sem gefur
Fermingarskeyti eða gjafabréf frá Hjálparstarfi kirkjunnar
j nnar er
rbarnið
gjöf sem heldur áfram að gefa. Fermingarbarnið
fær skeytið eða bréfið í hendurnar en
andvirðið rennur til jafnaldra fermingarbarnsins sem býr við fátækt.

Hvað á að vera
mikið á mann?
Mörgum reynist erfitt að áætla magn í veislum. Enginn vill lenda í því að vera með
of lítið af veitingum en það er alveg jafn bagalegt að vera með allt of mikið og sitja
uppi með afganga svo mánuðum skiptir. Á heimasíðu Leiðbeiningastöðvar
heimilanna, leidbeiningastod.is, er að finna haldgóðan lista yfir magn á mann, sem
gott er að styðjast við. Hann er hér birtur með góðfúslegu leyfi.
Forréttir
Súpa
Fiskur/kjöt

Kaffi
2-2 ½ dl
50-75 g

Smáréttir
Magn á mann u.þ.b. 15 bitar

Aðalréttir

ðu
Sendu skeyti, það kostar 1.990 kr. Eða gefðu
fermingargjafabréf að upphæð 5.000 kr.

Kjöt án beina
200-250 g
Kjöt m. beinum
250-400 g
(fer eftir kjöttegund)

Þú færð skeytin og gjafabréfin á
www.gjofsemgefur.is eða pantar þau á
skrifstofunni okkar, 528 4400. Þú prentar út,
sækir til okkar – eða við sendum fyrir þig. Einfalt
faltt og gleðilegt.
gleðilegt

Kjöt í pottrétti
150-200 g
Kjöthakk
150-200 g
Fiskur án beina
200-250 g
Fiskur m. beinum 250-300 g
Fiskisúpa sem aðalréttur
150-175 g
fiskur, rækjur, humar o.þ.h. Plús
grænmeti að auki.

Óskalistinn minn:

**,M/ 7ÊUÊ-ÊUÊ£ÎäÈ£

Í smáréttaveislum ætti
að gera ráð fyrir um 15 bitum
á mann.

Rúm
Myndavél
Svefnpoki
iPod
Vefmyndavél
Teppi
Orðabók
Hálsmen
Svo væri gaman
að fá pening og
„Gjöf sem gefur“.
Mig langar til að
einhver sem er
ekki eins heppinn
og ég fái að njóta
með mér.

www.gjofsemgefur.is

Óskalistinn minn:
Við systkinin erum
munaðarlaus. 1.990 kr.
fermingarskeyti á Íslandi
dugar fyrir 3 hænum.
Þær gefa okkur fullt
af eggjum.
5.000 kr. gjafabréf á
Íslandi myndi gefa
okkur geit.
Eða kannski reiðhjól.
Þá kæmist ég á markað
með uppskeruna okkar
og við fengjum pening.

Meðlæti
Kartöflur
Soðið grænmeti
Hrátt grænmeti
Hrísgrjón (ósoðin)
Pasta (ósoðið)
Sósa
Brauð

150-175 g
100-150 g
150-180 g
½-1 dl
125 g
½-1 dl
100-150 g

Eftirréttir
Ís/búðingar
Terta
Ostur
Ávextir (ferskir)
Kransakaka
Konfekt

2 dl
1 sneið
75-100 g
50 g
50 g
2-3 molar

Gera ráð fyrir 45 g af kaffi á
móti 1 lítra af vatni í venjulega kaffivél en 70 g í lítra af
vatni fyrir espresso-kaffi.
1 lítri gefur 8 bolla og
reikna skal 1-2 bolla á mann.

Öl og gos
Óhætt er að reikna með 2–3
glösum á mann sem taka 2,5
dl hvert.

Annað sem gott er að hafa
í huga
■ Ein venjuleg hringlaga

terta sem sögð er u.þ.b. 12
manna dugar yfirleitt fyrir
u.þ.b. 20 manns.
■ Brauðterta sem er fjögurra
laga (jafnstór og rúllutertubrauð ef það er flatt út)
dugar fyrir 40 manns.
■ Gera má ráð fyrir
þremur kaffisnittum (smurðu
brauði) á
mann.
■ Heitur réttur í eldföstu
móti (stærð 23 x
33 cm) dugar fyrir
15-20 manns.
Í kökuhlaðborði er nóg að reikna með einni
tertusneið á mann. Sérstaklega ef margar
tertur og brauðréttir eru á boðstólum.
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Heimaföndraðir pappírsdúskar, partíveifur og ljósasería setja skemmtilegan svip á fermingarveisluna. Svana Lovísa Kristjánsdóttir vöruhönnuður dreif upp einfalt og flott fermingarborð með doppóttu þema. Stafabollana frá
MYNDIR/PJETUR
Design Letter er hægt að nota á skemmtilegan máta á borðinu og þá skreytti Svana litlar gosflöskur með nafni. Uppskrift að girnilegu grænu kökunni fylgir með.

Keyrir upp stuðið með partíveifum
Svana Lovísa Kristjánsdóttir vöruhönnuður heldur úti blogginu Svart á hvítu á Trendnet.is. Hún skellti upp skemmtilegu og
einföldu fermingarborði sem hún segir lítið mál að útfæra hvort sem veislan er haldin heima eða í stórum sal.

É

g vildi halda þessu í mínum
stíl og því eru helstu litirnir svartur og hvítur en
svo gera doppur allt svo miklu
skemmtilegra og því dró ég upp
bleika doppótta dúkinn minn
og notaði doppóttar servíettur,“
segir Svana Lovísa Kristjánsdóttir, vöruhönnuður og bloggari á
Svart á hvítu á Trendnet.is
en hún setti upp fallega
skreytt fermingarborð
fyrir lesendur sem
auðveldlega má útfæra í stórum sal
eða heima.
„Fermingarveislur og aðrar
stærri veislur eiga
það til að vera
of hefðbundnar fyrir minn
smekk og til
að key ra
stuðið upp í
þessari
veislu þá
bætti ég
við ljósaseríu og

partíveifu ásamt því að föndra
pappírsdúska úr kreppappír sem
ég hengdi upp á band í gluggann.
Ég dekkaði borðið upp í eldhúsinu mínu, en að sjálfsögðu má
útfæra þetta á stærri skala í fjölmennri fermingarveislu,“ segir
Svana Lovísa.
„Ég viðurkenni að ég er hrifnari af smærri og persónulegri
boðum en það er erfitt
þegar bjóða á mörgum
ættingjum. Því er um að
gera að reyna þó að gera
veisluna örlítið persónulega með sniðugum skreytingum. Til
þess að skreyta veisluborðið er svo um að
gera að nota fallega kertastjakann úr stofunni eða fínu
skálina þína
undir blómaskreytingar
eða meðlæti
til að setja
punktinn yfir
i-ið.
Það
er

skemmtileg hugmynd að nota
stafabolla frá Design Letter og
mynda nafn fermingarbarnsins eða önnur skemmtileg orð á
veisluborðinu. Einnig er sniðugt
að merkja Coke-glerflöskur með
nafni fermingarbarnsins til að
setja persónulegan svip á veisluna, „Njóttu Coke með Bjarti“
stendur á mínum, en það eru
flöskur sem ég átti til frá skírnarveislu sonarins en miðana útbjó
ég með hjálp tölvuforrits.“
heida@365.is

Hvaðan eru hlutirnir:
● Doppótti dúkurinn er frá HAY

og fæst í Epal.
● Peruseríuna er t.d. hægt að fá á

góðu verði á aliexpress.com.
● Doppóttu rörin koma frá vef-

versluninni esjadekor.is.
● Servíetturnar eru hannaðar af

Ingibjörgu Hönnu og fást í Epal.
● Fánaveifan er úr Partíbúðinni.
● Stafabollarnir frá Design Letter

fást í Epal.
● Kubus-skál fæst í Epal.
● Pappírsskraut á gólfi fæst í Ikea.

Fermingarkakan
Súkkulaðikakan kallast Eddukaka og uppskriftin kemur frá Evu
Laufeyju Kjaran, aðferð má finna
á heimasíðu hennar evalaufeykjaran.com
3 bollar hveiti
2 bollar sykur
3 egg
2 bollar venjuleg ab-mjólk
1 bolli olía
5-6 msk. Kötlu eðalkakó
2 tsk. lyftiduft

1 tsk. natron
Nóg af vanilludropum, magn eftir
smekk
Bakið við 175°C í 20 mínútur.

Rósakrem
280 g smjörvi
500 g flórsykur
þeytt saman og vanilludropar eftir
smekk.
Rósirnar eru gerðar með stút númer 2D
frá Wilton.
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Rjómalöguð, matarmikil fiskisúpa
Það er vinsælt að bjóða upp á góða súpu í veislum. Þá er gjarnan haft nýbakað brauð með og síðan er fermingarterta og kaffi á eftir.
Hér er uppskrift að matarmikilli og bragðgóðri fiskisúpu. Hægt er að bæta í hana rækjum, kræklingi eða öðrum skelfiski eftir smekk.
Fiskisúpa
Uppskriftin miðast við 40 manns.
2 kg laxaflök
2 kg þorsk- eða steinbítsflök
10 msk. smjör
20 gulrætur
1 kg rófur
1 kg sellerírót
5 stk. blaðlaukar
5 stk. fennel
10 msk. hveiti
20 msk. rautt pestó
2 lítrar rjómi
1,5 l hvítvín
6,5 l vatn
10 tsk. salt
5 tsk. pipar
20 msk. fínt hökkuð steinselja
Skerið allt grænmeti niður í litla bita eða
þunnar sneiðar. Hreinsið fiskinn og skerið hann sömuleiðis í bita, um það bil
2x2 cm.
Bræðið smjörið í stórum potti og steikið grænmetið yfir miðlungshita þar til
það mýkist. Stráið hveitinu yfir og hrærið saman við.
Þá er pestóinu bætt út í ásamt öllum
vökva. Þetta er látið sjóða í um það bil 15
mínútur. Þetta má gera fyrirfram.
Þegar súpan er hituð upp er fiskinum
bætt út í rétt áður en súpan er borin á
borð. Ekki ofsjóða fiskinn.
Bragðbætið súpuna eftir þörfum með
salti og pipar. Súpan er borin fram með
góðu, nýbökuðu brauði.

Brauðbollur
Ekki er verra að bjóða upp
á heimagerðar brauðbollur
með súpunni. Þessi uppskrift
gefur 20 bollur.

15 dl vatn
1 ¼ pk ger
2 ½ kg hveiti
2 ½ tsk. salt
1 ¼ dl ólífuolía
1 ¼ dl hunang

Hitið vatnið upp í 37°C. Setjið gerið
út í það.
Hnoðið hveiti, salti, ólífuolíu
ásamt gerblöndunni saman þar
til deigið verður létt og fínt. Breiðið plastfilmu yfir skálina og látið
deigið hefast í 45 mínútur eða

þangað til það hefur stækkað um
helming. Formið í bollur og látið
aftur hefast undir klút í 30 mínútur.
Bræðið hunang og penslið brauðið
rétt áður en það er bakað.
Bakið við 225°C í 30 mínútur.
Kælið á rist.

Vinsælt er að
bjóða upp á
bragðgóða og
matarmikla
súpu í fermingarveislunni.
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JBL E40BT
Bluetooth heyrnartól með
innbyggðum hljóðnema og Echo
Cancellation. Music sharing –
nota má tvö E40BT frá sömu
Bluetooth sendingunni. 16 klst
USB hleðsla. Samanbrjótanleg.

12.990

8.990

JBL E30
Heyrnartól með innbyggðum
hljóðnema. Öflugur 40 mm
driver. Samanbrjótanleg.

Yamaha LSX170
Relit BlueTooth hljómtæki með 360° lýsingu og hljómi.
Bluetooth - 2.1 + EDR / A2DP DTA Controller app til að
stýra tónlist og lýsingu. 3.5 mm STEREO mini Jack.

69.990
TDK A26
Veðurvarinn þráðlaus Bluetooth hátalari.
2 öflugir hátalarar og tweeterar.
Innbyggður hljóðnemi. 3.5mm jack tengi
AUX. Li-ion hleðslurafhlaða með allt að 6
klst endingu.

TDK A33

14.990

JBL Flip2
Þráðlaus ferðahátalari með innbyggðum
Slipstream bassa sem skilar öflugum hljómi,
Bluetooth tengingu fyrir þráðlaus samskipti
og innbyggðan hljóðnema fyrir símtöl. Stærð
(HxBxD): 7,5x16x7,5 sm. Fimm litir.

22.990

Veðurvarinn þráðlaus Bluetooth hátalari. 2
öflugir hátalarar og tweeterar. Innbyggður
hljóðnemi. 3.5mm jack tengi AUX. Li-ion
hleðslurafhlaða með allt að 6 klst endingu.

JBL PULSEBLACK

22.990

Harman Kardon NOVA

2x6w þráðlaus Bluetooth hátalalari með
ótrúlega flottum hljóm. 64 LED perur
með 5 stillingum sem breyta honum í
diskókúlu. Hleðslurafhlaða og USB.

Bluetooth Hátalalari með 2 x 20W
woofer og 2 x 20W tweeter.
Magnaður hljómur.

29.990

Yamaha MCR332
2x20w míkróstæða með iPod vöggu, 11sm keilu og 2,5sm
tweeter. Bass & Treble Control. Subwoofer útgangur. FM/AM
útvarp. USB, heyrnatóls- og AUX tengi. Fjarstýring.

64.990

59.990

2013-2014
MOBILE AUDIO SYSTEM
Harman Onyx

Harman AURA
Flottur Bluetooth hátalari með DSP Audio Technology. Woofer
30W. Tweeter 2 x 15W. Tíðnisvið 50 - 20kHz. Optical og
jack tengi. Heyrnatólatengi. Fæst hvítur eða svartur.

64.990

Harman Onyx

Yamaha MCRB142

Þráðlaus 4x15w hágæða hátalari með innbyggðum
bassa sem skilar kröftugum hljómburði. Bluetooth
með NFC, AirPlay og DLNA fyrir þráðlaus
samskipti. Hleðslurafhlaða. Sá allra flottasti.

30w Bluetooth microstæða með iPod vöggu
og geilsaspilara, MP3, WMA. FM útvarp
með 30 stöðva minni. 4,5" bassi. Vekjari.

59.990

74.990

SONOS PLAY1
Hátalari fyrir Sonos sem er kerfi
þráðlausra hátalara og hljómtækja. Það
sameinar stafræna tónlistarsafnið þitt og
útvarpsstöðvar í einu appi sem þú getur
stjórnað frá hvaða síma eða spjaldtölvu sem
er. Fást svartir eða hvítir.

Panasonic SCHC39
40W RMS LincsD MkII Digital samstæða með iPod
vöggu. Bluetooth NFC Re-Master. Streaming App. XBX
Master. Pure Direct Sound. Direct-Vocal Surround.
Nanosized Bamboo Cone hátalarar. MASH geislaspilari.
FM RDS útvarp. Tónjafnari. Klukka með vekjara og
svefnrofa. USB / AUX tengi. Hægt að festa á vegg.

49.990

39.990

Sonos PLAY3
Hátalari fyrir þráðlaus SONOS hljómtæki. Streymdu
alla tónlist og Internet útvarpsstöðvar í hljómtækin.
Virkar með snjallsímum, tölvum og spjaldtölvum.
Þráðlaus WIFI netenging. Fást svartir eða hvítir.

59.990

GRÆJUR FYRIR ALLA
LG 50PB660V
50" Plasma FHD 600Hz sjónvarp 1920 x 1080p Full HD
upplausn. 600Hz Sub Field Driving. Picture Wizard III.
Triple XD Engine myndtækni. RealCinema 24p. x.v Colour.
Progressive Scan. Wif -i Ready. WiDi, MHL, Miracast, LG
Cloud. Opin vafri / NetCast 4.5. Magic Remote - Ready.
Skype - Ready. Stafrænn móttakari DVB-T/T2 (MPEG4).
Gerfihnattamóttakari DVB-S2. 20w Nicam Stereó V-Audio
Surround Plus hljóðkerfi. Scart (með RGB), 3x HDMI(1.4)
& Component Tengi, CI rauf, Optical(út) , 3 x USB o.fl.

TILBOÐ

99.990
VERÐ 119.990

UNITED LED32X16T2
32“ sjónvarp með 1366x768p upplausn.
Progressive Scan. Stafrænn DVB-T/T2 móttakari.
USB, 3x HDMI, Scart, S-video, Digital Coax, PC,
heyrnartóls- og RCA tengi. CI kortarauf.

39.990

UNITED LED40X16T2

69.990

40“ sjónvarp með 1920x1080p upplausn.
Progressive Scan. Stafrænn DVB-T2+C móttakari.
USB, 3x HDMI, Scart, S-video, Digital Coax, PC,
heyrnartóls- og RCA tengi. CI kortarauf.

WiFi tengimöguleiki fylgir

Nikon School
námskeið og
hreinsun á
myndflögu 1 sinni
á ári í 3 ár fylgir.

Olympus VG180BK

Olympus EPM1KIT

Nikon D3300KIT1855VRII

Myndavél með 16 milljóna punkta upplausn, 5x Zoom og
4x Digital Zoom, 4.7¹ 23,5mmlinsu og 2,7" LCD skjá.
iESP Auto, Spot AF, Face Detection AF, AF Tracking, Auto
Exposure o.fl. Hreyfimyndataka. Sendir þráðlaust. Hleðsla í
straum eða USB. 16,4 MB minni. Kortarauf.

Speglalaus Pen myndavél með 12.3 milljón punkta upplausn. M.ZUIKO
DIGITAL 14-42mm linsa. 4/3'' Live MOS flaga. ISO 100-12800. TruePic
VI. Tekur Raw myndir. 3" LCD skjár. Super Wave Filter rykhreinsikerfi.
Tvíþætt hristivörn. Full HD upptaka með steríó hljóði. Styður SD/SDHC/
SDXC kort. HDMI mini og USB tengi. Li-Ion hleðslurafhlaða.

Digital SLR myndavél með 24,2 milljón punkta upplausn og 23,1× 15,4 mm CMOS flögu. AF-S DX
NIKKOR 18-55 mm VRII linsa. 3” LCD skjár. Active
D-Lighting, D-Movie FHD hreyfimynd. WiFi möguleiki.
11 punkta autofókus. Fókuslæsing.

19.990

49.990

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

109.990
SJÁÐU ALLT
ÚRVALIÐ Á
SM.IS
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Gjafirnar eru ekki aðalatriðið
Elín Heiða Hlinadóttir fermist á páskadag, 5. apríl, í Lundarbrekkukirkju en hún býr í Svartárkoti í Bárðardal. Hún verður eina
fermingarbarnið en setur það ekki fyrir sig. Hún er aðeins farin að undirbúa stóra daginn og finnst fermingarfræðslan skemmtileg og fræðandi.

M

ér finnst bara fínt að
fermast ein. Ég er pínu
stressuð fyrir fermingardeginum en ég held að þetta verði
bara gaman,“ segir Elín Heiða
Hlinadóttir, en hún mun fermast
í Lundarbrekkukirkju í Bárðardal
á páskadag.
Elín Heiða býr ásamt fjölskyldunni í Svartárkoti með kindur og
hesta, hund og kött. Svartárkot er
innsti og efsti bærinn á Norðurlandi og á Elín Heiða um 55 kílómetra leið að sækja skólann á
Stórutjörnum í Ljósavatnsskarði.
Þau eru þrjú bekkjarsystkinin í áttunda bekk og sækja saman
fermingarfræðslu sem Elín Heiða
segir bæði skemmtilega og fræðandi.
„Við lærum margar sögur um
Jesú, boðorðin tíu og hvernig hægt er að tengja trúna við
sögur og myndir. Ég er í fermingarfræðslu með Unni og Snorra
en við erum bara þrjú í bekknum. Við ræðum alveg saman
um ferminguna en aðallega ég
og Unnur, til dæmis um fötin og
hvaða lit við viljum hafa og þannig. Ég er komin með hugmynd
um fermingarfötin en ég er ekki
búin að kaupa þau. Við ætlum að
gera það í mars. Frænka mín og

Elín Heiða
Hlinadóttir frá
Svartárkoti
í Bárðardal
verður eina
fermingarbarnið í Lundarbrekkukirkju á
páskadag. Hún
segist örlítið
stressuð en
hlakkar annars
til stóra dagsins.
MYND/GUÐRÚN
TRYGGVADÓTTIR

mamma greiða mér og við erum
að plana greiðsluna,“ segir Elín
Heiða.
Veisluna ætlar hún að halda á
hótel Kiðagili og tekur þátt í undirbúningnum.
„Við förum að bjóða bráðum. Ég ætla að velja kökur með
mömmu og litinn og fleira. Við

erum ekki búin að ákveða hvort
það verða skemmtiatriði í veislunni,“ bætir hún við. En hvað
langar hana í í fermingargjöf?
„Ég veit það ekki alveg, hljómborð og síma, en gjafirnar eru
ekki aðalatriðið,“ segir Elín Heiða,
hún ætli ekki að fermast gjafanna
vegna. „Ég ákvað að fermast af því

að ég trúi á Guð og Jesú.“
Spurð út í áhugamálin segist
hún hafa gaman af því að fara á
hestbak, hlusta á tónlist og spila
á píanó, synda og að ferðast.
Þegar hún komi heim úr skólanum hjálpi hún til heima, fari í fjárhúsin og spili gjarnan á píanóið.
„Annars er það bara misjafnt.

Stundum fer ég til ömmu eða
horfi bara á sjónvarpið.“
Ertu farin að spá í framhaldsskóla?
„Já, ég er alveg farin að hugsa
um það en ég er ekki búin að
ákveða skóla. Ég er ekki búin að
ákveða hvað ég ætla að verða.“
heida@365.is

Girnilegir antipasti

Mörg fermingarbörn lífga upp á myndirnar og tengja þær við ýmis áhugamál sín.

MYND/JÓN PÁLL

Minningar sem lifa
Áhugamál skipa æ stærri sess í fermingarmyndatökum. Krakkar bæta gjarnan
við léttum og skemmtilegum myndum sem tengjast áhugamálum þeirra. Jón
Páll ljósmyndari hefur markað sér sérstöðu í slíkum myndatökum.
Það færist sífellt meira í vöxt
að fermingarbörn vilji mynda
sig í tengslum við áhugamál
sín. Ljósmyndarinn Jón Páll er
þaulvanur fermingarmy ndatökum enda tekið slíkar myndir af líflegum krökkum í áraraðir. „Það er gaman að sjá hvernig fermingabörnin vilja lífga
upp á myndir og tengja við ólík
áhugamál sín. Þau koma til
dæmis með bolta, íþróttatreyjur, hljóðfæri, gæludýr og raun-

ar allt milli himins og jarðar.
Svo hef ég gamaldags trérólu í
stúdíó inu mínu við Síðumúla
sem býður upp á mjög skemmtilegar útfærslur.“
Sá tími er líka liðinn að börnin séu einungis í fermingarfötum á myndunum. „Nú blanda
k r a k k a r n i r þe s s u g ja r n a n
saman; eru auðvitað í fermingarfötum en einnig í hversdags fötum eða jafnvel íþróttafatnaði eða öðrum fatnaði sem

tengist tómstundum fermingarbarnsins.“
Margar fjölskyldur nota tækifærið og taka fjölskyldumynd í
leiðinni. „Þetta er auðvitað stór
atburður í lífi fermingarbarnsins og fjölskyldunnar allrar. Því
er vel við hæfi að taka eina fjölskyldumynd og varðveita þannig enn frekar minningar um
góðan dag.“
Nánari upplýsingar má finna
á www.jonpall.com.

Veisluborð í fermingum svigna iðulega undan kræsingum á borð
við brauðrétti, kökur og rjómatertur. Það er gott og blessað en
getur orðið heldur erfitt fyrir þá fjölmörgu sem vilja halda sig frá
sætindum og ekki síst brauði og glúteni.
Því getur verið affarasælt að huga að einhverjum veisluföngum
sem ekki innihalda hveiti. Þar gætu girnilegir antipasti-forréttir
komið sterkir inn.
Antipasto þýðir „fyrir mat“ og eru forréttir sem ættaðir eru
frá Ítalíu. Réttirnir eru af ýmsum toga en innihalda ýmis kjötálegg, osta og ólívur. Þar sem breiddin er mikil er lítið mál að raða
saman girnilegum plöttum eftir því hvaða hráefni er auðvelt að
nálgast. Ostabúðir og ostaborð í stórum verslunum bjóða upp á
margt það sem á heima á slíkum plöttum. Einnig má finna uppskriftir að ýmsum forréttum í anda antipasti á netinu.

Meðal þess sem hægt er að setja á slíka ostabakka er:
● Grillaðar paprikur
● sól- eða ofnþurrkaðir tómatar
● grillað eggaldin
● hráskinka
● bresaola (þurrkaður nautavöðvi)
● salami
● þurrkaðar pylsur
● ostar af ýmsum gerðum
● gráðaostur með ferskri peru
● mozzarellakúlur
● ólífur
● marineraður hvít-

laukur
● ólífuolía
● marineraður ætiþistill
● klettasalat
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Fyrirmyndarfermingin skipulögð
Fermingardagurinn er stór dagur í lífi unglingsins og í mörg horn að líta við skipulagningu alls frá boðskortum til veislufanga.
IKEA hefur undanfarin ár gert fermingum hátt undir höfði í versluninni og lagt áherslu á þægilegar og skemmtilegar lausnir, hvort
sem viðskiptavinir eru að skipuleggja veislu eða að leita að hinni fullkomnu fermingargjöf.

V

ið leggjum höfuðáherslu á
fermingar á þessum árstíma, enda bjóðum við
upp á vörur tengdar þeim í flestum deildum; skreytingar, borðbúnað, gjafir og auð vitað húsbúnað fyrir þá sem taka heimilið aðeins í gegn fyrir veisluna,“
segir Auður Gunnarsdóttir sölustjóri. Þótt ekki sé ráðist í stórframkvæmdir á heimilinu, þá
er algengt að eitthvað sé endurný jað og herbergi unglingsins fær oft yfirhalningu. „Hér
fæst allt frá rúmi og fataskápum
niður í blóm á borðið og myndir á vegginn, þannig að úrvalið er breitt og ætti að höfða til
f lestra. Það eru vissir hlutir og
línur sem hafa verið mjög vinsæl
í unglingaherbergin, til dæmis
MALM-kommóður og snyrtiborð, K A LL A X-hi l lur na r og
HEMNES-línan. Fyrir þá sem
hafa ekki hugsað sér að kaupa
ný húsgögn er til dæmis hægt að
endurnýja heilmikið með nýrri
vefnaðar vöru. Mottur, teppi,
púðar og gluggatjöld geta gjörbreytt herberginu án mikils tilkostnaðar ef fólk vill breyta til.“
Auður nefnir líka breitt úrval
af rúmum og gæðadýnur í mörgum verðf lokkum. „Í því sambandi er ástæða til að vekja athygli á að við bjóðum upp á
dýnuráðgjöf, því það fer eftir
lí kamsgerð og smek k hvaða
dýna hentar best. Við höfum
líka fengið fermingarbörn til
að gefa okkur ábendingar um
hvað höfði helst til þeirra í vöruúrvalinu og þar eru fyrrnefndar vörulínur ofarlega á lista,
ásamt UPPLEVA-sjónvörpunum. Þau eru búin nýjustu tækni
og á góðu verði miðað við sambærilegar vörur.“

í IKEA fæst allt frá rúmum og fataskápum
niður í blóm á borð og myndir á veggina.

Það eru vissir hlutir og línur sem hafa
verið mjög vinsæl í unglingaherbergin, til
dæmis MALM-kommóður og snyrtiborð,
KALLAX-hillurnar og HEMNES-línan.

Leitin að hinni fullkomnu
fermingargjöf
Það vill oft vefjast fyrir fólki að
velja fermingargjafir, því öll viljum við jú að gjöfin hitti í mark.
„Smávaran okkar er tilvalin í fermingargjafir, enda úr fjölda fallegra
muna að velja. Lampar, mottur og
púðar hafa til dæmis verið vinsæl,
ásamt sængum og koddum. Sængurnar fást misþykkar og með mismunandi fyllingu þannig að flestir
ættu að finna góða sæng sem hentar,“ að sögn Auðar. Svo séu gjafakortin auðvitað vinsæl gjöf sem
gefi fermingarbarninu frelsi til að
velja sjálft.

Veglegur fermingarleikur þar
sem til mikils er að vinna
IKEA býður upp á fermingarleik í
ár, líkt og undanfarin ár, og vinningurinn er veglegur. „Leikurinn
gengur út á að fermingarbarnið skráir sig á heimasíðu IKEA,
velur vörur fyrir allt að 100.000
krónur og svo er einn heppinn
þátttakandi dreginn út sem fær
allar vörurnar sem valdar voru,“
segir Auður. Fermingarbörn
geta líka sett upp opinn óskalista á heimasíðunni, sem nýtist
aðstandendum við val á fermingargjöf. Skráning í fermingarleikinn er opin frá 5. mars til og
með 7. maí.

IKEA býður upp á fermingarleik í ár, líkt og undanfarin ár. Leikurinn virkar þannig að fermingarbarnið skráir sig á heimasíðu IKEA, velur
vörur fyrir allt að 100.000 krónur og svo er einn heppinn þátttakandi dreginn út.

Kerti og servíettur fást í miklu úrvali í
IKEA.

Smávaran okkar
er tilvalin í
fermingargjafir, enda úr
fjölda fallegra muna að
velja. Lampar, mottur og
púðar hafa til dæmis
verið vinsæl ásamt
sængum og koddum.

IKEA fullnægir öllum þörfum – það fæst meira að segja matvara í Sænska matarhorninu sem hentar fullkomlega á smáréttaborðið.

Veislunni bjargað á einum stað
Fermingarveislan er hápunkturinn, sem lögð hefur verið mikil
vinna í að verði vel heppnuð og
í anda fermingarbarnsins. Hvort
sem veislan er haldin á heimilinu
eða utan þess eru skreytingar og
borðbúnaður afar mikilvæg. „Það
kemur enginn að tómum kofanum í IKEA þegar borðbúnaður er

annars vegar og vörulínur eins og
REKO, OFTAST og SEDLIG eru
dæmi um línur sem eru vinsælar
í veisluna,“ að sögn Auðar. Sumir
vilji stílhreint útlit og velji allt
hvítt, en það færist líka í aukana
að bæta inn skrautlegri vörum
til að gera veisluborðið líflegra.
„Í nær öllum fermingarveislum
eru kerti og servíettur, sem fást í

miklu úrvali hjá okkur. Með tilkomu Pappírshornsins jókst svo
verulega úrval af alls kyns skreytingum sem lífga upp á rýmið, ekki
síst þegar veislan er haldin í leigðum sal þar sem vantar oft hlýlegan blæ.“ Auður segir að þegar
komi að veislunni, megi fullyrða
að IKEA fullnægi öllum þörfum
– það fáist meira að segja mat-

vara í Sænska matarhorninu sem
henti fullkomlega á smáréttaborðið. „Við eigum kökuform
fyrir baksturinn, potta fyrir súpuna, föt undir steikina og þannig mætti lengi telja. Í rauninni má
segja að það megi bjarga nánast
öllu fyrir fermingardaginn í IKEA
fyrir utan fatnaðinn á fjölskylduna.“
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Öll fermingarbörn þekkja blessað messuvínið
og ekki endilega að góðu. Það var lengi vel framleitt hjá Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR)
en framleiðslu þess var hætt árið 2003 sökum
þess hve dýr framleiðslan var.
Snemma árs 1996 hækkaði flaskan af messuvíni
úr 800 kr. í 1.200 kr. Ekki nóg með það heldur
hækkaði verð flöskunnar enn frekar nokkrum
mánuðum síðar og þá í 1.600 kr. sem gerir
100% verðhækkun á skömmum tíma.
Skýringanna má leita í því að framleiðsluhluti
ÁTVR var seldur skömmu áður. Þegar flaskan
kostaði 800 kr. endurspeglaði verð hennar að
mestu framleiðslukostnað vínsins en fram að

GÓÐ SINNEPSSÓSA
Góð heimagerð sinnepssósa er
nauðsynleg með reykta laxinum
og graflaxinum. Hana er auðvelt
að gera. Nota má þessa sósu með
kjúklingi, kalkún eða fiski.
4 msk. sykur
¾ dl rauðvínsedik
80 g smjör
3 dl rjómi
1 dl gróft sinnep
½ dl kjötsoð
Setjið vínedik og sykur í pott og hitið.
Setjið inn smjörið og hrærið allan
tímann. Þá er rjóma, sinnepi og kjötsoði hrært saman við. Látið malla í
nokkrar mínútur.

PYLSA Í PARTÍDRESSI
Ýmsir skemmtilegir smáréttir setja skemmtilegan svip á
fermingarborðið. Til dæmis pylsur
sem vafðar hafa verið í beikon
og bornar fram með tómatsósu
og sinnepi. Slíkan rétt er mjög
einfalt að gera og pylsurnar eru
vinsælar hjá fólki á öllum aldri.
Þetta er dæmigerður smáréttur
sem börnin krækja sér í og borða
með bestu lyst.
Það má leika sér nokkuð með
pylsur. Til dæmis er hægt að vefja
þær inn í deig og baka í ofni.
Þá verður sannarlega til pylsa í
brauði. Pylsubita má líka blanda
með köldu pasta og tómatpastasósu. Vinsælt hjá börnum.
Enn ein hugmyndin er að vefja
pylsur inn í tortillaköku með
salati og sterkri sósu. Svo má búa
til litlar pitsur og setja pylsubita
ofan á ásamt pitsusósu og osti.

þeim tíma tíðkaðist ekki að leggja álagningu
eða önnur gjöld á messuvín.
Þann 1. september árið 1995 breyttust lög
um innflutning á áfengi sem hafði í för með
sér að áfengisgjald var innheimt í tolli en ekki
sem hluti af álagningu ÁTVR. Þar sem engar
heimildir voru í reglugerðum og lögum þess
tíma sem undanskildu messuvín frá áfengisgjaldi hækkaði verðið svo mikið á þessum
árum.
Í Morgunblaðinu í upphafi árs 1996 segist séra
Ragnar Fjalar Lárusson, þáverandi prófastur, ekki
eiga von á því að Þjóðkirkjan grípi til einhverra
aðgerða vegna verðhækkunar á messuvíni.
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MESSUVÍN HÆKKAR Í VERÐI
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SUMARIÐ 2015
2015 árgerðin af hjólhýsum frá Hobby og Adria
Komdu og upplifðu framtíðina í hjólhýsum og
byrjaðu að hlakka til næsta sumars.
Að sjálfsögðu tökum við gamla vagninn upp í nýjan.
Opið laugardaga og sunnudaga
frá klukkan 12 til 16.
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HYPERLAPSE

SLACK

Frábært tól til þess að gera myndböndin þín enn
þá skemmtilegri en býr til time-lapse myndskeið á
fljótlegan og einfaldan hátt.

Guðmundur
Bernharð
Flosason
Listrænn
stjórnandi hjá
Kosmos
& Kaos

Frábært forrit til þess að halda utan um
samskipti starfsmanna. Mjög einfalt að
senda skjöl og búa til sínar eigin chatgrúppur innan fyrirtækisins.

INSTAGRAM
Ég stend mig að því að vera tímunum saman að
forvitnast um vini, vandamenn, aðra hönnuði
og erlenda skólafélaga í hágæða myndmáli á
Instagram.

BANDSINTOWN
3G

Finnur allt um þitt uppáhaldstónlistarfólk
og tónleikadagskrár í nágrenninu – sama
hvar þú ert staddur í heiminum.

9:41 AM

BEHANCE

IMDB

Sýningarmappa grafískra hönnuða,
hönnunarstofa, ljósmyndara, arkitekta og
listamanna.

WHATTHEFONT
Alls staðar í kringum okkur er fallegt letur
og er appið því ómissandi fyrir áhugamann
eins og mig. Appið nota ég til þess að leita
uppi letur sem ég rekst á úti um allan bæ
og er betur settur leturlega fyrir vikið.

Instagram

Hyperlapse

Slack

Bandsintown

Ómissandi! Af einhverri ástæðu verð ég
alltaf að fá upplýsingar um hæð og aldur
leikara í þeim bíómyndum sem ég horfi á
hverju sinni. Algjörlega nauðsynlegar upplýsingar fyrir kvikmyndaáhugamenn.

PINTEREST
Whatthefont

Behance

IMDB

Pinterest

Frábært forrit til að fá ferskan innblástur í
hönnun, arkitektúr, listir og tísku. Ég fylgist vel
með slíku og er því þrælánægður með appið.

LHC Stóri sterkeindahraðallinn er grafinn djúpt í jörðu á landamærum Sviss og Frakklands.

MYND/XXXX

Sköpunarsagan endurtekin
Vísindamenn CERN munu ræsa stóra sterkeindahraðalinn á ný í mars næstkomandi. Þrátt fyrir að traustar vísbendingar
um Higgs bóseindina hafi þegar fundist mun margfalt öflugri hraðall opna á nýjar og stórkostlegar uppgötvanir.
Kjartan Hreinn
Njálsson
kjartanh@365.is

F

yrsta armba ndsúrið
mitt var fagurblátt ferlíki með glottandi andlit Mikka músar klesst
upp við skífuna. Úrið
var stolt mitt og gleði
en nýjabrumið hvarf fljótt. Blái
liturinn fölnaði en sekúnduvísirinn ætlaði að snúast út í hið óendanlega og draga bræður sína með
sér. Töfrar voru þetta ekki. Líkur
eru á að úrið sem þú ert með um
úlnliðinn sé sams konar kraftaverk, þar sem lítil rafhlaða sendir straum í kvarskristal sem titrar nákvæmlega 32.768 sinnum á
sekúndu. Titringurinn knýr LCDskjá eða lítinn mótor sem snýr
vísunum. Ástæðan fyrir því að ég
dreg þetta fram er til að undirstrika það ótrúlega hugvit sem við
dröslumst með á úlnliðnum. Þetta
vísindaafrek þjónar síðan einum
mikilvægum en þó sjálfssögðum
tilgangi: að mæla tímann.
Tækin í lífi okkar eru þróuð
með ákveðinn tilgang að leiðar-

ljósi. Tækið í vasanum mínum
er tölva, sími, sjónvarp, myndavél og margt fleira. Ný tækni
sem ekki er ætlað að auðvelda líf
okkar virðist vera tilgangslaus,
jafnvel ómöguleg. Það vill svo til
að flóknasta, dýrasta og metnaðarfyllsta vísindatilraun mannkynssögunnar þjónar engum augljósum tilgangi fyrir daglegt líf
okkar. Stóri sterkeindahraðallinn
(LHC), sem grafinn er 100 metra
undir yfirborðinu og teygir sig 27
kílómetra undir landamæri Sviss
og Frakklands, er 1.100 milljarða
króna dómkirkja nútímavísinda,
og hann var að fá andlitslyftingu.
Annar svalasti staður jarðar
Á eftir Bjúgverpilsgeimþokunni
í 5.000 ljósára fjarlægð frá Jörðu
er hitastig LHC það lægsta sem
finnst í alheiminum, notalegar
-271,25 gráður. Róteindir og blýatómkjarnar skella saman nálægt
ljóshraða í fjórum öreindanemum
sem eru á stærð við þriggja hæða
fjölbýlishús. Nemarnir virka
eins og steðjar þar sem agnir eru
hamraðar í veruleikann. Áður
en hraðallinn var tekinn í slipp
snemma árs 2013 höfðu vísinda-

menn fundið traustar vísbendingar um tilvist Higgs-bóseindarinnar. Eitt stórkostlegasta
vísindaafrek síðustu alda, staðfesting á Staðallíkani skammtasviðskenningarinnar og útskýrir
hvernig Higgs-sviðið ljær öllum
ögnum massa. 7 TeV (tera-elektrónuvolt) af orku þurfti til að ná
þessum áfanga. Hljómar mikið
en er í raun lítið sem ekkert. Eitt
TeV samsvarar hreyfiorku moskítóflugu á flugi. Engu að síður er
hreyfiorka 100 trilljón róteinda (1
nanógramm í heildina) með 7 TeV
hvert gríðarleg.
Nýr og endurbættur LHC verður tekinn í notkun á næstu vikum.
Núna með 13 TeV sem samsvarar,
hlutfallslega, því að meðalstórri
appelsínu er varpað í átt að tunglinu með slíku afli að 10 kílómetra
breiður gígur myndast. Með uppfærslunum mun öll gagnavinnsla
verða hraðari. Geymsluplássið
er nú 100 petabæt. Ef það tekur
eina sekúndu að telja eitt bæti þá
tekur það 3.570 milljón ár að telja
hvert bæti hjá LHC. Hvað varðar
vísindauppgötvanir eru nokkur
svið sem vísindamenn horfa sérstaklega til.

Með aukinni orku er möguleiki
á að framkalla agnir sem vísa
beint til hulduefnisins sem myndar 85% af öllu efni alheimsins en
hefur engin samskipti við ljós,
aðeins þyngdarafl. Einnig ofursamhverfur og fleiri uppgötvanir tengdar Higgs-bóseindinni.
Þar sem Higgs elskar massa þá
gæti verið að nýjar massamiklar
eindir skjóti upp kollinum í LHC
(halló hulduefni!).
Með þyngri róteindastraumi
geta vísindamenn CERN (Samtök
Evrópu um kjarnorkurannsóknir)
skapað aðstæður sem voru uppi
einum milljarðasta-milljarðastamilljarðasta eftir Miklahvell.
Þannig fást vonandi svör við því
af hverju vetni og helíum voru
svo áberandi í upphafi alls og af
hverju efni hafði (blessunarlega)
betur gegn andefni.
Fleiri svör, fleiri spurningar
Kynslóð eftir kynslóð hafa
öreindafræðingar kafað dýpra
ofan í atómið. Eins og Matryoshka-dúkka opnaðist atómið og
færði okkur atómkjarnann og
rafeindirnar, síðar meir róteindir og nifteindir. Mögulega heldur

Öll tækni sem er
nægilega háþróuð er
töfrum líkust.
Arthur C. Clarke

þessi leikur áfram. Fleiri spurningar munu spretta upp með tilraunum í LHC en við munum færast nær uppruna okkar.
LHC er göfugt verkefni, tær
viðleitni til að varpa ljósi á uppruna alheimsins. Og hver veit,
mögulega munu þessar óskiljanlegu uppgötvanir vísindamannanna renna saman við daglegt líf
okkar, rétt eins og kvarskristallinn í úrinu mínu. „Öll tækni sem
er nægilega háþróuð er töfrum
líkust,“ ritaði Arthur C. Clarke.
Kenning hans á sannarlega við
um oft undarlegar hugmyndir
CERN. Á sama tíma og fyrstu
drög að LHC voru sett saman
fyrir 25 árum vann ungur forritari, Tim Berners-Lee, hjá CERN
að þægilegri leið fyrir vísindamenn til að skiptast á gögnum og
veraldarvefurinn varð til. Vísindi
fyrir sakir vísinda eru ávallt af
hinu góða.

10 bækur í pakka
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KÓNGURINN SEM
LIFÐI AF 55 MORÐTILRÆÐI
FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson
rifjar upp söguna
um kónginn
sem ríkti yfir
fátækasta
landi Evrópu

Þ

egar ég var strákur og ungur
maður var járntjaldið raunverulegt. Þetta hugtak, sem Winston
Churchill breiddi út og skilin milli
Vestur-Evrópu og Austur-Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina,
milli hinna frjálsu ríkja í vestri og leppríkja
Sovétríkjanna í austri, það var ekki innihaldslaust. Ég er ekki viss um að fólk sem
fætt er eftir 1980 geri sér fulla grein fyrir
hve þykkt járntjaldið var, og hve lítið við
fyrir vestan vissum í raun um daglegt líf og
lífsbaráttu og hugarheim almennings fyrir
austan. En bak við járntjaldið var eitt land
umlukt öðrum múrum til viðbótar. Það var
Albanía. Í lok heimsstyrjaldarinnar tók þar
völdin skæruliðahreyfing kommúnista með
stuðningi Sovétríkjanna og leiðtoginn Enver
Hoxha stýrði í umboði Stalíns. Hann gerðist grimmur harðstjóri þótt ekki stundaði
hann fjöldamorð á þjóð sinni eins og sumir,
en eftir að Stalín féll frá 1953 slettist hins
vegar upp á vinskapinn milli Sovétríkjanna
og Albaníu, svo albanskir kommúnistaleiðtogar hölluðu sér að Kína, þar sem líka var
komin á kommúnistastjórn. En svo rofnuðu
tengsl Albaníu og Kína og eftir það stóðu
Albanir einir, luktir inni í sínum einangraða
heimi, þeir voru rétt eins og Norður-Kórea
nútildags, nema svo bláfátækir að þeir höfðu
ekki kraft til að ögra umheiminum, það

óttaðist þá enginn og enginn hafði verulegan áhuga á því sem þar fór fram. Hoxha
dó 1985 en arftakar hans reyndu að viðhalda
stjórnkerfinu sem þá var orðið svo feyskið
að þegar kommúnisminn hrundi í gervallri
Austur-Evrópu um 1990 sópaðist Kommúnistaflokkur Albaníu líka frá völdum.
Skömmu fyrir fyrstu frjálsu kosningarnar 1993 birtist rúmlega fimmtugur maður á
flugvellinum í höfuðborginni Tírana, snyrtilegur og bar sig vel, hann framvísaði vegabréfi frá einhverri Albaníu sem ungir landamæraverðirnir höfðu aldrei heyrt getið um,
og þar stóð skýrt og greinilega starfsheitið:
KONUNGUR. Og hann kvaðst heita Leka I
og vera kominn til að taka við ríki sínu.
Að baki þessum furðulega atburði var,
eins og venjulega, löng saga.
Tóku trú Tyrkja
Þegar Tyrkir lögðu undir sig Balkanskaga á
14. og 15. öld voru Albanir meðal þeirra fáu
af hinum nýju þegnum þeirra sem undirgengust íslam. Á því græddu þeir ýmislegt og margir Albanir urðu mikilsháttar
menn í tyrknesku stjórnkerfi. Þegar komið
var hátt á 19. öld var Tyrkjaveldi hins vegar
komið að fótum fram og þjóðirnar á Balkanskaga sýndu hver af annarri merki um að
vilja brjótast til sjálfstæðis. Þá vaknaði líka
þjóðerniskennd í Albaníu, burtséð frá trúarbrögðunum sem landið deildi með Tyrkjum, og eftir stríð á Balkanskaga 1912 lýstu
Albanir yfir sjálfstæði. Á stórveldaráðstefnu
árið eftir viðurkenndu máttarvöld Evrópu
sjálfstæði Albaníu en til að gleðja Serba voru
Albanir hins vegar sviptir allstórum hluta
hins nýja ríkis síns, og hann færður undir
Serbíu. Þetta var héraðið Kosovo en þar
höfðu Serbar tapað mikilvægri orrustu gegn
Tyrkjum 1389, og því gátu Serbar ekki hugsað sér að héraðið tilheyrði Albaníu þótt þar
byggju nær eingöngu Albanir. Serbar eru
bersýnilega þeirrar náttúru að hafa mesta
helgi ekki á þeim stöðum þar sem þjóðin
vann sína bestu sigra, heldur þar sem hún
mátti þola mest niðurlægjandi ósigurinn.
Nema hvað, sjálfstæð Albanía fór að reyna
að komast til manns, þótt vantaði þann
stóra hluta þjóðarinnar, sem í Kosovo bjó.
Stórveldin höfðu valið þýskan prins sem
konung landsins en hann hrökklaðist fljótt
úr landi þegar fyrri heimsstyrjöldin hófst
og veikburða ríkið varð leiksoppur her-

Nám í
Danmörku
Námskynning verður í Norræna húsinu
laugardaginn 28. febrúar 12-16
Eftirfarandi háskólar munu kynna
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Það
var sagt að
kóngurinn
ætti meira
en 600
blóðhefndir
yfir höfði
sér, svo
mjög hafði
hann gert á
hlut manna,
og hann
lifði af 55
banatilræði.
Sjálfur bar
hann á sér
byssu og
lenti stundum í skotbardaga við
tilræðismenn. En
einhvern
veginn lifði
hann þetta
allt saman
af.

skárra nágranna. Eftir styrjöldina hugðist stórveldaráðstefna í París leggja niður
Albaníu og skipta henni milli Grikklands,
Ítalíu og hinnar nýju Júgóslavíu, en Albanir
mótmæltu ákaft og sögðust fyrr mundu allir
dauðir liggja en fallast á það. Að lokum kom
Woodrow Wilson Bandaríkjaforseti þeim
til bjargar og krafðist þess að stórveldin
viðurkenndu sjálfstæði þeirrar Albaníu sem
reist hafði verið 1912. Og var nú komið á fót
lýðveldi.
Í landinu var hins vegar allt í hönk. Það
var fátækt og frumstætt og íbúarnir sjálfum
sér sundurþykkir, lýðræðishefðir öngvar en
flest svið samfélagsins rammlega föst í ævafornum viðjum. Víða í sveitum var enn við
lýði lénsskipulag þar sem smákóngar réðu
því sem þeir vildu ráða. Ofbeldi og pólitísk
tilræði voru algeng og hjálpaði ekki til að í
Albaníu hafði um aldir þróast kerfi blóðhefnda svo litið var á það sem sjálfsagða
skyldu stoltra manna að hefna með blóði
hverrar mótgerðar. Og bæði Júgóslavar og
Ítalir voru sífellt með puttana í málefnum
landsins.

ALBANÍA OG NÁGRENNI
NÚ Á TÍMUM
Svartfjallaland

Kósóvó

MIÐJARÐARHAFIÐ
Makedónía

Tírana

Albanía
Ítalía
Grikkland

þeirra að reka síðustu Þjóðverjana burt og
Fasískir tónar
taka völdin í landinu: það voru kommúnistar
undir forystu Envers Hoxha. Enginn möguMeðal þeirra sem helst bitust um völdin
leiki var þá á því að Zog fengi að snúa aftur
í Albaníu á þriðja áratug aldarinnar var
til valda og Albanía hvarf bak við járntjaldAhmet Muhtar Zogolli af gamalgrónu slekti
ið. En Zog lifði í vellystingum praktættarhöfðingja og lénsherra í norðuglega til æviloka 1961 og eftir
anverðri Albaníu. Zogolli var
hans dag fór gullið gamla í að
kornungur þegar hann varð forhalda uppi syninum Leka sem
sætisráðherra 1922, þá var
lét prenta fyrir sig vegabréf
hann aðeins 27 ára. Ekki var
á vegum ríkis sem ekki var
lognmolla í albanskri pólitík
lengur til.
um þær mundir, hvað sem
Þegar hann birtist svo á
öðru leið. 1923 lifði Zogolli
flugvellinum í Tírana ráku
af skotárás í albanska
Albanir upp stór augu, en í
þinginu og ári eftir það var
raunum sínum eftir áratugi
einn af pólitískum andstæðbak við þykka múra og svo
ingum hans myrtur og hann
ZOG
hrun kommúnismans fannst
grunaður um verknaðinn. Þá
KONUNGUR
sumum Albönum kannski ekkert
fór hann í útlegð til Júgóslavíu um
verri hugmynd en hver önnur að fá
skeið en sneri þaðan fremstur í flokki
yfir sig kóng, fátækasta land Evrópu, já, því
rússneskra hermanna sem hann hafði fengið
ekki að fá kóng, og 1997 tókst Leka I að fá í
léða og varð forseti 1925, þrítugur að aldri.
gegn þjóðaratkvæðagreiðslu um endurreisn
Zogolli var því sem næst einráður samkonungdæmis. Því var hafnað á afgerandi
kvæmt þeirri stjórnarskrá sem albanska
hátt, en þeir eru til sem fullyrða að kosnþingið samþykkti undir byssukjöftum Rússingaúrslitin hafi verið fölsuð og þjóðanna. Margir fasískir þættir voru
in hafi einmitt viljað fá yfir sig
við stjórnarfar hans, en fasisminn
son gullræningjans Zogs I.
gekk þá ljósum logum víða um
Evrópu, þegar menn leituðu
Reynt að efna í borgarastríð
að „sterkri stjórn“ eftir hryllOg svo er ein neðanmálsing heimsstyrjaldarinnar
grein við þetta allt saman. Á
og ofsafengið umrót næstu
árunum eftir síðari heimsára á eftir. Einkennisbúnstyrjöld höfðu Bretar og
ingar, áköll um samstöðu og
Bandaríkjamenn tekið sig
þjóðareiningu, skrúðgöngur,
saman um að efna til borghyllingar og kveðjur, allt einarastríðs í Albaníu og vonkenndi þetta hið nýja samféuðust til að það yrði til þess að
lag sem Zogolli reyndi að móta
ENVER HOXHA
Albanir vörpuðu af sér oki kommá örskömmum tíma. Og þrátt fyrir
únismans sem þá var að þyngjast á
vinalegt viðmót hans var hann náttúröxlum þeirra. Að minnsta kosti 300 albansklega purkunarlaus einræðisherra og hikaði
ir útlagar stukku í fallhlífum að næturþeli
ekki við að láta taka andstæðinga sína af
inn í Albaníu og áttu þeir að stofna „þjóðlífi. Árið 1928 steig hann það óvænta skref
frelsisfylkingu“ sem krefðist þess að hinn
að taka sér konungstign og kallaði sig Zog I
frábæri Zog kóngur fengi aftur hásæti sitt.
en breytingar á stjórnarfari urðu þó litlar.
Þótt umtalsverðum fjármunum og búnaði
Hann var jafn einráður og harðneskjulegur
væri varið til þessa verkefnis varð
þegar hann taldi svo þurfa. Og hann
árangurinn enginn. Kom þar
átti vissulega við ýmsa fjendur
hvort tveggja til að albanskir
að stríða – það var sagt að hann
alþýðumenn fundu reyndar
ætti meira en 600 blóðhefndir
ekki hjá sér þörf til að grípa
yfir höfði sér, svo mjög hafði
til vopna til stuðnings Zog, en
hann gert á hlut manna, og
þó einkum hitt að fallhlífarhann lifði af 55 banatilræði.
mennirnir virtust einstakSjálfur bar hann á sér byssu
lega óheppnir. Ótrúlega oft
og lenti stundum í skotbarvoru þeir gripnir af albönsku
daga við tilræðismenn. En
herlögreglunni nánast um leið
einhvern veginn lifði hann
og þeir lentu, sumir voru teknir
þetta allt saman af og gerði
af lífi formálalaust, aðrir leiddir
sannarlega ýmsar tilraunir til
KIM PHILBY
fyrir rétt og látnir vitna um undirað mjaka Albaníu nær nútímanum,
róður hinna vondu Vesturvelda er vildu
en mörgum fannst þær tilraunir hálfsteypa heiðarlegri kommúnistastjórn Hoxha.
kák og alltof miðaðar við hagsmuni hinnar
Löngu seinna kom í ljós að það var ekki
gömlu landeigendastéttar sem hann tilskrýtið að herlögreglan skyldi nánast alltaf
heyrði sjálfur.
tilbúin að taka á móti fallhlífarmönnum. Sá
Hvað varð um gullið?
breski leyniþjónustumaður sem annaðist
samskipti Breta og Bandaríkjamanna um
Í apríl 1939 gerðu Ítalir innrás í Albaníu,
þetta mál var nefnilega hæglátur maður að
fasistaleiðtoginn Mussolini vildi gera landið
nafni Kim Philby. Og eins og allir vita sem
að hluta hins nýja Rómaveldis sem hann ætlkomnir eru á miðjan aldur, þá reynist Kim
aði að klambra upp við Miðjarðarhafið. Zog
þessi Philby vera einn helsti njósnari Sovétkóngur komst undan á flótta, með sér hafði
ríkjanna á Vesturlöndum um þær mundir.
hann tveggja ára gamlan einkason sinn og
Upplýsingar um lendingarstaði útsendarkrónprins, Leka að nafni, og stóran hluta af
anna voru komnar til kommúnistastjórngullforða síns hrjáða ríkis, sem hann leit á
arinnar í Tírana áður en þeir komust einu
sem sína einkaeign. Á stríðsárunum börðust
sinni á loft til að útbreiða fagnaðarerindið
þrjár andspyrnuhreyfingar við Ítali og síðan
um Zog kóng.
Þjóðverja, og í nóvember 1944 tókst einni
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Risavaxin
upplifun
Við erum hér

Stærsta hvalasýning í Evrópu!
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Það jafnast fátt á við það að standa augliti til auglitis við hval.
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- skoðað þig um í verslun okkar
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Sannarlega
risavaxin upplifun

- notið veitinga á kaffihúsinu okkar, rétt við líkan af steypireyð í fullri
stærð
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Eftir ferðalag í gegnum sýninguna getur þú:

ÁN

SVO

Komdu og sjáðu 23 likön af hvölum í fullri stærð. Öll líkönin eru af
hvölum sem ﬁnnast við Íslandsstrendur. Hægt er að ganga meðal
þeirra, kynna sér gagnvirkt fræðsluefni og kynnast töfrandi heimi
hvalanna sem og þeim sjálfum.

Whales of Iceland | Fiskislóð 23-25 | Opið daglega milli kl. 09:00 og 18:00

www.whalesoficeland.is
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137
Bragi Halldórsson

Hrafnkell Daði 10 ára

sendi okkur þessa mynd af Godzilla.

„Enn ein stærðfræðiþrautin,“ stundi Kata. „Ekki alveg mín deild,“
bætti hún við. „Þú ert nú samt orðin nokkuð góð í stærðfræði við
að leysa allar þessar þrautir,“ sagði Konráð.„Huh!“ Var það eina
sem Kata sagði en hún varð þó að viðurkenna að með því að æfa
sig í stærðfræði gekk henni alltaf betur og betur. „Jæja, komdu
með þetta, hver er þrautin?“. Lísloppa las leiðbeiningarnar. „Hér
stendur: settu inn tölurnar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og
24 inn í auðu reitina þannig að samtals verði útkoman 65 í hverri
röð, bæði lóðrétt og lárétt og líka hornanna á milli.“ Kata fórnaði
höndum í uppgjöf en sagði svo, „Ókei, reikna, reikna, við hljótum
að geta þetta.“
Getur þú leyst þessa stærðfræðiþraut?

Alltaf að lenda í einhverjum ævintýrum
Svampur Sveinsson er fyndin persóna en samt pínu ruglaður. Það ﬁnnst Fanneyju Valgarðsdóttur, sex ára, sem fór í bíó um síðustu helgi að sjá gaurinn.
Hvernig gaur er Svampur
Sveinsson? „Hann er alveg eins
og svona gulur svampur. Hann
er mjög skemmtilegur en samt
pínu ruglaður. Hann er alltaf að
lenda í einhverjum ævintýrum.“
Vissir þú mikið um hann áður
en þú fórst á myndina? „Nei, ég
vissi ekkert mikið um hann. Var
samt búin að sjá nokkra þætti í
sjónvarpinu.“

Brandarar
Kennarinn: „Jæja, börnin góð, hafið
nú hljótt í skólastofunni, helst svo
hljótt að heyra megi saumnál detta.“
Nú var dauðaþögn ofurlitla stund en
þá kallaði lítil stúlka: „Ætlarðu ekki
að fara að láta nálina detta?“
Mamma: „Taktu ekki alveg svona
stóran bita af kökunni, Óli minn.
Hann Einar bróðir þinn á eftir að fá
sér.“
Óli: „En Einar er búinn að fá miklu
meira af kökum en ég. Hann var
búinn að borða kökur í tvö ár áður
en ég fæddist.“

Steini: „Kennari, systir mín er lögst
í mislingum.“
Kennari: „Þá verður þú að fara heim
undir eins og ekki koma í skólann
fyrr en systir þín er orðin frísk.”
Þegar Steini er kominn út úr skólanum himinlifandi glaður segir einn
af félögum hans í bekknum: „Systir Páls sem liggur í mislingum er í
Ameríku.“
Kalli: „Pabbi, af hverju setja málararnir alltaf nafnið sitt í neðra hornið
til hægri á málverkum?“
Pabbi: „Það er til að hægt sé að sjá
hvernig myndin á að snúa.“

Á Svampur vini og hverjir eru
þeir, ef einhverjir eru? „Já,
hann á vin sem heitir Pétur og
svo eru Harpa og Klemmi líka
vinir hans.“
Á hann einhverja óvini og
hverjir eru þeir ef einhverjir
eru? „Já, Paddi er óvinur hans
og svo sjóræninginn.“
Hvaða persóna finnst þér
skemmtilegust í myndinni og
af hverju? „Mér finnst Svampur
skemmtilegastur. Hann er líka
svo fyndinn og alltaf að lenda í
einhverju.“
En hvaða persóna er leiðinlegust – og af hverju? „Mér finnst
Paddi leiðinlegastur.“
Finnst þér myndin spennandi
eða ekki? „Já, mér finnst hún
mjög spennandi og skemmtileg.
Það er alltaf svo mikið að gerast
og svo er líka gaman að hún er
bæði teiknimynd og bara svona
venjuleg mynd líka.“

!!!
SPILAÐU MEI
SPILAÐU
MEIR
MEIRA
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MINNA!

Er eitthvað hægt að læra af
myndinni um Svamp Sveinsson
– og ef svo er, þá hvað? „Allir í
Bikiníbotnum, þar sem Svampur
á heima, eiga bara að vera vinir
og halda áfram að búa til góða
hamborgara á Klemmabita.“

GAGNRÝNANDINN „Svo er líka gaman að hún er bæði teiknimynd og svona venjuleg mynd líka,“ segir Fanney um myndina um Svamp.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

RISA
SKÓSPRENGJA
50-90% AFSLÁTTUR
Í FULLUM GANGI ÚT 2. MARS

0DUNDÍXU6P¾UDWRUJL
Smáratorgi, Kópavogi
Opið alla daga frá 11-18
Laugardaga: 11-18
Sunnudaga: 12-18

2XWOHW*UDIDUKROWL
Vínlandsleið 6, Grafarholti
Opið virka daga: 11-18
Laugardaga: 11-16
Sunnudaga: 13-17

46 | HELGIN |

28. febrúar 2015 LAUGARDAGUR

KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Fyrst er bæði hlé og næði en svo fer allt að
snúast um meintan happableðil (9)
11. Er virkilega fýla af vitinu eða er það bara í
nösunum á fólki? (12)
12. Lagðir lipur á minnið og kvinta með (9)
13. Þessi familía grefur sinn kærleik í garð fólks
síns og foldar (12)
14. Leita að táknunum í verkum málarans (9)
15. Hnikið keldu fyrir sénsinn á drætti (9)
16. Garnregla ber öll merki útbreiddrar innsláttarvillu (9)
18. Víst má sjá eftir auðveldri lausn innvols (4)
19. Vökvaðir grund líkt og goðsagnaverur gera
(10)
21. Ilmar ein sem ruglaður, lasinn maður og
vesöld hans öll (8)
24. Rekur sérsveitin flugfélag? (3)
27. Ef halda skal hnallþórumót þarf nokkur svona
(9)
28. Afturlykkja opnast ekki og allt er stopp sem í
henni lendir (6)
29. Spíri úr málmi? (3)
30. Skapar skúrinn mikli hættu? (11)
34. Keli á þennan smell (6)
35. Bogavangi bætir alltaf í (5)
36. Féð sem flóðið geymir leitar jökulhlaupsins
(11)
38. Sé sauði dúa meðal dúns af eigin snoppu (8)
39. Skjálfti fer um fullbúna skála er sölumaður
birtist (12)
41. Eiga orð við aldraða um hvert stefnir (7)
44. Æ, sénsinn er ekki fyrir hendi heldur hinn sem
ekkert leyfir (12)
45. Æst á augnablikum inn á milli (9)
46. Allskonar sætt fyrir sjónina (12)
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Lausnarorð síðustu viku var
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LÓÐRÉTT
1. Þolandi að fara í þennan karl þá tíð sem hann tórir (9)
2. Hugmyndalaus halda að níhilismi sé málið (9)
3. Fundin í óni með einni sem var það ekki (9)
4. Gangandi drynur vegna súrefnisvæðingar (7)
5. Greini sting einnar sem þekkt er af illu einu (9)
6. Sjússríki hið mesta (8)
7. Vöfðum öllu í eina bendu, þú og ég (12)
8. Mun sá kjaftur teppa meiriháttar samgönguleiðir
og af hlýst banvæn lokun lífæðar (12)
9. Sat hin iðna kyrr meðan ósamstæðir voru í
ruglinu? (8)
10. Held mig alfarið við svona sverð (9)
17. Sá Lexa öfuga rölta hjá og fyrrverandi hans
Jóakims var þar líka (9)
20. Óværunnar egg kosta leiðindi og fát grípur um sig
í þessu eitraða lofti (9)
22. Heyrði á tal stúlku á leið til Skánar eða Skagafjarðar (9)
23. Gamalt dekk fékk framhaldslíf á sólarströnd rétt í
þessu (7)
24. Að niðurlægja og drepa er lítið verk (8)
25. Teygi lopann meðan allt er á fleygiferð, ljúgið þið
nú einhverju um það (8)
26. Allt er auðvelt milli febrúar og apríl, enda lárétt (8)
31. Ákveðin kona fékk drátt (9)
32. Svakareið segir selur (7)
33. Komu fersk í plássið er hann var rétt kominn á fætur
(9)
37. Geðvond sál er alltaf að ískra (7)
39. Í rauðu meðal rósa (5)
40. Fimmtíu frá Englandsströndum eru þarlend (5)
41. Auðvitað er hún búttuð, en hún má samt kjósa (4)
42. Togi tætla ský? (4)
43. Það er alltaf eitthvað ráðaleysi þegar við reynum
og reynum (4)
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Vikulega er dregið úr innsendum
m
lausnarorðum og fær vinnings-hafi eintak af bókinni Djúsbók
k
Lemon eftir Jón Arnar Guðbrandsson og Jón G. Geirdal fráá
Forlaginu. Vinningshafi síðustu
u
viku var Björn Pétursson, Seltjarnarnesi.

L
LAUSNARORÐ
E bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman saman birtist
Ef
lleiðindafyrirbæri. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 4. mars næstkomandi á
k
krossgata@frettabladid.is merkt „28. febrúar“.

MIÐASALA Á MIÐI.IS

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

0DUNK¸QQXQHKI

LAMBAFILE

M/FITU - FERSKT

-20% 3.783

Kræsingar & kostakjör

ÁÐUR 4.729 KR/KG

KJÚKLINGABRINGUR

PÍTABUFF

DANSKAR - 900G

FRYSTIVARA

M/ 6 BRAUÐUM

-21% 1.391

-30% 944

ÁÐUR 1.761 KR/PK

ÁÐUR 1.349 KR/PK

FAJITA SÓSA

GRÍSAHAKK

MILD/MED.- DISCOVERY

STJÖRNUGRÍS

-50% 649

269

ÁÐUR 299 KR/STK

ORGANIC PIZZUR

ORGANIC PIZZUR

398

498

MARGHERITA 340 G

ÁÐUR 498 KR/STK

ÁÐUR 1.298 KR/KG

MANGO

-50%

2 TEG. 340 G

ÁVÖXTUR VIKUNNAR

245

ÁÐUR 489 KR/KG

ÁÐUR 598 KR/STK

PRJÓNA
DAGAR
SÚKKULAÐIBITAKEX

X-TRA 150G

169

ÁÐUR 196 KR/STK
Tilboðin gilda 26. feb. - 1. mars. 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast.
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

SMOOTHIE BLÖNDUR
3 TEG. - 600G

497

ÁÐUR 599 KR/PK

-20%
AFSLÁTTUR
AF GARNI OFL.

www.netto.is
Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík
Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss ·
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TÍMAMÓT
ÞETTA GERÐIST: 28. FEBRÚAR 1941

Flutningaskipið Persier strandaði
Breska flutningaskipið Persier strandaði
á Dynskógafjöru, austan Hjörleifshöfða,
þennan dag árið 1941 í miklu hvassviðri.
Það var í skipalest á leið frá Ameríku til
Bretlands sem tvístraðist í veðurhamnum.
Persier sendi út neyðarkall og varðskipið Ægir var kallað út frá Vestmannaeyjum.
Símalínur höfðu slitnað í óveðrinu og
því var ekki hægt að gera Mýrdælingum
viðvart um strandið en varðskipið beindi
ljóskösturum að Persier og vakti athygli

OLOF PALME

manna í landi á atburðinum. Sólarhring
seinna hafði 44 manna áhöfninni verið
bjargað í land heilli á húfi. Skipið var 8.200
tonn að stærð og var farmurinn meðal
annars 100 ósamsettar bifreiðar.
Meðan skipverjarnir biðu flutnings til
Reykjavíkur tóku þeir þátt í björgunartilraunum við Vík þar sem bátur með sjö
mönnum tók niðri í innsiglingunni.
Persier náðist út og var dregið til Reykjavíkur en brotnaði í tvennt í Kleppsvíkinni.

MERKISATBURÐIR
1950 Breska olíuflutningaskipið Clam strandar við Reykjanes.
Björgunarsveitin Þorbjörn í Grindavík bjargar 23 mönnum, en
27 farast, flestir frá Kína.
1960 Lokadagur 10. vetrarólympíuleikanna í Squaw Valley í Kaliforníu.
1986 Olof Palme, forsætisráðherra Svíþjóðar, er myrtur í Stokkhólmi.
2003 Nói albinói eftir Dag Kára Pétursson er frumsýnd.
2008 Dimitris Christofias tekur við af Tassos Papadopoulos sem
forseti Kýpur.
2013 Benedikt 16. lætur af embætti sem páfi Rómversk-kaþólsku kirkjunnar.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

GUÐMUNDUR EBBI PÉTURSSON
Leirutanga 43A, Mosfellsbæ,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Eir
fimmtudaginn 19. febrúar sl. verður
jarðsunginn frá Lágafellskirkju þriðjudaginn 3. mars kl.13.00.
Pétur Heimir Guðmundsson
Magnús Snorri Guðmundsson
Guðmundur Atli Pétursson
Kristín Þóra Pétursdóttir
Amelía Rún og Aron Berg

Heiðveig Andrésdóttir
Sunna Mjöll Sigurðardóttir
Sandra H. Harðardóttir
Grímur Helgason

Elsku hjartans pabbi minn, sonur okkar,
bróðir, mágur, barnabarn og sambýlismaður,

UNNAR INGI HEIÐARSSON
Vallartúni 6, Akureyri,

sem lést fimmtudaginn 19. febrúar verður
jarðsunginn frá Akureyrarkirkju föstudaginn
6. mars klukkan 13.30. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á reikning Benonýs Inga sonar hans,
302-13-300328, kt. 280812-2690.
Benoný Ingi Unnarsson
Heiðar Rögnvaldsson
Sigríður Jóhannesdóttir
Íris Huld Heiðarsdóttir
Þorsteinn Björnsson
Guðrún Helga Heiðarsdóttir
Guðrún Helga Kjartansdóttir
Steinunn Ósk Eyþórsdóttir

Magnús Guðjónsson
Sigríður Ólafsdóttir
Valur Oddgeir Bjarnason
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Hinrik Valsson

Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og duftker

Á SVIÐINU Í IÐNÓ „Þarna koma fram margir efnilegir söngvarar sem eiga örugglega eftir að ná langt í framtíðinni,“ segir Hrönn Þráinsdóttir

tónlistarstjóri.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Leðurbaróninn blanda
úr tveimur óperum
Óperan Leðurbaróninn með tónlist eftir Strauss verður ﬂutt í Iðnó tvívegis á morgun af
Nemendaóperu Söngskólans í Reykjavík. Það er 40. uppfærsla Nemendaóperunnar.
„Leðurbaróninn er blanda af tveimur
óperettum eftir Jóhann Strauss, Leðurblökunni og Sígaunabaróninum,“ segir
Hrönn Þráinsdóttir tónlistarstjóri og
píanóleikari í sýningu Nemendaóperu
Söngskólans í Reykjavík í Iðnó. „Við
ákváðum að taka eitthvað eftir Strauss
því að það er afmælisár, 190 ár liðin frá
fæðingu hans. Við fléttum þessum tveimur óperum saman og köllum sýninguna
Leðurbaróninn. Það var annaðhvort að
velja nafnið Sígaunablakan eða Leðurbaróninn og það síðarnefnda varð ofan á.“
Hrönn segir tónlistina í óperunni
hljómfagra, fjöruga og heillandi. „Það
þekkja allir aríur úr þessum óperettum Strauss,“ segir hún og minnir á að
Íslenska óperan opnaði óperuhúsið sitt
með sýningum á Sígaunabaróninum
1982 og sýndi 50 sýningar fyrir fullu
húsi.

Söngvararnir í Leðurbaróninum
eru allir úr röðum nemenda í framhalds- eða háskólanámi við Söngskólann í Reykjavík. „Þetta er mikið
efni og ansi flókið fyrir unga fólkið
en það stendur sig svakalega vel,“
segir Hrönn. „Þó að músíkin sé létt
og skemmtileg eftir valsakónginn
þá er þetta mikið stykki að takast á
við fyrir krakkana. En auðvitað er
frábært fyrir þá að fá að standa að
alvöru sýningu í alvöru leikhúsi. Iðnó
er dásamlegt hús að sýna í og við
notum sviðið og salinn. Tökum þetta
alla leið. Þarna koma fram margir
efnilegir söngvarar sem eiga örugglega eftir að ná langt í framtíðinni.“
Leðurbaróninn er 40. uppfærsla
Nemendaóperu Söngskólans á þeim
33 árum sem hún hefur verið starfrækt. Sibylle Köll er leikstjóri. Tvær

EFNI ÓPERUNNAR
Leðurbaróninn gerist í Vín og hittast
allar persónur sögunnar á sama balli,
margar í dulargervi og hefur hver
sína ástæðu. Þegar líða fer á dansleikinn tilkynnir Leðurblakan, Falke,
að nú hefjist hlutverkaleikur og þar
með eru allir komnir með hlutverk
í Sígaunabaróninum. Þegar Falke
finnst nóg komið, hverfa gestir aftur
til raunveruleikans, veislusalarins í
Vín. En þótt Sígaunabaróninn hafi
aðeins verið hlutverkaleikur kann
eitthvað að hafa breyst í samskiptum
gestanna!

sýningar verða á morgun, sunnudag,
sú fyrri klukkan 16 og síðari klukkan 20.
gun@frettabladid.is
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Ástkær eiginkona mín og móðir okkar,

ÓLAFUR B. ÓLAFSSON

prinsessan af Þrúðsölum,
Þrúðsölum 10, Kópavogi,

fyrrv. framkvæmdastjóri,
Deildartúni 8, Akranesi,

lést sunnudaginn 22. febrúar. Útförin fer
fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn 3. mars
kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimili.
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,
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Alda Jóhannesdóttir
Guðmunda Ólafsdóttir
Þröstur Stefánsson
Sigurbjörg Þrastardóttir
Tómas Guðni Eggertsson
Alda Þrastardóttir
Þröstur Elvar, Hildur Ása og Sigurbjörg Helga

HELGA HAFSTEINSDÓTTIR

lést á líknardeild LSH í Kópavogi þann
21. febrúar síðastliðinn. Jarðarförin fer fram
þriðjudaginn 3. mars kl. 13.00 í Lindakirkju.
Sérstakar þakkir fær Friðbjörn læknir, Hjördís hjúkrunarfræðingur,
sem og allt starfsfólk á 11-B á LSH, í Heimahlynningu og á
líknardeildinni í Kópavogi fyrir einstaka umönnun og hlýju í garð
Helgu og fjölskyldu.
Dagbjartur Hilmarsson
Hilmar Hafsteinn Dagbjartsson
Darri Dagur Dagbjartsson
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Snertilausar greiðslur

OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. WWWFJARDARKAUPIS
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verð áður 1.662 kr./kg
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Maðurinn minn,

GUÐMUNDUR PÁLMASON
frá Akranesi,

lést fimmtudaginn 26. febrúar.
Fyrir hönd barna, tengdabarna,
barnabarna og barnabarnabarna,
Sólrún Engilbertsdóttir

Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir og afi,

LÝÐUR BAKKDAL BJÖRNSSON
sagnfræðingur,
Starhólma 4, Kópavogi,

lést á Vífilsstöðum þann 25. febrúar.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Guðbjörg Ósk Vídalín Óskarsdóttir
Valgerður Birna Lýðsdóttir
Haraldur Jónasson
Lýður Óskar Haraldsson

UMDÆMISSTJÓRINN „Við erum að láta gott af okkur leiða og kynna okkur,“ segir Guðbjörg.

Okkar elsku mamma, tengdamamma,
amma og langamma,

ELSA ÞORVALDSDÓTTIR
Álfheimum 62,

sem lést sunnudaginn 22. febrúar,
verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 3. mars, kl. 15.00.
Þorvaldur Sigurðsson
Herdís Ástráðsdóttir
Þóra Katla Bjarnadóttir
Þórður Sigurðsson
Ástríður Elsa Þorvaldsdóttir
Theódóra Þorvaldsdóttir
Jóhann Kristinn Ragnarsson
Davíð Ingi Þorvaldsson
Hrefna María Jónsdóttir
Ágúst Atlason
Arnar Jónsson
Kristján Andri Jónsson
og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

AÐALHEIÐUR STEFÁNSDÓTTIR
Kópavogsbraut 1b,

lést á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð
miðvikudaginn 25. febrúar.
Sigurbjörg Magnúsdóttir
Ólöf Margrét Magnúsdóttir
og barnabörn.

Hákon Ísaksson

Beita sér fyrir betra
líﬁ, góðvild og friði
Rótarý á Íslandi heldur Rótarýdaginn í dag. Alls kyns skemmtun verður víða um
land og verður vakin athygli á því fyrir hvað Rótarý stendur. Klúbbarnir eru 30 og
hefur hver þeirra frjálsar hendur um skipulag dagsins.
„Þessi dagur verður með alls konar
skemmtilegu ívafi og við erum að láta af
okkur gott leiða og kynna okkur,“ segir
Guðbjörg Alfreðsdóttir, umdæmisstjóri
Rótarý á Íslandi, um Rótarýdaginn í dag,
laugardag, sem haldinn er hátíðlegur
víða um landið á mismunandi tímum.
Hér á landi eru starfandi þrjátíu
Rótarýklúbbar. Hver klúbbur hefur
frjálsar hendur um skipulag dagsins en
allir munu þeir vekja athygli á því fyrir
hvað Rótarý stendur.
Rótarý er hreyfing fólks úr flestum
starfsgreinum. Hreyfingin er alþjóðafélagsskapur sem starfar í meira en 200
löndum í öllum heimsálfum. Félagar eru
um 1,2 milljónir í um 34 þúsund klúbbum.
Guðbjörg segir samtökin fremstu
mannúðar- og þjónustusamtök í heimi
sem beita sér fyrir betra lífi, góðvild og

friði. „Ég hvet alla til að mæta í dag hjá
klúbbnum sem er næstur hverjum og
einum og kynna sér starfsemina,“ segir
Guðbjörg.
Meðal þess sem er á dagskrá í dag er
Rótarýrokk fyrir unglinga í Bæjarbíói
í Hafnarfirði á vegum tveggja Rótarýklúbba þar í bæ. Rótarýklúbbur Sauðárkróks er með skemmtilega sögugöngu
um bæinn, með leiðsögn og dagskrá á
Kaffi Króki. Margt fleira er á döfinni
í dag og hægt er að kynna sér dagskrá
allra klúbbanna á heimasíðu Rótarý á
Íslandi.
Á vegum alþjóðahreyfingarinnar
starfar sjóður, Rótarýsjóðurinn, sem
klúbbar um allan heim leggja fé til.
Hann ráðstafar rúmlega 100 milljónum
dollara árlega til fræðslu- og mannúðarmála. Guðbjörg segir sjóðinn mjög vel
rekinn og að 97 prósent fjár sem fari í

sjóðinn renni í verkefni á vegum hreyfingarinnar. „Til dæmis hefur sjóður
Bills Gates, stofnanda Microsoft-hugbúnaðarfyrirtækisins, og konu hans
Melindu Gates, lagt mikið fé til útrýmingar lömunarveiki, vegna þess hve vel
sjóðurinn er rekinn.“
Stærsta verkefni Rótarýsjóðsins undanfarin ár hefur einmitt verið að útrýma
lömunarveiki. „Rótarý hefur með þessu
kostað bólusetningar við lömunarveiki á
ýmsum stöðum í heiminum og stutt það
verkefni ötullega,“ segir Guðbjörg.
Rótarý á Íslandi styrkir einnig á
hverju ári efnilegt tónlistarfólk.
Þá hefur ungt fólk fengið Rótarýstyrki
til háskólanáms, bæði Georgiu-styrkinn
og svonefndan friðarstyrk. Auk þess
sendir Rótarý skiptinema og tekur á
móti slíkum nemum ár hvert.
nadine@frettabladid.is

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,
HEKLHÓPURINN OG
BÆJARSTJÓRINN

SIGURBJÖRN ÞORGEIRSSON
skósmíðameistari,

Jóhanna Hálfdánsdóttir, Halldóra Jónsdóttir, Ásta Björnsdóttir,
Guðrún Jóhannesdóttir,
Guðríður Haraldsdóttir,
Sigrún Valgarðsdóttir,
Regína Ásvaldsdóttir
bæjarstjóri, Bára K. Guðmundsdóttir, Ingibjörg
H. Gísladóttir og Ásta
Salbjörg Alfreðsdóttir.

lést á Hrafnistu, Hafnarfirði 18. febrúar sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hins látna.
Þórunn S. Pálsdóttir
Jónína Sigurbjörnsdóttir
Gunnar Rúnar Magnússon
Bjarki Gunnarsson
Eva María Guðmundsdóttir
Andri Gunnarsson
Christine Pepke Pedersen
Sólfríður Lilja og Matthías Þór

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

KRISTJANA JÓNSDÓTTIR
Bræðratungu 8, Kópavogi,

lést 25. febrúar síðastliðinn.
Útförin verður auglýst síðar.
Sigurjón Hrólfsson
Jón Hrólfur Sigurjónsson
Erla Sigurbjarnadóttir
Hörður Sigurjónsson
Anna Rósa Sigurjónsdóttir
Jens Ágúst Jóhannesson
Helga Sigurjónsdóttir
Steinar Sigurðsson
Heiðar Sigurjónsson
Sólveig Jörgensdóttir
Sveinn Sigurjónsson
Erla Skaftadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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.

Hekluðu fjall úr 150 dúllum
Hópur kvenna sem hefur hist reglulega á Bókasafni Akraness til að hekla dúllur
afhenti safninu afrakstur iðjunnar í formi listaverks sem nefnist Fjallið okkar.
„Við ákváðum að hekla 150 dúllur í tilefni af 150 ára afmæli bókasafnsins
á síðasta ári, hófumst handa í haust
og hittumst vikulega á safninu með
garn og heklunálar,“ segir Guðríður
Haraldsdóttir. Hún er ein kvennanna
í svokölluðum dúlluhópi sem samanstendur af handverkskonum á Akranesi. Í þeim hópi eru þrjár sem nefna
sig Hekls Angels og Guðríður er ein
þeirra.

Nýlega settu konurnar saman listaverk úr dúllunum, í lögun eins og
Akrafjallið, enda kalla þær verkið Fjallið okkar og gáfu safninu það
formlega. Halldóra Jónsdóttir, forstöðukona bókasafnsins, er yfir sig
ánægð með verkið sem nú prýðir
einn vegg safnsins. Hún segir hópinn
ætla að hittast áfram á safninu fyrsta
þriðjudag í mánuði og býður bæjarbúa
velkomna.
- gun

Viktoría Hermannsdóttir

Tilnefnd í ﬂokknum Blaðamannaverðlaun
ársins fyrir umfjöllun í Fréttablaðinu um
innﬂytjendur á Íslandi og áhrifarík viðtöl.

Hrund Þórsdóttir

Tilnefnd í ﬂokknum Rannsóknarblaðamennska
ársins fyrir umfjöllun á Stöð 2 um lyfjamistök.

Þorbjörn Þórðarson

Tilnefndur í ﬂokknum
Rannsóknarblaðamennska
ársins fyrir umfjöllun um
ﬂugslysið við Hlíðarfjallsveg.

Garðar Örn Úlfarsson
Tilnefndur í ﬂokknum
Rannsóknarblaðamennska
ársins fyrir umfjöllun um
ﬂugslysið við Hlíðarfjallsveg.

Ólöf Skaftadóttir
Tilnefnd í ﬂokknum Viðtal ársins
fyrir viðtal sitt í Fréttablaðinu
við tvíburabræðurna Kára og
Halldór Auðar- og Svanssyni.

4 tilnefningar til Blaðamannaverðlauna Íslands

VEL AF SÉR VIKIÐ!
Við erum afar stolt af því fagfólki sem starfar á fréttastofu 365 og óskum þeim sem hlutu tilnefningar til
Blaðamannaverðlauna fyrir árið 2014 innilega til hamingju. Tilnefningarnar eru viðurkenning fyrir okkur öll
og hvatning til að gera enn betur við að ﬂytja landsmönnum ítarlegar og vandaðar fréttir.
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SJÁLFSTÆTT FÓLK
Næsti viðmælandi Jóns Ársæls er Eyþór Ingi Gunnlaugsson,
tónlistarmaður. Eyþór Ingi verður í hlutverki Jesú í Jesus
Christ Superstar sem verður ﬂutt í Hörpu á Skírdag.

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!
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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

Rýkur burt

Almáttugur. Hér eru
Æi
ein, tvær, þrjár …
Pondus,
fjórar sneiðar af súrum ekki gera
gúrkum. Maður fær þetta mál úr
alltaf þó svo að maður
þessu.
biðji um ekki um það.

Svona, nú
Hversu
gera þeir ekki
sömu mistök lengi
gildi
aftur. Ég er
það?
búinn láta
loka staðnum.

Nei, Nei, Nei! En ég held samt
að veitingastaðir kunna
samt að meta uppbyggilega
gagnrýni, svo þeir geti bætt
þjónustuna.

Að
minnsta
kosti sex
mánuði.

Fáðu þér áskrift áLV

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hver var
þetta?

Einhver stelpa sem
heitir Kata. Hún er
eins og fellibylur.

Þeytist
bara út
um allt?

Jább.

En inni í auga stormins er
allt með kyrrum kjörum.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Gleðilegt nýtt
ár allir saman!

| 19:45
ÍSLAND GOT TALENT
Glæsilegur íslenskur sjónvarpsþáttur þar sem leitað er að
hæﬁleikaríkustu einstaklingum landsins. Kynnir keppninnar
er sjónvarpsmaðurinn góðkunni, Auðunn Blöndal.

| 20:45
RIZZOLI & ISLES
Jane Rizzoli og réttarlæknirinn
Maura Isles eru afar ólíkar en
góðar vinkonur sem leysa
glæpi Boston-mafíunnar í
sameiningu.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

Eigi skal haltur ganga meðan báðir fætur eru jafnlangir.
Gunnlaugur ormstunga.

| 21:30
BROADCHURCH

6

7

9

| 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og
skemmtilegir þættir fyrir
yngstu áhorfendurna alla
daga á Krakkastöðinni.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. helminguð, 6. utan, 8. sigti,
9. mærð, 11. verslun, 12. aga,
14. sveigur, 16. tveir eins, 17. kverk,
18. umfram, 20. skst., 21. skömm.

11

14

21

5

8

12

18

365.is

3

LÓÐRÉTT
1. elds, 3. spil, 4. land, 5. flík,
7. fáeinum, 10. hélt á brott, 13. draup,
15. snafs, 16. flan, 19. bókstafur.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. hálf, 6. án, 8. sía, 9. lof,
11. bt, 12. skóla, 14. krans, 16. rr,
17. kok, 18. auk, 20. no, 21. smán.

2

1

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. ás, 4. líbanon,
5. fat, 7. nokkrum, 10. fór, 13. lak,
15. skot, 16. ras, 19. ká.

Magnaðir spennuþættir þar
sem fylgst er með störfum
rannsóknarlögreglufulltrúanna Alec og Ellie.

Símon Þórhallson (1.961) hafði hvítt
gegn Ólafi Kristjánssyni (2.118) á
Norðurorkumótinu–Skákþingi Akureyrar. Ólafur lék síðast 60.… Bf4-g3?
Hvítur á leik

61. Hxg3! og jafntefli samið þar sem
hvítur er patt eftir 61.…Kxg3. Jafntefli
niðurstaðan í spennandi skák sem skipti
nokkrum sinnum um eigendur.
www.skak.is Rótarý-mót Fjölnis í dag.



GERÐU KRÖFUR
GÓLFEFNI Reykt og hvíttuð eik með microfösun,
lökkuð með möttu lakki.
Þjónusta hefur í fjölmörg ár verið eitt af aðalsmerkjum
Egils Árnasonar. Það er okkar trú að þjónustan skilji á milli
í samkeppni, það er þess vegna sem að við leggjum allt
okkar í að veita þér framúrskarandi þjónustu.

Suðurlandsbraut 20

108 Reykjavík

Sími: 595 0500

www.egillarnason.is

Opnunartímar: Mánudaga - föstudaga kl. 9 - 18 og laugardaga kl. 11 - 15

1998

4998

Tigi BED HEAD
shampoo
og næring
kr. 2 x 750ml
750m
ml
m
2 x 750ml

1698
kr. 90 stk.

kr. 48 þvottar

Verð áður 1875 kr.pk.

398
kr. 250g.

1498

259

kr. 500g.

kr. 500ml.

298
kr. 250ml.

359

229
kr. 1 kg.

kr. 2 ltr,

189
kr. kg.

398
kr. 500ml.

598
kr. kg.

1098

1098

kr. kg.

kr. kg.

695

695

998

kr. kg.

kr. kg.

kr. stk.ca.1100g

3598
kr. kg.

Upprunaland Þýskaland

199

359

kr. pk.

kr. 125g

3898
kr. kg.

198
kr. 120g

1198
kr. kg.

498
kr. 567g.
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Aðalfundur
Kvennadeildar Rauða krossins í Reykjavík 2015 verður haldinn í Hvammi
Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 38, fimmtudaginn 5. mars kl. 18:00.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Kosning í stjórn og nefndir
3. Önnur mál
4. Kvöldverður
5. Helga Guðrún Johnson les úr bók sinni Saga þeirra, sagan mín.
Mjög áríðandi að tilkynna þátttöku í síma 545 0405, 545 0400 eða með
tölvupósti: audur@redcross.is í síðasta lagi daginn fyrir fundardag.

Stjórnin

STJÓRNMÁLAHÁTÍÐ
Í VATNSMÝRINNI

Tók bara ekki eftir að
tíminn liði svona ﬂjótt
Rannveig Fríða Bragadóttir mezzosópran og Gerrit Schuil halda ljóðatónleika
í Hannesarholti á morgun. Nokkur ár eru frá því að Rannveig Fríða söng síðast
opinberlega á Íslandi enda upptekinn prófessor við Tónlistarháskólann í Vín.
„Það er langt síðan við Gerrit
höfum starfað saman, það var held
ég 2007 en ég söng hér á landi síðast á Myrkum músíkdögum 2009.
Nú eru tvö ár frá því ég kom heim
síðast í prívaterindum. Hef bara
verið upptekin á öðrum slóðum
og tók ekki eftir því að tíminn liði
svona fljótt,“ segir Rannveig Fríða
Bragadóttir mezzosópransöngkona. Hún ætlar að syngja í Hannesarholti á morgun klukkan 16 við
undirleik Gerrits Schuil píanóleikara.
„Við erum með þó nokkur Schubert-lög, stór og falleg, meðal annars hið þekkta lag Dverginn. Það
er dýrmætt að fá að syngja þau,“
segir söngkonan.
Rannveig Fríða býr í Vínarborg
og hefur kennt við einsöngvaradeild Tónlistarháskólans þar síðan
2008. Í fyrra fékk hún prófessorsstöðu við þennan virta skóla og
segir það ástæðuna fyrir því
hversu sjaldan hún kemur í söngferðir til Íslands. „Ég kenni dálítið
mikið og einbeiti mér að því. Einsöngurinn og kennslan eru tvö
störf og ég get ekki sinnt þeim
báðum vel svo ég verð að velja á
milli. Ég syng auðvitað við kennsluna á hverjum degi þannig að ég
nota mitt hljóðfæri þar. En ég verð
að hugsa um framtíðina, hvað ég
geti gert þegar ég eldist og það er
að kenna, maður kemst ekkert í
svona stöðu hvenær sem er.“
Sjálf lærði Rannveig Fríða við
einsöngvaradeildina á sínum tíma
eins og margir okkar bestu söngvara. Þar kenndi Svanhvít Egilsdóttir í áratugi en Rannveig kveðst
ekki hafa lært hjá henni heldur
Helene Karusso sem einnig hafði
sterkt samband við Ísland.
Rannveig Fríða kveðst kenna
stúlkum frá ýmsum löndum en
engri frá Íslandi eins og er. Hún
er á förum út aftur á mánudaginn
enda mánaðarlöngu vetrarfríi í
skólanum að ljúka. „Nemendurnir
sem stunda einsöngsnám eru orðnir óþreyjufullir að komast í tíma,“
segir Rannveig Fríða. „Ég get ekkert afrækt þá lengur.“
gun@frettabladid.is

Á ÆFINGU Gerrit og Rannveig hafa átt gott samstarf í gegnum tíðina og meðal

annars gefið út tvo diska með ljóðatónlist.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

En ég verð að hugsa um framtíðina, hvað ég geti
gert þegar ég eldist og það er að kenna, maður kemst
ekkert í svona stöðu hvenær sem er.

- dagar umræðu og lýðræðis -

Verkefnastyrkir
Dagana 11.-13. júní verður í fyrsta sinn á Íslandi haldin
hátíð tileinkuð opnum skoðanaskiptum þar sem stóru
málin í samfélaginu verða rædd. Hátíðin er haldin að
frumkvæði Norræna hússins og samstarfsaðila þess.
Norræna húsið óskar eftir atriðum frá félagasamtökum.
Atriðin geta t.d. verið í formi fyrirlestra, málþinga
eða uppákoma.
Hægt er að sækja um styrk fyrir allt að 100.000 kr. fyrir
verkefninu til Norræna hússins.
Umsóknirnar skulu sendar á netfangið
thuridur@nordice.is merktar styrkur fyrir 1. apríl 2015.
Umsóknareyðublaðið má finna á slóðinni:
www.norraenahusid.is/media/atburdir/styrkur-umsoknareydublad.pdf

Norræna húsið
Sturlugata 5 • 101 Reykjavík
Sími: 5517030
www.norraenahusid.is

KAMMERKÓR SELTJARNARNESKIRKJU Seltjarnarneskirkja er gott tónlistarhús og við vonum að einhverjir komi að gleðjast

með okkur á góunni, segir Friðrik Vignir sem hér er ásamt Kammerkór Seltjarnarneskirkju.

Köllum þetta kóraveislu á góunni
Kammerkór Seltjarnarneskirkju, Kór Neskirkju, Söngfjelagið, Dómkórinn og
Söngsveitin Fílharmónía bjóða upp á tónleikaveislu í Seltjarnarneskirkju í dag.
„Við höldum samsöng okkur til
skemmtunar og langar að leyfa
öðrum að njóta. Köllum þetta
kóraveislu á góunni,“ segir Friðrik Vignir Stefánsson, stjórnandi
Kammerkórs Seltjarnarneskirkju,
um tónleika fimm blandaðra kóra í
kirkjunni í dag klukkan 17.
Kórarnir eru Kammerkór Seltjarnarneskirkju, Kór Neskirkju,
Söngfjelagið, Dómkórinn og Söng-

sveitin Fílharmónía. „Við kórstjórarnir þekkjumst vel. Vorum
eitthvað að krunka saman fyrir
nokkrum mánuðum og þá kom
hugmyndin upp um að halda sameiginlega tónleika og þetta verður
hressilegt,“ lofar Friðrik Vignir.
Efnisskráin er fjölbreytt, verk
frá barokktímanum til dagsins í
dag, íslensk þjóðlög í bland við lög
frá Eistlandi, Svíþjóð, Japan og

Bandaríkjunum. Hver kór syngur
nokkur lög og síðan allir saman í
lokin. „Við ákváðum að taka lög
sem allir þekkja eins og Heyr
himnasmiður, Á Sprengisandi og
þjóðsönginn og svo syngjum við
Halelújakórinn úr Messísai eftir
Händel,“ segir Friðrik Vignir og
tekur fram að miðinn kosti aðeins
1.000 krónur og kaffi verði á könnunni í hléinu.
gun@frettabladid.is

.Y|OGVWXQGPHé

6XQQXGDJLQQPDtNOt(OGERUJ
Söngelsku bræðurnir þenja raddböndin ásamt hljómsveit og óvæntum gestum.
Miðasala hefst miðvikudaginn 4. mars kl. 10:00 á midi.is og í miðasölu Hörpu.
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MARÍA
ELÍNARDÓTTIR

„Þegar ég byrjaði
að sýna þessar
myndir þá blasti
við feminískur
stíll,“ segir María
um myndirnar úr
The Good Wife
Guide-seríunni.

Góða eiginkonan vakti viðbrögð
sem komu mér skemmtilega á óvart
Ég er eiginlega hálf feimin við þessa athygli en fjölskyldan er voða stolt, segir María Elínardóttir, mastersnemi í ljósmyndun við FAMU í
Prag í Tékklandi, sem var valin ein af efnilegustu ljósmyndurum Evrópu og sýnir í París um helgina.
María Elínardóttir stundar mastersnám í ljósmyndun við FAMU í Prag en hún lauk BAgráðu frá sama skóla. Nýlega var María valin
sem fulltrúi síns skóla til þess að taka þátt í
alþjóðlegri sýningu þrettán skóla víðsvegar
að úr Evrópu. Markmið sýningarinnar er að
styrkja unga listamenn og koma þeim á framfæri. FAMU er ákaflega virtur skóli bæði á
sviði ljósmyndunar og kvikmyndagerðar og
segir María að námstíminn hafi verið ákaflega fjölbreyttur og auðvitað lærdómsríkur.
„Námið í FAMU er svolítið öðruvísi því hér
er enginn að taka brúðkaupsmyndir eða framleiða auglýsingar. Kennararnir eru allir listamenn svo dagskráin er nokkuð lífleg. Það er
mikil áhersla lögð á listasögu og heimspeki,
sem er ólíkt hefðbundnu ljósmyndanámi.
Lokaprófin eru líka skelfileg, eftir hverja önn
mætum við tólf manna dómnefnd og þurfum
að verja allt sem við höfum gert á skólaárinu.
Nú í lok námsins fór ég að einbeita mér að
hugmyndafræðinni á bak við ljósmyndun og
hvernig ég get nýtt tæknina til þess að koma
skoðunum niður á blað eða í mynd.
Í inntökuprófunum fyrir meistaranámið,
lofaði ég dómnefndinni að gera allt öfugt við
það sem ég er vön og það hefur borgað sig
hingað til. Ég tók þátt í sex sýningum á síðasta
ári, í Tékklandi, Slóvakíu og Slóveníu. Síðustu
verkin mín hafa fengið svo frábærar móttökur
að ég eiginlega skammast mín.“
Serían sem kom velgengni Maríu af stað
heitir The Good Wife Guide og var lokaverk-

THE GOOD WIFE GUIDE 120 x 90 sm. Stafræn prentun. Ein af myndunum úr seríunni sem María
Elínardóttir sýnir í París um helgina.

efni fyrra árs meistaranámsins. „Ég fann lista
úr gömlu tímariti sem taldi upp ýmis dæmi
um hvernig góð eiginkona ætti að haga sér og
sendi hann á milli fólks, sem svo sagði mér

<VaaZg;daY
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<VaaZg;daY!{GVjÂVg{ghi\
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KZg`^ckZgÂVhÅcYaVj\VgYV\`a#&&¶&,!
hjccjYV\`a#&'¶&,!b{cjYV\`a#&%¶&,
=¨\iZgVÂh`dÂVjeeWdÂhh`g{cV{bncYa^hi#^h
GVjVg{ghi\jg&)Æhb^**&%)%%Ælll#bncYa^hi#^h

Fyrirlestur um frásagnarhefð
og tungumál inúíta
<jccaVj\jg7acYVa

A^hibjcVjeeWdÂ

Ég fann lista úr gömlu tímariti sem taldi upp hvernig góð
eiginkona ætti að haga sér.

hvað því fannst. Viðbrögðin voru bæði mjög
alvarleg og hrikalega fyndin. Sem dæmi var
ein reglan: Hafðu kvöldmatinn tilbúinn, hugsaðu fram í tímann, jafnvel kvöldinu áður. Ég
ætlaði að reyna að sjá skoplegu hliðina á þessum gamla, úrelta lista fyrir góðar eiginkonur og gerði myndaseríu eftir því en það má
kannski segja að þegar allar myndirnar voru
prentaðar og komnar á vegginn í galleríinu, þá
blasti svolítið feminískur stíll við. Góða eiginkonan vakti sterk og fjölbreytt viðbrögð sem
kom mér skemmtilega á óvart.“
María var valin ein af bestu útskriftarnemum úr þrettán ljósmyndaskólum í Evrópu af
Frönsku samtökunum, J-E-E-P, sem reyna
að styrkja unga listamenn og koma þeim á
framfæri. Hún er einmitt að sýna í París um
helgina og verður aftur í Frakklandi í mars,
þar sem hún tekur þátt í vinnustofu Magnumljósmyndarans Antoine d’Agata.
„Ég veit eiginlega ekkert í hvað stefnir og
er hálf feimin við þessa athygli en fjölskyldan er voða stolt og það er æðisleg tilfinning. Í
síðustu viku hélt ég einkasýningu í Prag undir
titlinum Guð blessi Ísland, þar sem ég gerði
pínu grín að ástandinu á Íslandi eftir bankahrunið, en ég kenni eiginlega heimþránni
um það verk. Fram undan er mikil vinna og
ferðalög en fyrst og fremst ætla ég klára þetta
nám. Mig langar alveg svakalega að komast
heim til að halda sýningu, svo ég geti nú boðið
ömmum mínum og öfum en hvort verður af
því kemur bara í ljós.“
magnus@frettabladid.is

Kanadíska listakonan Tiffany
Ayalik heldur hádegisfyrirlestur
á vegum Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur og Sendiráðs Kanada
á Íslandi um sagnahefð inúíta í
Norður-Kanada á mánudaginn kl.
12-13 í stofu 201 í Lögbergi í HÍ.
Tiffany Ayalik fæddist í Yellowknife í Norður-Kanada og er
af inúítaættum. Hún kynntist frásagnarhefð inúíta þegar
hún hlustaði á sögur eldra fólks
af inúítaættum. Hún er með
framhaldsmenntun í leiklist frá
Alberta-háskóla. Tiffany Ayalik á
að baki langan leikferil og vefur
gjarna menningu inúíta í list sína.
Í fyrirlestri sínum fjallar hún
um hvaða áhrif það hefur haft á
minnihlutahópa í Norður-Kanada
að tapa upprunalegu tungumáli
sínu og menningu og hvernig ungri
kynslóð inúíta tekst að dafna sem
minnihlutahópur. Aðgangur er
ókeypis og öllum heimill.
- mg

TIFFANY AYALIK

➜ Tiffany Ayalik fæddist í
Yellowknife í Norður-Kanada
og er af inúítaættum. Hún
kynntist frásagnarhefð inúíta
þegar hún hlustaði á sögur
eldra fólks af inúítaættum.

SKÍÐAFATNAÐUR

50%

AFSLÁTTUR

30%

AFSLÁTTUR AF
GILDIR
SKÍÐA- OG BRETTA27. febrúar
PÖKKUM*
til 2. mars
2015

skíðagleraugu – skíðahjálmar – ullarsokkar – hanskar – húfur – ullarfatnaður

TAX FREE
DAGAR

AF ÖLLUM
ÚTIVISTAR-

VÖRUM

TA X F R E E J A F N G I L D I R 1 9 , 3 6 % V E R Ð L Æ K K U N . G I L D I R A Ð E I N S Á Ú T I V I S TA R V Ö R U M . D A G A N A 2 7 . F E B R Ú A R – 2 . M A R S 2 0 1 5 .
30% afsláttur af skíðapökkum ef þú kaupir skíði, bindingar, skó og staﬁ. 30% afsláttur af brettapökkum ef þú kaupir bretti, bindingar og brettaskó.

KOMDU
OG GERÐU
FRÁBÆR
KAUP!

INTERSPORT AKUREYRI / SÍMI 460 4891 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA / SÍMI 585 7220 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 18. SUN. 13 - 17.
INTERSPORT SELFOSSI / SÍMI 480 4611 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

MIKIÐ ÚRVAL
AF GLERAUGUM
OG HJÁLMUM
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20.00 Samsýningin Fjöltengi opnuð í
Ekkisens, Bergstaðarstræti 25b. Hópur
tíu listamanna sækist eftir því að varpa
ljósi á list sem sjálfstæða og sjálfbæra
með aðferðum dulfræðinnar.

Síðustu forvöð

Gjörningar
17.00 Gjörningurinn Draumastaða– Um
hið andlega í listinni fluttur í Kaffistofunni, Hverfisgötu. Höfundar verksins
eru myndlistarmennirnir Huginn Þór
Arason og Haraldur Jónsson.

Tónleikar
16.00 Listvinafélag Hallgrímskirkju og
tónlistardeild Listaháskóla Íslands bjóða
til tónleika í Hallgrímskirkju á Háskóladaginn. Aðgangur ókeypis.
17.00 Kammerkór Seltjarnarneskirkju,
Kór Neskirkju, Söngfélagið, Dómkórinn
og Söngsveitin Fílharmónía slá upp
kóraveislu á góunni í Seltjarnarneskirkju. Miðaverð er 1.000 krónur.
20.00 Sigríður Thorlacius, Ragnheiður
Gröndal og Magni ásamt hljómsveit
stíga á svið á Græna Hattinum og flytja
tónlist Fleetwood Mac. Miðaverð er
3.900 og aukatónleikar klukkan 23.00.
20.00 AmabAdamA í Sólskinsveislu í
Stúdentakjallaranum. Frítt inn.
21.00 Emilíana Torrini og Ensemble X á
Húrra í kvöld á vegum Berlin X Reykjavík. Miðaverð er 3.900.
22.00 Electric Space Orchestra á Dillon
í kvöld. Frítt inn.
22.30 Hljómsveitin Audio Nation spilar
á Frederiksen Ale House í kvöld.

Leiklist
20.00 Leiksýningin Annar Tenór eftir
Guðmund Ólafsson frumsýnd í Iðnó.
Miðaverð er 4.500 krónur.

Opnanir
15.00 Sýning Arnars Ómarssonar, MSSS,
verður opnuð í vestursal Listasafnsins
á Akureyri.

13.00 Myndlistarsýningunni
#KOMASVO lýkur um helgina. Rýmingarsala á verkum í Listasafni ASÍ.
15.00 Síðasta sýning barnasöngleiksins
Björt í sumarhúsi í Tjarnabíó. Miðaverð
er 2.600 krónur.
20.00 Halaleikhópurinn setur á svið
morðsöguna Tíu litlir strandaglópar
eftir Agöthu Cristie í Halanum, Hátúni
12. Miðaverð er 2.500 krónur.

Söfn
14.00 Kínasafn Unnar opnað að Njálsgötu 33A.

Uppákomur
11.30 Einstakt hlaup á vegum Einstakra
barna vegna dags sjaldgæfra sjúkdóma.
Hlaupið frá Sundlaug Seltjarnarnes.
13.00 Kokkakeppni Food&Fun í
Norðurljósasal Hörpunnar.
14.00 Ólöf Sverrisdóttir með spunaleiksmiðju fyrir börn í Gerðubergi.
Búningar á staðnum.
14.00 Leikhópurinn Lotta sýnir Söngvasyrpu fyrir börnin í Menningarhúsinu
Spönginni. Allir velkomnir.
21.00 Speaking Solos í Mengi
í kvöld. Reykjavík Dance
Festival danshöfundar
takast á við að skapa sóló,
þar sem orð og texti eru
einu miðlarnir.

Bókmenntir

SUNNUDAGUR
Opið hús
12.00 Háskóladagurinn 2015– Opið
hús í Háskóla Reykjavíkur. Nemendur
kynna margvísleg verkefni, kynningar á
grunn- og meistaranámi og kynnisferðir um háskólann. Allir velkomnir.
12.00 Háskóladagurinn 2015 – Opið
hús í Háskóla Íslands. Ótal viðburðir,
kynningar og uppákomur. Allir velkomnir.
12.00 Háskóladagurinn 2015 – Opið
hús í Listaháskóla Íslands, Laugarnesi.
Nemendur, kennarar og starfsfólk taka
á móti gestum. Allir velkomnir.

Ljósmyndasýningar
15.00 Árleg sýning Blaðaljósmyndarafélags Íslands á bestu myndum ársins
2014 verður opnuð í Gerðarsafni í
Kópavogi.

Tónlist
20.00 Trúbadorinn Andri á Dubliner
í kvöld.
22.00 Dj Yamaho á Dolly í kvöld.
22.00 Dj Formaðurinn og Introbeats á
Paloma í kvöld.
22.00 Trúbadorarnir Arnar og Ingunn á
English Pub í kvöld.
23.00 Sváfnir Sigurðarson og félagar
leika og syngja á Ob-La-Dí-Ob-La-Da,
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.
23.00 Dj Benni B-Ruff á Prikinu í
kvöld.

Markaðir
11.00 Vetrarmarkaður Búrsins á
jarðhæð Hörpunnar.
12.00 Flóamarkaður til styrktar
Konukoti í Eskihlíð 4, Skógarhlíðarmegin.

13.00 Bókmenntir á
Matarmarkaði Búrsins í
Hörpu. Egill Helgason
tekur vel á móti rithöfundum í Vísu, fyrirlestrarsal í Hörpu.

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
1. MARS 2015

Tónleikar
13.15 Klassík í hádeginu. Hulda Björk
Garðarsdóttir sópransöngkona og Nína
Margrét Grímsdóttir píanóleikari flytja
tónlist eftir Brahms, Schubert, Schumann og Strauss í Gerðubergi. Enginn
aðgangseyrir.
14.00 Herdís Anna Jónsdóttir víóluleikari
og Steef van Oosterhout slagverksleikari
spila, syngja og leika á ýmis hljóðfæri í
Hljóðbergi, Hannesarholti. Miðaverð er
1.000 krónur.
15.15 Laufey Sigurðardóttir og Elísabet
Waage stilla saman fjóra fiðlustrengi og
fjörutíu og sjö hörpustrengi í 15:15 tónleikasyrpunni í Norræna húsinu.Miðaverð
er 2.000 krónur en 1.000 krónur fyrir
eldri borgara, öryrkja og námsmenn.
16.00 Rannveig Fríða Bragadóttir
sópran og Gerrit Schuil píanóleikari með
tónleika í Hannesarholti. Miðaverð 2.500
krónur.
16.00 Nemendaópera Söngskólans í
Reykjavík flytur Leðurbaróninn eftir
Johann Strauss í Iðnó. Miðaverð er 2.800.
21.00 Claudio Puntin og Skúli Sverrisson
í Mengi á vegum tónlistarhátíðarinnar
Berlin X Reykjavík. Miðaverð 2.000 krónur.

Dansleikir
20.00 Dansað verður í Félagsheimili eldri
borgara í Reykjavík í Stangarhyl 4. Hljómsveit Hússins leikur fyrir dansi. Aðgangseyrir er 2.000 krónur en 1.600 krónur
gegn framvísun félagsskírteinis

Uppákomur
11.00 Lokakeppni um Matreiðslumann
ársins 2015 fer fram fyrir framan Smurstöðina, Hörpu.
14.00 Greiningardagur á Þjóðminjasafninu. Fólki gefst kostur á því að koma með

eigin gripi til greiningar hjá sérfræðingum
Þjóðminjasafnsins en er beðið um að
hafa einungis 1-2 gripi meðferðis.
14.00 Gönguferð um slóðir íslenskra
myndlistarkvenna. Birna Þórðardóttir
leiðir gesti á milli áhugaverðra staða.
Gönguferðin hefst við Listasafn Íslands.
Allir velkomnir.
15.00 Sögustund fyrir börn í Grófinni.
María Þórðardóttir les upp úr skemmtilegri barnabók.

Síðustu forvöð
12.00 Sýningunni Svelgir með verkum
eftir Rósu Sigrúnu Jónsdóttur í Listasafninu á Akureyri lýkur á sunnudag.
13.00 Lokadagur sýningarinnar Transland
með verkum eftir Huldu Vilhjálmsdóttur í
Artóteki Borgarbókasafnsins.
14.00 Síðasti sýningardagur myndlistarsýningar Guðmundu Kristinsdóttur,
Endalaust og sýningar Ránar Jónsdóttur
og Ólafar Rúnar Benediktsdóttur, Hann
yrðir, í Anarkíu listasal, Hamraborg 3.
15.00 Leiðsögn um sýninguna Neisti í
Sverrissal Hafnarborgar á síðasta sýningardegi hennar. Ólöf K. Sigurðardóttir
leiðir gesti um sýninguna þar sem sýnd
eru verk eftir Hönnu Davíðsson.

Fyrirlestrar
15.00 Þórarinn Eldjárn flytur fyrirlesturinn Þarfur arfur og hirðdrápur í Listasafni
Sigurjóns Ólafssonar í tengslum við
sýninguna Listamaður á söguslóðum.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is

Kolvetnaskert
og próteinríkt
með suðrænu
bragði
– Nýtt KEA Skyr með
kókosbragði.
Náttúrulegur
sætugjaﬁ

Grunnnámskynningar
Stofa V101
13:00 Frumgreinanám
13:30 Íþróttafræði
14:00 Viðskiptafræði
14:30 Sálfræði
15:00 Hvað á ég að velja
- ætti ég að taka áhugasviðspróf?
Stofa M101
13:00 Tölvunarfræði / hugbúnaðarverkfræði
13:30 Iðnfræði
14:00 Tæknifræði
14:30 Verkfræði
Stofa M103
14:30 Lögfræði

Meistaranámskynningar
Stofa M102
13:00 Íþróttafræði
13:30 Tölvunarfræði
14:00 MBA
14:30 Viðskiptafræði
15:00 Sálfræði
15:30 Verkfræði / Iceland School of Energy
16:00 MPM
Stofa M103
15:00 Lögfræði

Dagskrá í Sólinni
12:00
– Mennta- og menningarmálaráðherra setur
Háskóladaginn. Kór tónlistardeildar
Listaháskóla Íslands flytur nýtt tónverk
– Lego-námskeið fyrir 6-12 ára (skráning í móttöku)
– Námskeið í vefhönnun fyrir 15-20 ára

HÉR KYNNIST
ÞÚ FRAMTÍÐINNI

13:00
– Leiðsögn um rannsóknarstofur í kjallara
– Kannaðu verðvitund þína
13:30
– Lego-námskeið fyrir 6-12 ára (skráning í móttöku)
– Kynnisferð um HR
14:00
– Hljómsveitin Rökurró
– Leiðsögn um rannsóknarstofur í kjallara

Í dag kynna allir háskólar landsins námsframboð sitt. Í Háskólanum í Reykjavík gefst
þér kjörið tækifæri til að spjalla við nemendur, kennara og náms- og starfsráðgjafa
um allt sem viðkemur náminu við HR.
Börn og unglingar geta sótt örnámskeið í skapandi tækni og öll fjölskyldan finnur
eitthvað við sitt hæfi í Sólinni þar sem hægt er að skoða litlu róbótana Ollie, Dash
og Dot, gervigreindarhornið, loftbíla, tölvutæting, sebrafiska, heilahreysti, kanna
verðvitund, prófa nýja tölvuleiki og virða fyrir sér ýmis eðlisfræðiundur.

14:30
– Kynnisferð um HR
15:00
– Lego-námskeið fyrir 6-12 ára (skráning í móttöku)
– Leiðsögn um rannsóknarstofur í kjallara
– Verðlaunaafhending í tölvuleikjakeppninni
Game Creator 2015 (í stofu V102)

... og margt fleira, sjá nánar á hr.is

Komdu á Háskóladaginn 2015
í dag kl. 12-16
• Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Hólum og Landbúnaðarháskóli Íslands verða með námskynningu á Háskólatorgi í Háskóla Íslands.
• Háskóli Íslands kynnir námsframboð sitt í Aðalbyggingu, Háskólatorgi, Öskju og Háskólabíói.
• Háskólinn í Reykjavík og Háskólinn á Bifröst kynna námsframboð háskólanna í húsakynnum Háskólans í Reykjavík í Nauthólsvík.
• Listaháskóli Íslands verður með kynningu á námsbrautum sínum í húsnæði skólans Laugarnesvegi 91.

/háskóladagurinn
#hdagurinn
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Kræsingar & kostakjör

SÆNSKUR SNILLINGUR Max Martin hefur unnið að vinnslu laga sem selst hafa í rúmlega 135 milljónum eintaka.

Maðurinn á bak við
helstu poppslagarana
Upptökustjórinn og lagahöfundurinn Max Martin ber ábyrgð á nokkrum af allra
vinsælustu popplögum samtímans. Allt frá Backstreet Boys til Taylor Swift.

PRJÓNA

DAGAR

-20%
AFSLÁTTUR
AF LOPA, GARNI,
PRJÓNABLÖÐUM
OG FYLGIHLUTUM
Tilboðin gilda 26. feb. - 1. mars. 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl
| Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana|

www.netto.is
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn ·
Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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Hver er Max?
Max Martin heitir réttu nafni
Karl Martin Sandberg og fæddist
í höfuðborg Svíþjóðar, Stokkhólmi, þann 26. febrúar árið
1971. Sem barn nam hann
almenna tónlistarfræði og á
táningsaldri söng hann í ýmsum
hljómsveitum. Hann gekk svo
til liðs við glamúrmetalsveitina
It’s Alive og var aðalsöngvari
hennar. Hann hætti í framhaldsskóla til þess að elta tónlistardrauminn og sú ákvörðun átti
eftir að borga sig. Hljómsveitin
hans fékk samning við Cheiron
Records og vann með upptökustjóranum Denniz PoP og
eftir að hafa gefið út plötuna
Earthquake Visions fór sveitin í
tónleikaferð með hljómsveitinni
Kingdom Come.
Max Martin fór svo að vinna
með upptökustjóra hljómsveitarinnar sinnar, Denniz PoP, og
varð hann mentor Martins eftir
að PoP tók eftir hversu hæfileikaríkur Martin var, sérstaklega
á sviði popptónsmíða. Hann
var í kjölfarið ráðinn til starfa
í Cheiron-hljóðverið í Svíþjóð.
Hann vann þar náið með lærimeistara sínum Denniz PoP og
eitt af hans fyrstu verkum var
upptökustjórn á annarri plötu
Ace of Base, The Bridge. Martin
yfirgaf hljómsveitina sína It’s
Alive árið 1995.
Sama ár hóf Martin samstarf
við bandaríska plötufyrirtækið
Zomba sem var í eigu Sony,
og er upphafið á ævintýrinu
hans með Backstreet Boys en
fyrsta lagið sem hann vann
með strákasveitinni var lagið
Quit Playing Games (With My
Heart). Þá fóru slagarar á borð
við As Long As You Love Me og
Everybody (Backstreet‘s Back)
að verða til og eru þessi lög og
samstarf hans við Backstreet
Boys upphafið á ótrúlegum ferli
hans sem upptökustjóri og lagahöfundur.

Nokkur af hans þekktustu verkum
Max Martin hefur skapað tónlist
sem selst hefur í rúmlega 135
milljónum eintaka smáskífulaga.
Hér er listi yfir nokkur af vinsælustu
lögunum sem hann hefur samið,
útsett eða stjórnað upptökum á.
KATY PERRY I Kissed a Girl, Teenage Dream, California Gurls, Roar,
Dark Horse.

BRITNEY SPEARS Oops!… I Did It
Again, Stronger, …Baby One More
Time, Till The World Ends.

KELLY CLARKSON Since You’ve
Been Gone, My Life Would Suck
Without You.

BACKSTREET BOYS Quit Playing
Games With My Heart, I Want It
That Way, Larger Than Life, As Long
As You Love Me, Shape of My Heart.

TAYLOR SWIFT We Are Never Ever
Getting Back Together, I Knew You
Were Trouble, 22, Shake It Off, Blank
Space, Style.

N’SYNC Tearin’ Up My Heart, It’s
Gonna Be Me, I Want You Back.

BON JOVI It’s My Life.
MAROON 5 One More Night.

Sannkallað
sigurbragð
Kokkakeppni

Food & Fun
28. febrúar

Food & Fun hefur löngum verið
einn af hápunktum ársins í íslenskri
veitingaﬂóru. Nokkrir gestakokkar
keppa sín á milli um titilinn Food
& Fun matreiðslumaður ársins í
Hörpunni á laugardaginn.

kl. 13.00 – 17.00
Salurinn Norðurljós
í Hörpu

Veitingastaðirnir sem taka þátt í
hátíðinni munu bjóða gestum að
bragða á dýrindismat sem gerður er úr
íslensku hágæðahráefni.

Reyka Vodka Kokteilkeppnin
hefst kl. 15.00

Landssamband Smábátaeigenda leggja
línubátum við Ingólfsgarð og þar geta
gestir hitt sjómenn sem eru að koma af
miðum. Jafnvel fengið keyptan ferskan
línuﬁsk beint úr bát.

www.foodandfun.is

ÚTÓN kynnir metnaðarfull verkefni á
erlendum mörkuðum þar sem íslensk
tónlist er í öndvegi.
Búnaðarþing Bændasamtaka Íslands
verður sett á sunnudeginum 1. mars kl.
12:30. Grillvagn sauðfjárbænda verður
á staðnum og kjötmeistarar elda
ljúffenga rétti af sinni alkunnu snilld.

Vetrarmarkaður Búrsins
Laugardaginn 28. febrúar og
sunnudaginn 1. mars
kl. 11:00 - 17:00

#foodnfun2015
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Óskarsframleiðandi sækir Íslendinga heim
Framleiðandi Óskarsverðlaunamyndanna Still Alice og Boys Don’t Cry heldur fyrirlestur í Bíó Paradís í dag.
Kvikmyndaframleiðandinn
Christine Vachon heldur fyrirlesturinn Úr öskustónni á Óskarinn í Bíó Paradís í dag. Þar ætlar
hún að ræða við gesti um reynslu
sína af því að framleiða óháðar
kvikmyndir og hvernig fjármagna
megi myndirnar án aðstoðar
styrkja frá ríkinu eða kvikmyndarisum, en hún fagnar tuttugu ára
starfsafmæli sínu í ár.
„Ég ætla að ræða um stöðu
óháðrar kvikmyndagerðar og
hvernig megi viðhalda ferlinum.

Svo leyfi ég þessu svolítið að ráðast, en mér finnst best ef ég get
náð einhverri umræðu milli mín
og áhorfenda,“ segir Vachon.
Myndir sem hún hefur framleitt
hafa sópað til sín verðlaunum,
nú síðast myndin Still Alice með
Julianne Moore í aðalhlutverki
sem fékk Óskarinn fyrir leik sinn.
Hún segir mikilvægast að kvikmyndagerðarmenn og framleiðendur finni rétta miðilinn til þess
að koma sögu sinni á framfæri.
„Það er mikilvægt að þeir hugsi

um sig sem sögumenn en ekki
kvikmyndagerðarmenn og finni
þannig besta miðilinn til þess að
segja söguna sem þeir eru með,
því það er svo auðvelt fyrir þá að
festast í sama farinu. Það er svo
margt í boði; sjónvarpsseríur,
netþættir, bíómyndir og fleira og
það þarf að nýta það,“ segir hún.
Vachon segir margt hafa breyst
síðan hún framleiddi fyrstu
myndina sína, Poison, fyrir tuttugu árum. „Það helsta er auðvitað
að það er ekki tekið upp á filmu

Það er mikilvægt að
þeir hugsi um sig sem
sögumenn en ekki
kvikmyndagerðarmenn.
lengur og svo auðvitað allir þessir mismunandi miðlar sem í boði
eru,“ bætir hún við. Fyrirlesturinn er öllum opinn og hefst klukkan 15.00 í Bíó Paradís.
adda@frettabladid.is
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16G
AC MIMO þráðlaust net, Bluetooth 4.0
8MP iSight og 720p Facetime myndavélar
8M
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Örþ
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STILL ALICE Julianne Moore hlaut

Óskarsverðlaun 2015 fyrir Still Alice.
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iPad Air Smartt Cover
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Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga
11:00 - 16:00

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900
BOYS DON’T CRY Hilary Swank með

Óskarsverðlaun 2000 fyrir Boys Don’t
Cry.
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Bjórbumbur hlaupa í tilefni morgundagsins
Bjóráhugamenn fagna tuttugu og sex ára afmæli bjórsins á Íslandi. Þeir hörðustu reima á sig hlaupaskóna.

HÆFILEIKARÍK HALLIE Leikkonan er

ósátt við stöðu hörundsdökkra kvenna í
kvikmyndabransanum.

Íslenskir bjórunnendur munu spretta úr spori
upp úr klukkan níu í dag. Hlaupið verður frá
splunkunýrri krá, Mikkeller&Friends, við
Hverfisgötu 12 og geta hlauparar valið á milli
að hlaupa tvo og hálfan, eða fimm kílómetra.
„Um ræðir hefð komna frá hinum danska
Mikkel Borg Bjergsø, eiganda brugghússins
Mikkeller í Danmörku. En hann hefur alla tíð
hlaupið mikið og hvetur aðra bjóráhugamenn
til að gera slíkt hið sama til að vega upp á móti
bjórþambinu,“ segir Haukur Heiðar Leifsson,
rekstrarstjóri Mikkeller á Íslandi. „Allir koma
svo í mark við KEX hostel þar sem hlaupagikkirnir geta svalað þorstanum með köldum bjór,“
en árleg bjórhátíð KEX stendur nú sem hæst,

í tilefni af tuttugu og sex ára afmæli bjórs á
Íslandi.
Ólafur Ágústsson, veitingastjóri KEX hostels, segir hátíðina ganga einkar vel „Hátíðin er
nú haldin í fjórða skiptið og viðtökurnar gríðarlega góðar. Í ár komast færri að en vilja og fyrir
löngu orðið uppselt.“
Ólafur segir drykkjumenningu Íslendinga
hafa tekið stakkaskiptum á nokkrum árum,
„bjórkreðsan á Íslandi er alltaf að stækka og
Íslendingar farnir að horfa í kúltúrinn sem
fylgir því að fá sér góðan bjór.“ Ólafur segir
hápunkt afmælishátíðarinnar vera hve lífleg
senan sé orðin hér á landi og úrvalið eftir því.
- ga

SKÁLAÐ FYRIR BJÓRNUM Haukur Heiðar Leifsson,
rekstrarstjóri Mikkeller&Friends sem opnaður var á
Hverfisgötu 12 í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FRÉTTABLAÐIÐ/NORDICPHOTOS

Hallie Berry
hlunnfarin
Hallie Berry opnaði sig nýlega
og sagðist alltaf hafa þurft að
berjast harðar fyrir tilverurétti
sínum innan kvikmyndageirans heldur en hvítar kynsystur
hennar.
Leikkonan, sem er fjörutíu og
átta ára og með glæstan feril að
baki, sagði jafnframt að flóknara
væri að vera af blönduðum uppruna heldur en hreinlega að eldast í bransanum.
Hallie Berry er þekktust
fyrir leik sinn í myndum eins og
X-Men, Catwoman og Monster’s
Ball. Hún var jafnframt fyrsta
hörundsdökka konan til að hljóta
Óskarsverðlaun fyrir leik í aðalhlutverki fyrir þá síðast nefndu
árið 2002.
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MEIDDUR Leikarinn Daniel Craig
komst í hann krappan á Ítalíu.

Bond slasast
við tökur á ný
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Leikarinn Daniel Craig fékk
höfuðhögg við tökur á myndinni Spectre þegar verið að taka
upp eltingaleik á bílum í Róm á
Ítalíu í vikunni. Craig var á Aston
Martin-bifreið þegar hann skellti
höfðinu utan í innréttingu bílsins. Læknir hlúði að Craig og gaf
honum svo grænt ljós á að halda
tökum áfram. Þetta er í annað
sinn sem Craig meiðist við tökur
á myndinni, en í síðustu viku
meiddist hann á hné við tökur í
Austurríki. Þá meiddist aðstoðarleikstjórinn Terry Madden alvarlega og brotnaði á báðum fótum
þegar trukkur sem hann var á
klessti á hlöðu á settinu.
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18.000 ástæður fyrir fordómum
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STILL ALICE
Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu. ANNIE
VEIÐIMENNIRNIR
HRÚTURINN HREINN
FIFTY SHADES OF GREY
KINGSMAN
SVAMPUR SVEINSSON 2D
PADDINGTON
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Hildar
Sverrisdóttur

É

g er ekki fordómafull kona. Er eiginlega frekar fordómalítil gagnvart
lífsháttum ýmiss konar. Með einni mjög
afgerandi undantekningu. Til er sá hópur
fólks sem fær blóð mitt til að þjóta um
æðarnar af hreinum pirringi og fullkomnu óþoli. Þetta gengur svo langt
að ég þarf að nota trixið um að telja
upp að tíu til að æpa ekki þegar þetta
fólk hefur borist í tal í umræðunni
undanfarna daga. Þessir fordómar
mínir beinast sem sagt að fólki sem
lætur ekki bólusetja börnin sín.

við hættuna af sjúkdómunum sem er bólusett gegn. Alveg sama, af því að bólusetningar eru eitt af læknavísindaafrekum
síðustu aldar sem hafa losað okkur við
sjúkdóma á borð við mislinga og kíghósta.
(Ja, þangað til núna þegar sjúkdómar sem
við vorum svo gott sem búin að drepa eru
aftur farnir að skjóta upp kollinum. Klapp
fyrir okkur.) Alveg sama, þegar ástæður fyrir bólusetningu eru einfaldlega
sirka átján þúsund á móti kannski þremur
áhættuþáttum.

ÉG GET REYNT að sýna því skilning að
ÉG HEF REYNT að bera virðingu
Magnaður þriller byggður á metsölubókinni
ÁÐUR EN ÉG SOFNA

Forsýnd um helgina í Kringlunni
Meryl Streep, Emily Blunt,
Chris Pine og Johnny Depp

auðvitað eigi foreldrar að ráða sem allra
mestu um velferð barna sinna. En það er
ekki svo að foreldrar séu með þessu einungis að setja sín börn í hættu. Þeir eru
að setja annarra börn í hættu. Börn sem
geta ekki varið sig.

OG ÞAÐ ER óásættanlegt. Svo óásættanlegt að frelsispési eins og ég sem vill helst
hafa færri reglur en fleiri er alvarlega að
íhuga að styðja við að bólusetningar verði
lögbundnar. Því að í mínum huga er þessu
fólki annars guðvelkomið að halda sig
bara í einangrun í Hrísey.

Harrison Ford aftur Deckard

Frá framleiðandanum Ridley Scott
Nicole Kidman Colin Firth Mark Strong

Tilnefnd til 3 óskarsverðlauna
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Besti leikari í aðalhlutverki - Eddie Redmayne

Leikarinn Harrison Ford mun
snúa aftur í framhaldsmynd af
Blade Runner, sem kom út árið
1982. Ford lék einmitt aðalhlutverkið í myndinni sem hefur
fest sig í sessi á meðal áhugafólks um svokallaðar Sci-Fimyndir. Ford verður áfram í hlutverki Ricks Deckard, en persónan
kom fyrst fram í skáldsögunni
Do Androids Dream of Electric
Sheep. Ridley Scott, sem leikstýrði fyrri myndinni, mun vera

➜ Blade Runner kom út árið
1982 og hefur fest sig í sessi á
meðal áhugafólks um svokallaðar Sci-Fi-myndir.
með í framleiðsluteymi myndarinnar en framhaldsmyndinni
verður leikstýrt af Denis Villeneuve, sem gerði myndina Prisoners. Áætlað er að tökur á framhaldsmyndinni hefjist á næsta ári.

SNÝR AFTUR Harrison Ford lék aðalhlutverkið í Blade Runner og mun snúa
aftur í framhaldsmynd. NORDICPHOTOS/GETTY
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fyrir hræðslunni um mögulega áhættu vegna bólusetninga
fyrir litla kroppa. Ég er samt
svo fordómafull að mér er alveg
nákvæmlega sama um þau rök.
Alveg sama, því að eina ástæðan
fyrir því að þessi rök eru yfirhöfuð uppi á borðum er sú að flestir
aðrir láta bólusetja börnin sín og
vernda með því börn þeirra sem
gera það ekki. Alveg sama, því
sú lúxusafstaða – í skjóli og boði
okkar hinna – bliknar í samanburði
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ANNIE
INTO THE WOODS

KL. 1 - 4 - 8
KL. 1 - 4

HOT TUB TIME MACHINE 2

KL. 8 - 10.20

HRÚTURINN HREINN
FIFTY SHADES OF GREY
KINGSMAN
PADDINGTON
THE WEDDING RINGER

KL. 1 - 3.30 - 5.45
KL. 8 - 10.45
KL. 8 - 10.45
KL. 1 - 3.30 - 5.45 - ÍSL TAL
KL. 10.50
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ANNIE

KL. 3 - 5

VEIÐIMENNIRNIR
FIFTY SHADES OF GREY

KL. 5.15 - 8 - 10.40
KL. 8 - 10.40

HRÚTURINN HREINN
KL. 3
BIRDMAN
KL. 5.20 - 8 - 10.40
ÖMURLEG BRÚÐKAUP - ÍSL TEXTI KL.. 3 - 5.50 - 8 - 10.20
PADDINGTON
KL. 3 - BARA SUN
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Verbúð 11 / Geirsgata 3 / 101 Reykjavík / Sími 5520011 / verbud11.is

Nýr og ferskur veitingastaður hefur opnað við Gömlu
höfnina í Reykjavík. Í Verbúð 11 er aðaláherslan lögð
á fjölbreytta ﬁskrétti, þótt einnig megi ﬁnna afbragðs
kjöt- og grænmetisrétti bæði á hádegis- og kvöldseðli.

TIL HAMINGJU MEÐ OPNUNINA!
VIÐ HLÖKKUM TIL ÁFRAMHALDANDI,
ÁNÆGJULEGS SAMSTARFS
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Heimþráin var orðin mjög mikil
Körfuboltamaðurinn Kristófer Acox, sem spilar með Furman-háskólanum í Bandaríkjunum, trónir á toppnum með ﬂest fráköst í sínum
riðli. Hann segir líﬁð geta verið erﬁtt svo langt frá móður sinni og vinum en hefur þó endurnýjað sambandið við föður sinn.
Tómas Þór
Þórðarson
tomas@frettabladid.is

KÖRFUBOLTI „Tímabilið hefur ekki

gengið nógu vel hjá okkur, sérstaklega ekki í okkar riðli. Við spiluðum ágætlega fyrri hluta vetrar
en seinni hlutinn hefur ekki verið
nógu góður.“
Þetta segir Kristófer Acox, 21 árs
gamall Vesturbæingur og körfuboltakappi sem spilar með Furmanháskólanum í Karólínuríki í Bandaríkjunum, í viðtali við Fréttablaðið.
Kristófer og félagar spila í nokkuð sterkum suðurriðli í efstu deild
háskólaboltans vestanhafs. Furman
hefur unnið átta leiki og tapað 20 og
er með árangurinn 5-12 innan síns
riðils.
Sjálfum hefur Kristófer gengið
mjög vel. Hann spilar sem framherji og er mjög öflugur í loftinu
sem skilar honum mörgum fráköstum. Svo mörgum reyndar að hann
er með flest fráköst í suðurriðlinum. Hann tók 17 slík í sigurleik liðsins aðfaranótt föstudags.
„Ég er mjög ánægður með
frammistöðu mína,“ segir Kristófer
sem er ætlað að hirða boltann uppi
við spjaldið. „Maður hefur sitt hlutverk í liðinu hérna úti. Ég er ekkert
bara í fráköstum. Það er náttúrlega
mikið lagt í varnarleikinn hérna og
ég tel mig þokkalega góðan varnarmann.“
Síðast sáu íslenskir körfuboltaáhugamenn Kristófer spila með
uppeldisfélagi sínu KR veturinn
2012/2013. Hann heillaði alla með
troðslum sínum og háloftatilþrifum,
en lengi hefur verið vitað að þarna
er á ferð mikill íþróttamaður. Hann
segist vera orðinn enn betri en þá
og kunna leikinn betur.
„Ég hef vaxið mikið líkamlega
og hef meiri leikskilning. Ég missti
mikinn tíma út í fyrra þegar ég
meiddist, en þetta er fyrsta heila
tímabilið mitt eftir meiðslin. En
já, ég ég tek miklum framförum,“
segir Kristófer.
Háskólalífið ekkert grín
Kristófer nýtur mikilla
forréttinda með því
að spila í bandaríska
háskólaboltanum.
Fyrir utan að spila
í sterkri deild fær
hann líka öflugt
nám, en Furman
er einkaskóli
þar sem mikið
er lagt upp úr
náminu. Álagið er þó mikið
á í þr ót t a námsmenn.
„ Það er

SEX TVENNUR Kristófer Acox hefur náð sex
sinnum að vera bæði með yfir tíu stig og yfir
tíu fráköst í sama leiknum á þessu tímabili.

PABBI OG MAMMA Terry og Edna sáu bæði

leikinn gegn Mercer.

MYND/AÐSEND

Ætlaði heim
Lífið getur verið einmanalegt fyrir

HÁLOFTAFUGL Kristófer Acox er mikill gormur. Hann treður hraustlega og tekur
fráköst í vörn og sókn eins og enginn sé morgundagurinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

íslenskan strák í ríflega 2.500
manna skóla í Karólínuríki. Kristófer reynir að halda reglulegu sambandi við vini og móður sína.
„Tæknin hjálpar náttúrlega
mikið. Ég tala við mömmu daglega
á Facebook sem og alla vinina. Það
hjálpar mér mjög mikið. En mikið
verður gott að komast heim í sumar
og hitta allt fólkið,“ segir hann.
Hann viðurkennir að lífið geti
verið erfitt svona einangraður frá
öllu sem hann þekkir. „Það er það
alveg klárlega. Ég var mjög tæpur
á því að fara aftur hingað út eftir

meiðslin. Ég þurfti náttúrlega að
eyða sumrinu hérna fastur í skólanum og komst ekkert heim,“ segir
Kristófer sem langaði heim síðasta
haust.
„Eftir að hafa verið hérna
úti allt sumarið var heimþráin
orðin mikil í september. Ég ætlaði aftur heim en ákvað að reyna
að þrauka. Nú er ég ákveðinn í
að klára þetta ár og þau tvö sem
ég á eftir. Maður verður bara að
þrauka. Þetta er erfitt en maður
verður að fórna einhverju,“ segir
Kristófer Acox.
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Þór Þ.: Tómas Heiðar Tómasson 25, Emil Karel
Einarsson 21, Grétar Ingi Erlendsson 20/9 fráköst,
Darrin Govens 12, Nemanja Sovic 11/5 fráköst,
Þorsteinn Már Ragnarsson 7/6 stoð, Jón Jökull
Þráinsson 5, Oddur Ólafsson 5, Halldór Garðar
Hermannsson 3, Sveinn Hafsteinn Gunnarsson 2.
Stjarnan: Marvin Valdimarsson 15/8 fráköst,
Justin Shouse 15, Jeremy Martez Atkinson 14/6
fráköst, Dagur Kár Jónsson 12/6 stoðsendingar,
Jón Orri Kristjánsson 10, Daði Lár Jónsson 5, Elías
Orri Gíslason 4, Ágúst Angantýsson 2, Brynjar
Magnús Friðriksson 2,.

KEFLAVÍK - FJÖLNIR

Saknar mömmu
Kristófer er sonur Terry Acox sem
spilaði með ÍA í byrjun níunda áratugar síðustu aldar. Hann ólst hins
vegar alfarið upp hjá móður sinni,
Ednu Maríu Jacobsen, sem hann
saknar mikið.
„Það er rosalega erfitt að vera í
burtu frá henni. Við höfum verið
svo náin allt mitt líf,“ segir Kristófer einlægur.
Hann hafði ekki séð hana síðan í
ágúst í fyrra þegar mamma mætti
til Furman í byrjun febrúar og sá
strákinn spila heimaleiki gegn
tveimur af bestu liðum riðilsins.
Hann spilaði mjög vel í báðum leikjunum, sérstaklega
þeim síðari þegar
hann bauð upp
á tvennu með
10 stigum og 13
fráköstum.
„Það var gott
að geta eytt smátíma með henni.
Þjálfararnir spurðu
mig hvort hún
gæti ekki
bara

flutt hingað því ég spilaði svo vel
með mömmu í stúkunni,“ segir
Kristófer.
Það er þó bót í máli að hann hefur
endurnýjað kynnin við föður sinn
sem býr skammt frá Furman.
„Það er mjög gott að vera í kringum hann. Hann býr hérna í
tveggja tíma fjarlægð og reynir að sjá alla heimaleikina. Það
hjálpar til að vera með pabba
hérna,“ segir Kristófer.

DOMINOS KARLA
ÞÓR ÞORL. - STJARNAN

alveg fáránlegt,“ segir hann og
dæsir. „Við æfum sex sinnum í
viku þó æfingum hafi aðeins fækkað eftir að tímabilið hófst. Hérna
er æft tvo og hálfan tíma í senn
sem maður þurfti að venjast, svo
er maður að lyfta, í aukaæfingum,
á skotæfingum, svo eru tímar í
skólanum og heimavinna. Þetta er
mikið álag en auðvitað þess virði
því maður er ekki að borga fyrir
námið. Ég get ekki kvartað.“
Háskólaíþróttamenn í Bandaríkjunum fá ekkert borgað og eiga
sumir erfitt með að komast af í skólunum, en Kristófer hefur það ágætt.
„Ég og nokkrir aðrir í liðinu
sóttum um styrk. Þá fær maður
ákveðna upphæð á mánuði og svo
erum við á fríu hæði hérna. Maður
getur borðað eins og maður vill
en hér fær maður ekkert íslenskt
lambakjöt sko,“ segir Kristófer og
hlær. „Maður þarf ekkert að eyða
miklu hérna því maður fær allan
fatnað frítt. Ég hef það bara mjög
fínt.“

99-81

Keflavík: Davon Usher 33/5 fráköst/3 varin skot,
Damon Johnson 19/4 fráköst, Guðmundur Jónsson 14/7 fráköst, Gunnar Einarsson 8, Valur Orri
Valsson 7/6 fráköst/7 stoðsendingar, Þröstur Leó
Jóhannsson 6/9 fráköst, Arnar Freyr Jónsson 4,
Andrés Kristleifsson 2, Reggie Dupree 2, Eysteinn
Bjarni Ævarsson 2.
Fjölnir: Jonathan Mitchell 24/13 fráköst/3 varin
skot, Danero Thomas 16/5 fráköst, Sindri Már
Kárason 15/5 fráköst, Davíð Ingi Bustion 11/5
fráköst, Emil Þór Jóhannsson 4, Hreiðar Bjarki
Vilhjálmsson 4, Garðar Sveinbjörnsson 4, Valur
Sigurðsson 2, Bergþór Ægir Ríkharðsson 1/4
fráköst.

UNDANÚRSLIT KARLA

UNDANÚRSLIT KARLA

VALUR- FH
38-38)

HAUKAR - ÍBV

40-44 (16-14, 32-32,

21-23 (14-10)

Haukar - Mörk (skot): Janus Daði Smárason
8 (12), Jón Þorbjörn Jóhannsson 2 (3), Þröstur
Þráinsson 2/1 (3/2), Brynjólfur Snær Brynjólfsson
2 (4), Einar Pétursson 2 (4), Árni Steinn Steinþórsson 2 (9), Heimir Óli Heimisson 1 (1), Tjörvi
Þorgeirsson 1 (2), Leonharð Harðarson 1/1 (2/2).

Valur - Mörk (skot): Geir Guðmundsson 10 (16),
Alexander Örn Júlíusson 8 (13), Guðmundur
Hólmar Helgason 7 (13), Kári Kristján Kristjánsson
6/2 (7/3), Finnur Ingi Stefánsson 5 (9), Vignir
Stefánsson 3 (5), Atli Már Báruson 1 (1).

Varin skot: Giedrius Morkunas 20/1 (44/1, 45%),

Varin skot: Hlynur Morthens 9 (31/2, 29%),
Stephen Nielsen 3 (25/2, 12%).

Hraðaupphlaup: 5 ( Janus 2, Einar 2, Tjörvi)

Hraðaupphlaup: 3 (Finnur Ingi 2, Vignir )

Fiskuð víti: 4 ( Janus, Þröstur, Einar, Heimir Óli)

Fiskuð víti: 3 (Guðmundur, Atli, Ómar)

Utan vallar: 6 mínútur.

Utan vallar: 16 mínútur.

ÍBV - Mörk (skot): Agnar Smári Jónsson 6 (13),
Theodór Sigurbjörnsson 5 (5), Hákon Daði
Styrmisson 4 (7), Magnús Stefánsson 3 (9), Andri
Heimir Friðriksson 2 (7), Einar Sverrisson 2 (8),
Grétar Þór Eyþórsson 1 (2/1), Guðni Ingvarsson
1 (4).

FH - Mörk (skot): Ásbjörn Friðriksson 14/4 (21/4),
Ísak Rafnsson 11 (20), Theodór Pálmason 6 (7),
Benedikt Kristinsson 4 (6), Halldór Ingi Jónasson
4 (8), Andri Berg Haraldsson 2 (2), Magnús Óli
Magnússon 2 (6), Daníel Matthíasson 1 (1).

Varin skot: Kolbeinn Aron Arnarson 7/1 (21/1,
33%), Henrik Vikan Eidsvag 3 (10/2, 30%).

Varin skot: Ágúst Elí Björgvinsson 15/1 (39/1,
38%), Brynjar Darri Baldursson 7 (22/1, 32%).
Hraðaupphlaup: 4 (Ásbjörn, Theodór, Benedikt)
Fiskuð víti: 4 (Theod. Benedikt, Halldór,Magnús)
Utan vallar: 12 mínútur.

STÓRLEIKUR Ásbjörn Friðriksson skoraði 14 mörk fyrir FH gegn Val. Ísak Rafnsson

skoraði 11 mörk og jafnaði einni sekúndu fyrir lok venjulegs leiktíma og í lok fyrri
framlengingar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Hraðaupphlaup: 11 (Theodór 4, Hákon 2, Magnús
2, Andri, Einar 2)
Fiskuð víti: 1 (Guðni)
Utan vallar: 10 mínútur.

NÝR OG SPENNANDI
MATSEÐILL
Brot af því besta:
TÚNA
Kolaður túnﬁskur, bonito-gljái
beikon, sítrónugrassmajó, kex

GRILLAÐ
LAMBA SIRLOIN
Rófur, geitaostur, pólenta,
hvítlaukur, soðsósa

PORK ME
Djúpsteikt grísasíða, epli,
beikon, majónes

RIBEYE 250g
Jarðskokkar, gljáður laukur,
kartöﬂugratín með rjómaosti,
béarnaise
NAUTALUND 200g
Jarðskokkar, gljáður laukur,
kartöﬂugratín með rjómaosti,
béarnaise

SALTAÐ UXABRJÓST
Piparrót, majónes, sinnep,
grillað brauð
GRAFIN BLEIKJA
Vestﬁrsk hveitikaka,
rauðrófupestó, estragonmajónes

CONFIT DE CANARD
crispy andarlæra „conﬁt“,
perlu-cous cous, gulrætur, appelsínur,
cashewhnetur og soðsósa
NÆTURSALTAÐUR ÞORSKHNAKKI
Grillað toppkál, blaðlaukur, quinoa,
beurre blanc
KOLAÐUR LAX
Kjúklingabaunir, grilluð paprika,
sítrónuconﬁt, humarbisque
HNETUSTEIK
Kartöﬂumauk, gljáð
rótargrænmeti, jarðskokkamauk

NAUTATVENNA
Nautalund, uxabrjóst,
toppkál, kartöﬂumauk,
nautasoðgljái

NAUTA TATAKI
Nautatataki, chili,
kóriander, kex

RISOTTO
Villisveppir, hægeldað naut, parmesan

UXABRJÓST
Andarlifur, kartöﬂumauk,
sinnepsfræ, jarðskokkar

HVÍTSÚKKULAÐI OSTAKAKA
Ástaraldin, bakað hvítt
súkkulaði, kókosís

BLÁSKEL Í SOÐI
Saffran, sítróna,
andaﬁtukartöﬂur, spicy majó

Borðapantanir í síma 517 7474 eða info@kolrestaurant.is
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DAGSKRÁ
SUNNUDAGUR

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 19.45
Ísland Got Talent

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur

Glæsilegur íslenskur sjónvarpsþáttur þar sem leitað
er að hæﬁleikaríkustu einstaklingum landsins. Kynnir
keppninnar er sjónvarpsmaðurinn góðkunni Auðunn
Blöndal og dómarar eru
Bubbi Morthens,
Selma Björnsdóttir,
Jón Jónsson og
Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir.

Að venju er Sprengisandur á dagskrá
Bylgjunnar. Gestir
Sigurjóns M. Egilssonar eru Sindri
Sigurgeirsson,
formaður Bændasamtakanna,
Gunnar Einarsson
bæjarstjóri, Helga
Árnadóttir frá SAF
og Sóley Tómasdóttir.

Sjálfstætt fólk
STÖÐ 2 KL. 19.10 Viðtalsþáttur þar
sem Jón Ársæll Þórðarson tekur
hús á áhugaverðu fólki og kynnist því eins og honum einum er
lagið. Jón Ársæll kafar undir yﬁrborðið og útkoman er einlægt
og skemmtilegt viðtal.

Rizzoli & Isles

Modern Family

STÖÐ 2 KL. 20.45 Fimmta þáttaröðin
um rannsóknarlögreglukonuna Jane
Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem eru
afar ólíkar en góðar vinkonur sem leysa
glæpi Boston-mafíunnar saman. Þær
ólust upp við mjög ólíkar aðstæður sem
hefur áhrif á störf þeirra og lífsviðhorf.

GULLSTÖÐIN KL. 19.30 Fjórða syrpan
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
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07.00
07.01
07.25
07.35
07.45
08.00
09.30
09.55
10.20
11.10
11.35
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.45
14.05
14.30
15.00
15.45
16.15
16.50
17.35
18.23
18.30
18.55
19.10
19.45
20.45
21.30
22.20
23.10
00.15
01.00
01.20
02.05
03.05
03.35
04.35

STÖÐ 3

Barnatími Stöðvar 2
Strumparnir
Latibær
Doddi litli og Eyrnastór
Elías
Algjör Sveppi
Scooby-Doo! Leynifélagið
Ben 10
Young Justice
Ninja-skjaldbökurnar
iCarly
Nágrannar
Nágrannar
Nágrannar
Nágrannar
Nágrannar
Modern Family
How I Met Your Mother
Eldhúsið hans Eyþórs
Restaurant Startup
Fókus
Um land allt
60 mínútur
Eyjan
Veður
Fréttir Stöðvar 2
Sportpakkinn
Sjálfstætt fólk
Ísland Got Talent
Rizzoli & Isles
Broadchurch
Banshee
60 mínútur
Eyjan
Transparent
Suits
Peaky Blinders 2
Looking
Boardwalk Empire
A Few Good Men

17.35 The Amazing Race
18.15 Hot in Cleveland
18.35 Last Man Standing
19.00 Bob’s Burgers
19.20 American Dad
19.45 The Cleveland Show
20.10 The League
20.55 Saving Grace
21.40 The Glades
22.20 Bob’s Burgers
22.45 American Dad
23.05 The Cleveland Show
23.30 The League
00.15 Saving Grace
01.00 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 Brunabílarnir 10.22
Kalli á þakinu 10.47 Ævintýraferðin 11.00
Strumparnir 11.25 Ljóti andarunginn og ég 11.47
Tommi og Jenni 11.53 Sumardalsmyllan 12.00
Könnuðurinn 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 Brunabílarnir 14.22 Kalli á þakinu
14.45 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 Brunabílarnir
18.22 Kalli á þakinu 18.47 Ævintýraferðin 19.00
Hetjur Valhallar - Þór 20.20 Sögur fyrir svefninn

07.50 Rhein-Neckar Löwen - Flensburg
09.15 Granada - Barcelona
10.55 Valencia - Real Sociedad (B)
13.00 Shaqtin a Fool: Old School
13.25 World’s Strongest Man 2014
14.20 Rhein-Neckar Löwen - Flensburg
15.45 Chelsea - Tottenham (B)
18.15 Man. City - Barcelona
19.55 Real Madrid - Villarreal (B)
21.55 Chelsea - Tottenham
23.35 UFC 182. Jones vs. Cormier

KRQGDLVFUY

19.05 New Girl
19.30 Modern Family
19.55 Two and a Half Men
20.20 Viltu vinna milljón?
21.00 Twenty Four
21.45 Believe
22.30 Rita
23.10 Sisters
23.55 Viltu vinna milljón?

(/.$!#2 6+/34!2FRKR
Hvort sem þú vilt þægindi og víðáttu innrarými fyrir ferðalagið eða skynvætt
veggrip fyrir krefjandi akstursaðstæður þá er Honda CR-V fyrir þig. Bættu
við hagstæðu verði og 5-stjörnu öryggi og þú sérð heildarmynd hagkvæma
borgarjeppans sem hefur rakað að sér verðlaunum í öllum heimsálfum.
Heildarmyndin endurspeglast í háu endursöluverði og verðlaunum
sem áreiðanlegasti bílaframleiðandi heims áttunda árið í röð.
Keyrðu Honda CR-V, betri 4x4 þegar á allt er litið.

18.40 Friends

00.35 Twenty Four
01.20 Believe
08.25 WBA - Southampton

02.05 Rita

10.05 Man. Utd. - Sunderland

02.45 Sisters

11.45 Liverpool - Man. City (B)
13.55 Arsenal - Everton (B)

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800, Bílver, Akranesi, sími 431 1985
Höldur, Akureyri, sími 461 6020, Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.40 The Talk
10.20 The Talk
11.00 Dr. Phil
11.40 Dr. Phil
12.25 Dr. Phil
13.05 Cheers
13.25 Bachelor Pad
15.25 Million Dollar Listing
16.10 The Real Housewives of O. C.
16.55 The Biggest Loser - Ísland
18.05 Svali & Svavar
18.40 Parks & Recreation
19.00 Catfish
19.50 Solsidan
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

17.45 Arsenal - Everton
19.25 Newcastle - Aston Villa

09.10 New Year‘s Eve

21.05 West Ham - Crystal Palace

11.05 I Don‘t Know How She Does It

22.45 Stoke - Hull

12.35 Algjör Sveppi og dularfulla

00.25 Burnley - Swansea

hótelherbergið
15.35 New Year’s Eve

Vatnagörðum 24-26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

SKJÁREINN

16.05 Liverpool - Man. City

14.00 The Year of Getting to Know You

2SLåODXJDUGDJDPLOOLNORJ

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 Friðþjófur forvitni
08.30 Tré-Fú Tom
08.53 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
10.55 Ævintýri Merlíns
11.40 Hraðfréttir
12.00 Saga lífsins
12.50 Saga lífsins - Á tökustað
13.00 Kiljan
13.45 Challenger: Lokaflug
15.15 Útúrdúr
16.00 Rétt viðbrögð í skyndihjálp
16.05 Saga af strák
16.25 Best í Brooklyn
16.45 Á sömu torfu
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 Kökugerð í konungsríkinu
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Öldin hennar
20.15 Bestu kokkar í heimi
21.00 Heiðvirða konan
21.55 Í hjartakima
23.30 Glæstar vonir
00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

17.30 I Don’t Know How She Does It
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

19.00 Algjör Sveppi og dularfulla

hótelherbergið
20.20 The Year of Getting to Know You
22.00 Man of Steel
00.20 Courageous
04.10 Man of Steel

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

08.00
08.50
09.15
14.15
15.10
17.35
18.00

Golfing World 2015
Inside The PGA Tour 2015
PGA Tour 2015
PGA Tour 2015 - Highlighs
PGA Tour 2015
PGA Tour Latinoamerica
PGA Tour 2015

HRINGBRAUT
11.00 Þjóðbraut 17.00 Helgin 17.30 Kvennaráð
18.00 Lífstíll 18.30 Hringtorg 19.00 Atvinnulífið
19.30 Neytendavaktin 20.00 Mannamál 20.30
Heimsljós 21.00 Helgin 21.30 Kvennaráð 22.00
Lífstíll 22.30 Hringtorg 23.00 Atvinnulífið
23.30 Neytendavaktin 00.00 Mannamál 00.30
Heimsljós

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

MARKAÐS
800 kr.
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300 kr.

400 kr.

100 kr.

200 kr.

500 kr.
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GERÐU ALVEG HREINT ÓTRÚLEG KAUP!
BÆTUM VIÐ NÝJUM VÖRUM DAGLEGA

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl.
Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.
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LAUGARDAGUR
Catherine Zeta Jones
„Ég verð alltaf skelkuð fyrsta
tökudaginn. Ég verð
stressuð yﬁr að labba
rauða dregilinn
og að halda ræðu
hræðir mig meira
en nokkuð annað í
heiminum.“
Leikkonan Catherine
Zeta Jones fer með
eitt aðalhlutverkanna
í kvikmyndinni The
Terminal sem sýnd
verður á stöð tvö
klukkan 22.05

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
JÓHANN ALFREÐ KRISTINSSON GRÍNISTI
Mitt sjónvarpsáhorf
fer 90% fram frá september þangað til í desember
þegar það er orðið ljóst
að Tottenham verður
ekki í neinni baráttu
þetta tímabilið. En
ég er gamaldags að
því leytinu til að ég er
þokkalega inni í línulegri
dagskrá. Ætli fréttir,
íþróttir og veður séu
ekki efst á blaði þar.

1

Seinfeld. Hvað
er hægt að
segja? Ég dett
alltaf reglulega inn í
gamla, góða Seinfeld.
Einfaldlega bestu
gamanþættir sem
gerðir hafa verið.
George er stundum
svo fáránlega mikill
George.

FM 957 kl. 16.00
Íslenski listinn

2

Gettu betur. Ég
er ánægður með
ﬂutninginn yﬁr
á miðvikudaga og er
vel inni í þessu í ár. Ég
er alltaf með rissblað
sjálfur og lít svo á að
ég sé í keppni við liðin.
Aðalatriði er að vera
drjúgur með sig ef
maður hittir á eitthvað
sem þau klikka á.

STÖÐ 2
A F MATS E Ð L I V EG AMÓTA

BRUNCH
UM HELGAR
LAU & SUN FRÁ 11-16

Lúxus brunch

2490

Hrærð egg, beikon, pastramiskinka,
camembert, goudaostur, kartöflur, ný
bakað brauð, ferskir ávextir, tómat
confetti, grískt jógúrt, appelsínusafi og
pönnukaka með hlynsírópi.

Sá breski

2390

Egg, beikon, bakaðar baunir, grilluð
kryddpylsa, kartöflur, ristað brauð og
pönnukaka með hlynsýrópi.

Klassískur Vegamótabrunch

2390

Beikon og egg, ristað brauð, kartöflur,
tómat confetti, grískt jógúrt og pönnukaka
með hlynsírópi.

Léttur heilsubrunch

2090

Ristað speltbrauð, pastramiskinka,
ostsneiðar, kjúklingaskinka, harðsoðið
egg, tómatar, agúrka, ferskir ávextir og
grískt jógúrt.

#=NJ=#NQJ?D
Pylsur, steikt egg, beikon, grískt
jógúrt, brauð og pönnukaka.

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

12.55 Flight of the Conchords

07.00 Morgunstundin okkar

12.00 Bold and the Beautiful

13.45 The Carrie Diaries

07.04 Sara og önd

13.20 Bold and the Beautiful

14.25 Wipeout

07.22 Kioka

13.45 Ísland Got Talent

15.10 Animals Guide to Survival

07.29 Pósturinn Páll

14.45 Spurningabomban

15.55 Þýski handboltinn

07.55 Ofur Groddi

15.35 Sjálfstætt fólk

17.25 One Born Every Minutes UK

08.02 Músahús Mikka

16.15 How I Met Your Mother

18.15 Bob’s Burgers

08.25 Hvolpasveitin

16.40 ET Weekend

18.35 American Dad

08.48 Babar

17.25 Íslenski listinn

19.00 Cleveland Show 4, The

09.11 Veistu hvað ég elska þig mikið?

17.55 Sjáðu

19.20 American Idol.

09.23 Skúli skelfir

18.23 Veður

20.45 Raising Hope

09.34 Kafteinn Karl

18.30 Fréttir Stöðvar 2

21.10 Trust Me

09.53 Drekar. Knapar Birkieyjar

18.55 Sportpakkinn

21.55 Revolution

10.20 Fum og fát

19.10 Lottó

22.40 The League

10.25 Gettu betur

19.15 Svínasúpan

23.00 Fringe

11.30 Landinn

19.40 Two and a Half Men

23.40 American Idol

12.00 Djöflaeyjan

20.05 Fókus

01.05 Raising Hope

12.30 Viðtalið

20.25 Mom’s Night Out

01.30 Trust Me

13.00 Handboltalið Íslands Karlalið

22.05 The Terminal Stórmynd frá leik-

02.15 Revolution

stjóranum Steven Spielberg með Tom
Hanks í aðalhlutverki. Myndin er lauslega
byggð á sönnum atburðum og fjallar
um Viktor, mann frá Austur-Evrópu, sem
ferðast til Bandaríkjanna. Við komuna til
New York berast þær fregnir frá heimalandi hans að borgarauppreisn sé hafin
og að ríkið sé ekki lengur til sem eitt af
þjóðríkjum heims. Við það fellur vegabréf hins lánlausa Viktors úr gildi. Auk
Tom Hanks leika þau Catherine ZetaJones og Stanley Tucci í myndinni.
00.10 Sacrifice
01.50 Hitchcock
03.30 Hansel & Gretel. Witch Hunter
04.55 The Rum Diary

03.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

FH 1984
13.15 Bikarúrslit í handbolta
Úrslitaleikur kvenna. BEINT
15.10 Landakort
15.45 Bikarúrslit í handbolta
Úrslitaleikur karla. BEINT
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Ævar vísindamaður
18.30 Hraðfréttir
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Steinaldarmennirnir
21.10 Rangtúlkun
22.55 Löggur á skólabekk
00.40 Kaldastríðsklækir
02.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

10.00 Arsenal - Monaco
11.40 Bayer Leverk. - Atletico Madr.
13.20 Meistarad. - Meistaramörk
13.55 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
14.25 La Liga Report
14.55 Granada - Barcelona BEINT



3

Allt í drasli.
Það er mikill
sjónarsviptir að
þessum þáttum með
þeim Heiðari snyrti
og Margréti Sigfúss.
Þátturinn með Helga
pírata var einn sá
besti. Þetta var alveg
ruglað gott sjónvarp.
Maður gat ekki slitið
sig frá þessu.

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur
Sveinsson 07.45 Hvellur keppnisbíll 07.55 UKI
08.00 Brunabílarnir 08.22 Lína Langsokkur
08.47 Ævintýraferðin 09.00 Strumparnir 09.25
Ljóti andarunginn 09.47 Tommi og Jenni
09.53 Sumardalsmyllan 10.00 Könnuðurinn
Dóra 10.24 Mörgæsirnar 10.45 Doddi litli
10.55 Rasmus Klumpur 11.00 Áfram Diego,
áfram! 11.24 Svampur Sveinsson 11.45 Hvellur
keppnisbíll 11.55 UKI 12.00 Brunabílarnir 12.22
Lína Langsokkur 12.47 Ævintýraferðin 13.00
Strumparnir 13.25 Ljóti andarunginn 13.47
Tommi og Jenni 13.53 Sumardalsmyllan 14.00
Könnuðurinn Dóra 14.24 Mörgæsirnar 14.45
Doddi litli 14.55 Rasmus Klumpur 15.00 Áfram
Diego, áfram! 15.24 Svampur Sveinsson 15.45
Hvellur keppnisbíll 15.56 UKI 16.01 Brunabílarnir
16.23 Lína Langsokkur 16.48 Ævintýraferðin
17.00 Strumparnir 17.25 Ljóti andarunginn og
ég 17.47 Tommi og Jenni 17.53 Sumardalsmyllan
18.00 Könnuðurinn Dóra 18.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 18.45 Doddi litli og Eyrnastór 18.55
Rasmus Klumpur og félagar 19.00 The Croods
20.40 Sögur fyrir svefninn

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
09.35 The Talk
10.15 The Talk

17.00 Besiktas - Liverpool

10.55 The Talk

18.45 Evrópudeildarmörkin

11.35 Dr. Phil

19.35 Ferð á NBA leik í New York

Íspinni fylgir
barna brunch

Íslenski listinn færir þér
20 vinsælustu lög landsins, lög líkleg til
vinsælda, lög sem
voru á toppnum
fyrir 10 árum
og ﬂeira
skemmtilegt.
Ósk Gunnars
stýrir Íslenska
listanum.

12.15 Dr. Phil

20.05 New York - Cleveland

18.25 Friends

12.55 Cheers

21.30 UFC Countdown Hitað upp fyrir

18.50 New Girl

13.15 The Bachelor

19.15 Modern Family

14.45 Generation Cryo

19.40 Two and a Half Men

15.30 Scorpion

20.05 Hæðin

16.15 The Voice

20.50 Steindinn okkar

17.45 The Voice

21.15 Without a Trace

19.15 Emily Owens M.D

22.00 The Secret Circle

20.00 The Sweetest Thing Rómantísk

22.45 Fringe

gamanmynd (2002) með Cameron Diaz
í aðalhlutverki.
21.30 Daddy’s Little Girls
23.10 Unforgettable
23.55 The Client List
00.40 Hannibal
01.25 The Tonight Show
02.15 The Tonight Show
03.05 Pepsi MAX tónlist

UFC 184.
22.15 UFC Now 2015
23.05 Rhein-Neckar Löwen - Flensburg
00.30 Granada - Barcelona
02.15 UFC Countdown
03.00 UFC Jones vs. Cormier BEINT

23.30 Rita
08.45 Man. City - Newcastle

00.10 Believe

10.25 Premier League World

00.55 Hæðin

10.55 Match Pack

01.40 Steindinn okkar

11.25 Messan

02.05 Without a Trace

12.05 Enska úrvalsdeildin - upphitun

02.50 The Secret Circle

12.35 West Ham - Crystal Palace BEINT

03.30 Fringe

14.50 Man. Utd. - Sunderland BEINT

04.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

17.00 Markasyrpa
17.20 Burnley - Swansea
19.00 Newcastle - Aston Villa
20.40 WBA - Southampton

11.30 The Other End of the Line

22.20 Stoke - Hull

13.20 Chasing Mavericks

00.00 West Ham - Crystal Palace

15.15 The Clique
16.45 The Other End of the Line
18.35 Chasing Mavericks

Vegamótastíg
101 Reykjavík
s. 511 3040
vegamot.is

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

20.30 The Clique
22.00 I, Frankenstein
23.35 Tucker and Dale vs. Evil
01.05 Arthur Newman
02.45 I, Frankenstein

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

08.15 PGA Tour 2015
12.15 Golfing World 2015
13.05 PGA Tour 2015
17.05 PGA Tour 2015 - Highlights
18.00 PGA Tour 2015
23.00 Inside the PGA Tour 2015

HRINGBRAUT
11.00 Þjóðbraut 21.00 Helgin 21.30 Kvennaráð
22.00 Helgin 22.30 Kvennaráð 23.00 Helgin
23.30 Kvennaráð

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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BARNALÁN Í BERLÍN

TAKA UPP MYNDBAND

VEÐRIÐ VELDUR USLA

Viktor Orri Árnason, tónskáld og fiðluleikari í Hjaltalín, og unnusta hans,
Antje Jandrig, eignuðust hraustan og
yfirvegaðan dreng í vikunni. Sannkallaðar hamingjufréttir fyrir fjölskylduna
sem er búsett í Berlín. En af Hjaltalín er
það helst að frétta að
sveitin er í upptökum
á nýju efni þessa
dagana. Síðasta plata
sveitarinnar, Enter
4, kom út síðla árs
2012. Þannig eiga
aðdáendur
Hjaltalín því
gott í
vændum
á árinu.

Mikið er um að vera hjá söngkonunni
Maríu Ólafsdóttur og Eurovisionteyminu um helgina við að taka upp
tónlistarmyndband við lagið Unbroken,
framlag Íslendinga í Eurovision sem
fram fer í maí. Myndbandið er tekið upp
meðal annars á Akranesi og í Reykjavík.
Leikstjóri er Andri Páll Alfreðsson
en hann er hluti af teymi sem heitir
IRIS og sér um framleiðslu
myndbandsins. Mikið er
lagt í myndbandið sem
gert er ráð fyrir að verði
tilbúið um miðjan mars.
María og lagahöfundarnir í StopWaitGo eru
jafnframt á fullu að
undirbúa sig fyrir
lokakeppnina.
- glp

Vonskuveðrið um land allt undanfarið hefur raskað tónleikaferðalagi tónlistarmannsins Herberts Guðmundssonar talsvert. „Við erum búnir að
vera stopp út af veðrinu og verðum
bara á „hold“ fram yfir mánaðamót,“
segir Herbert sem hefur verið á
ferðinni með hljómborðsleikaranum
Hirti Howser. Þeir hafa
meðal annars þurft
að fresta tónleikum
í Vestmannaeyjum,
á Sauðárkróki, Rifi og
víðar. Stefnt er á að fara
af stað aftur í mars
og verða nýjar
dagsetningar tilkynntar á næstunni.
- glp

„Ég var á Starbucks þegar einhver indæl
kona spurði mig hvort hún mætti taka
mynd af rassinum á mér því hann væri svo
fullkominn. Þvílíkt egó-búst fyrir daginn!“
KARDASHIAN-SYSTIRIN KHLOÉ UM SKRAUTLEGA
FERÐ SÍNA Á STARBUCKS-KAFFIHÚS Í VIKUNNI.

MARKAÐSTRIKK Linda Björg Árnadóttir fatahönnuður vill meina að kjólamálið sé eitt stórt og gott markaðstrikk.

Kjóllinn sem setti
internetið á hliðina
Netumræður gærdagsins snerust ekki um pólitík eða veðrið, heldur um það
hvort tvílitur kokteilkjóll væri gylltur og hvítur eða blár og svartur.
Hann fór sennilega ekki fram hjá
neinum sem opnaði netmiðla eða
samfélagsmiðla í gær, kjóllinn ágæti
sem engir voru sammála um hvernig væri á litinn. Í fyrstu vildu allir
meina að kjóllinn, sem er röndóttur,
væri hvítur og gylltur en þegar leið
á hölluðust fleiri að því að kjóllinn
væri réttilega blár og svartur.
„Ég er svo sem ekki búin að
kynna mér þetta vel, en ef horft er
á myndina þar sem hann er hvítur
og gylltur sést að augljóslega er búið
að eiga við myndina í Photoshop og
búið að fjarlægja bláa og græna
tóna úr myndinni. Það sést skýrt á
hlutunum í bakgrunni myndarinnar,“ segir Linda Björg Árnadóttir, fatahönnuður og eigandi Scintilla, spurð um hvað henni þætti um
stóra kjólamálið. „En ég held að við
getum samt öll verið sammála um

að þetta er eitt stórt og gott markaðstrikk,“ segir hún og hlær.
Á Twitter fékk kjóllinn sína eigin
kassamerkingu, #dressgate, og voru
notendur duglegir að tísta skoðunum sínum, myndum af kjólnum í
hinum ýmsu aðstæðum og gengu
nokkur fyrirtæki svo langt að byrja
að auglýsa sig og vörur sínar undir
kassamerkingu. Mjög margir fullyrtu að þeir sem væru á öndverðri
skoðun væru litblindir og einhver
gekk svo langt að kasta fram þeirri
spurningu hvort blökkumenn væru
og hefðu þá alltaf verið gylltir.
Framleiðandi kjólsins, Roman
Originals, hafði sent frá sér tilkynningu þess efnis að kjóllinn hefði
bara verið framleiddur í bláu og
svörtu, en þeir ætluðu að bregðast
við gríðarlegum vinsældum hans
og framleiða hann í hvítu og gylltu.

FRÆGASTI KJÓLL Í HEIMI Kjóllinn
umræddi sem setti internetið á hliðina í
gær. Nokkuð ljóst þykir að hann sé blár
og svartur og hafi hinni myndinni verið
breytt í Photoshop.

Hvort sem um hrekk eða frábæra
auglýsingu er að ræða, þá er kjóllinn orðinn einn sá þekktasti í heiminum.
adda@frettabladid.is

Heimsþekktur Everestfari á Íslandi
Þeir sem áhuga hafa á fjallgöngum ættu ekki að láta sig vanta í Hörpu á sunnudag.

Veitingastaðurinn á ﬁmmtu hæð Perlunnar
er fallegur og notalegur staður fyrir
erﬁdrykkjur og aðrar samkomur eins og
brúðkaup og fermingaveislur.

p e r l a n . i s

Heimsþekkti fjallgöngumaðurinn
David Breashears er einn af fyrirlesurum á Háfjallakvöldi í Eldborgarsal
Hörpu á sunnudagskvöld. „David er
einn þekktasti fjallgöngumaður sem
hingað hefur komið. Hann var fyrstur manna til að taka hreyfimynd á
Everest en fjallið hefur hann klifið
fimm sinnum,“ segir Tómas Guðbjartsson læknir, sem einnig mun
halda fyrirlestur á Háfjallakvöldinu.
Breashears mun meðal annars
ræða ferð sína á Everest í maí 1996,
þegar átta fjallgöngumenn létu lífið.
„Hann mun fara yfir hvað gerðist
þarna á fjallinu og hvað varð mögulega til þess að svo reynslumiklir
menn tóku þessa ákvörðun að halda

áfram upp þegar aðstæður buðu
ekki upp á það,“ segir Tómas, en
söguna af Everestförunum sem létust þekkja einhverir úr bókinni Into
Thin Air.
„Baltasar Kormákur er að vinna
að kvikmynd um þennan atburð.
Hann hefur kafað djúpt í þessa sögu
og mun koma með sína hlið sem listaog kvikmyndagerðarmaður,“ bætir
Tómas við, en Baltasar verður einn
fyrirlesara á Háfjallakvöldinu. „Ég
mun svo ásamt Ólafi Má Björnssyni
fara yfir læknisfræðilegu hliðina
á þessu atviki og skoða til dæmis
fjallaveiki og hvaða áhrif súrefnisskortur hefur haft á dómgreind
þeirra,“ segir Tómas.
- asi

Á TOPPNUM David Breashears á toppi

Everest.
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Thelma Marín
Jónsdóttir
leikkona
Thelma leikur aðalhlutverkið í Lísu í
Undralandi sem Leikfélag Akureyrar
frumsýndi í gær.

Hún er yndisleg
manneskja, það lýsir
henni best. Hún er
mikill listamaður og
á gott með að koma
frá sér orði, skrifa
og mála. Svo er hún
með svo góða nærveru, á auðvelt með
að tengjast fólki og eignast vini–enda
á hún vini úti um allt, á Íslandi og
erlendis. Hún kemur líka svo fallega
fram við allt fólk.
Jón Stefán Karlsson, faðir
Hún gæðir lífið lífi.
Ef ég lendi einhvern
tímann í því að vita
ekkert hvað ég vil
gera við lífið mitt
ætla ég að byrja á
því að fara í „brainstorming-sleepover“ hjá Thelmu og þá
er ég nokkuð viss um að lífsvandinn
leysist af sjálfu sér.
Salóme Rannveig Gunnarsdóttir,
vinkona og bekkjarsystir úr leiklistarskólanum
Thelma er ofsalega
ljúf og skemmtileg.
Hún er ákveðin á
mjög fallegan hátt.
Það er mjög auðvelt
að tengjast henni.
Við kynntumst hratt
og urðum mjög fljótt vinkonur við að
vinna saman í Lísu í Undralandi, sem
er frábært og ekki sjálfgefið.
Sólveig Guðmundsdóttir, leikkona

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
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