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UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Í tilefni 40 ára afmælis Glóeyjar
veitum við 10-40% afslátt af
völdum útiljósum í september.

AFMÆLIS
AFSLÁTTUR

– gerir lífið bjartara
Ármúla 19 · Sími 568 1620 · www.gloey.is · gloey@gloey.is

Umferðasáttmálinn

- Mótum jákvæða umferðamenningu

H

ér eru Stefán Eiríksson lögreglustjóri og Ólafur Ragnar Grímsson
Forseti Íslands í tilefni þess að forsetinn tók á móti Umferðasáttmálanum fyrir

hönd Íslendinga í Húsdýra- og fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 18. september.
Umferðasáttmálinn var unnin af 15 manna
hópi sjálfboðaliða með liðsstyrk frá um 700

manns sem tóku þátt í verkefninu í gegnum
samfélagsmiðilinn Facebook. Nánar má lesa
um verkefnið og sáttmálann í umfjöllun um
Samgönguviku á bls. 13.

Skart, silfurmunir,
úr og margt fleira...

ERNA

Úrval trúlofunarUndir þessu
Skipholti 3 - Sími:
552
0775þú
og giftingahringja
merki
sigrar

YRSA Reykjavík,
sjálfvindu armbandsúr

w w w. e r n a . i s
GULL- OG SILFURSMIÐJA

ERNA

Skipholti 3 - Sími: 552 0775 - www.erna.is
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Efling menntunar
- tilraunaverkefni
Fréttatilkynning 19. September 2013

T

ilraunaverkefni menntamálaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar „Efling Menntunar“ fór
af stað í Breiðholdi í september. Verkefnið er liður í átaki til þess að hækka
menntunarstig í íslensku atvinnulífi og
er eitt af nokkrum verkefnum sem sett
voru af stað í framhaldi af kjarasamninga aðila vinnumarkaðarins. Markhópar verkefnisins eru innflytjendur
og fullorðið fólk sem ekki hefur lokið
formlegu námi eftir grunnskóla.
Á fundi verkefnisstjórnar 16.
september síðastliðinn var ákveðið

að hefja vinnuna með því að greina
þarfir markhópa, kortleggja þá þjónustu og námsleiðir sem eru í boði og
leita leiða til að færa þjónustuna nær
markhópnum. Niðurstöður greiningarvinnu munu liggja fyrir í október
en þá er jafnframt stefnt að því að
kynna fyrstu hugmyndir að þjónustu
og menntun.
Hverfisstjóri Breiðholts, Óskar
Dýrmundur Ólafsson er formaður
verkefnisstjórnar. Áhugasamir um
verkefnið geta haft samband við Þjónustumiðstöð Breiðholts.

Leiðari

U

Rimaskóli Norðurlandameistari í skák
fjórða árið í röð

S

káksveit Rimaskóla gera það ekki
endasleppt því að nú um helgina
vann hún Norðurlandamót
grunnskólasveita í skák í fjórða sinn
á jafn mörgum árum. Norðurlandamót grunnskóla fór fram í bænum
Hokksund í Noregi helgina 13.–15.
september og höfðu Rimaskólakrakkar
titil að verja. Eftir jafntefli við dönsku
meistarana í fyrstu umferð gáfu Norðurlandameistararnir engin grið og
unnu allar viðureignir sínar örugglega
og luku keppni með 16,5 vinning af
20 mögulegum. Åby skólinn frá Danmörku fylgdi fast á eftir og hlaut 15,5
vinninga.
Tveir liðsmenn Rimaskóla fengu að

auki svokölluð borðaverðlaun á Norðurlandamótinu, þeir Oliver Aron Jóhannesson á 2. borði og Jón Trausti
Harðarson á 3. borði sem vann allar
sínar skákir. Auk þeirra tefldu þau
Dagur Ragnarsson og Nansý Davíðsdóttir í liði Norðurlandameistaranna.
Hjörvar Steinn Grétarsson, fyrrverandi Rimaskólanemandi og núverandi
landsliðsmaður í skák var liðstjóri og
um fararstjórn sá Helgi Árnason skólastjóri.
Skóla-og frístundasvið styrkti
þátttöku skáksveitarinnar á Norðurlandamótinu og óskar skáksveitinni og
Rimaskóla til hamingju með frábæran
árangur.

Nýkrýndir Norðurlandameistarar f.v.
Hjörvar Steinn Grétarsson liðsstjóri,
Kristófer Jóel Jóhannesson; Dagur
Ragnarsson; Nansý Davíðsdóttir; Oliver Aron Jóhannesson; Jón Trausti
Harðarson og Helgi Árnason skólastjóri.

Frétt af www.skolarogfristund.is
frá 16. september.

Heimur
Útikennsluapp fyrir leikbatnandi fer? skóla- og grunnskólabörn

ndirrituð er nýr ritstjóri Reykjavíkur vikublaðs en ég hlakka
mikið til að takast á við verkefnið en áður starfaði ég sem ritstjóri
Austurlands sem var virkilega gefandi og skemmtileg reynsla. Yfirskrift leiðarans að þessu sinni vísar til þeirrar stöðugu viðleitni mannsins
til að breyta og bæta þá veröld sem við lifum í. Það er þó ekki endilega
þannig að þessi viðleitni beri árangur en það líður ekki sá fréttatími að
við heyrum af borgarastyrjöldum og áhrifum af „hlýnun jarðar“ sem ekki
síst má rekja til sífellt aukinnar neyslu og velmegunar vesturlandabúa.
Í vikunni stóðu sveitarfélög víða um land að Samgönguviku þar sem fólk
var hvatt til að nýta sér almenningsvagna, ganga og hjóla sér og umhverfinu til hagsbóta. Í tilefni vikunnar var jafnframt talað um mikilvægi þess
að börn njóti ferðafrelsis innan borgarinnar og geti nýtt sér þau tækifæri
sem hjólreiðar opna fyrir þeim til að skoða umhverfi sitt. Það verður
stöðug algengara að börn séu keyrð og sótt í alla hluti í stað þess að þau
nýti samgöngutæki á borð við hjól til að sækja tómstundir og heimsækja
vini og ættingja.
Óhætt er að mæla með heimspekikaffi í Gerðubergi sem undirrituð sótti
á miðvikudagskvöldið en þar efndu þau Gunnar Hersveinn, rithöfundur
og heimspekingur, og Áshildur Linnet, mannréttindafræðingur og framkvæmdastjóri hjá Rauða Krossinum í Hafnarfirði til umræðu um gildi
hugsjóna undir yfirskriftinni „Hugsjónir breyta heiminum“.
Í hádeginu í gær stóð Hamingjuhúsið fyrir hálftíma hamingjustund i
ráðhúsinu fyrir gesti og gangandi en ætlunin er að bjóða upp á fleiri slíkar
uppákomur sú næsta að viku liðinni kl. 12:15 í ráðhúsinu.
Það má því segja að víða um borgina var vikan helguð því markmiði að
bæta heiminn og ræða leiðir til þess.
Mig langar að lokum til að hvetja borgarbúa til að hafa samband og benda
mér á áhugaverð umfjöllunarefni fyrir blaðið auk þess sem ég mun leitast
við að birta aðsendar greinar. Þær kröfur eru gerðar til þeirra að höfundur
skrifi í eigin nafni, greinarnar séu ekki lengri en 300 orð auk þess sem
æskilegt er að mynd fylgi. Best er að koma öllum ábendingar, greinum
og gagnrýni á framfæri með tölvupósti í netfangið stefania@einurd.is.
Stefanía G. Kristinsdóttir, ritstýra

Reykjavík vikublað
34. Tbl. 4. árgangur 2013
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N

áttúruskólinn gaf á degi íslenskrar náttúru (16. september síðastliðinn) út nýtt
forrit til útikennslu og vettvangsnáms.
Leikskólabörn úr Hofi fóru í fyrsta
leiðangurinn með útikennsluappið og
skemmtu sér konunglega í haustrokinu.
Útikennsluappið er forrit fyrir
spjaldtölvur og snjallsíma sem birtir
námsefni fyrir leik- og grunnskólabörn á tilteknum gönguleiðum í öllum
hverfum borgarinnar. Notendur fá GPS
punkta með áhugaverðum stöðum og
námsefni í formi texta og hljóða sem
miðar að því að efla útikennslu og umhverfismennt. Verkefnið var styrkt af
þróunarsjóði skóla- og frístundasviðs
Reykjavíkurborgar.
Við líflega athöfn í Hljómskálanum
var útikennsluappið opnað á netinu af
Oddnýju Sturludóttur, formanni skólaog frístundaráðs, en því næst lagði fríð

fylking leikskólabarna upp í vettvangsferð í Hljómskálagarðinum þar sem
þau kynntust m.a. þjóðskáldinu Jónasi
Hallgrímssyni og hlustuðu á þröstinn
góða sem hann orti um.

Leiðbeiningar um hvernig hlaða
megi útikennsluappinu í snjallsíma
og spjaldtölur eru á vefslóðinni www.
utikennsluapp.is.
Frétt á www.skolarogfristund.is

Barbie og Action maðurinn

É

g átti forvitnilegt samtal við
frændsystkin mín og son á
dögunum en þau eru á aldrinum 5-10 ára. Frænka mín var að
leika með Barbie-dúkkur dóttur
minnar sem er vaxinn uppúr slíkum
leikjum þegar sonur minn og bróðir
hennar sáu Action kall með Barbiedótinu. Hvað ertu að gera með Action
man í Barbie spurðu þeir og frænka
mín vissi ekki svarið en skildi á tóni
ummælanna að það var „eitthvað fáránlegt“ að blanda þessum tveimur
tegundum saman í leiknum sem
annars snerist um kennara Barbie,
Barbie sem átti barn o.s.frv. - sem
sagt fullt af börnum en eingöngu
Barbiekonur að hugsa um þau.
Ég spurði strákana, hvað er ekki
í lagi að Action man sé pabbi í Bar-

bieleik? Nei Action menn eru ekki
pabbar þeir eru bardagamenn. Þá
minnti þó að það væri einhver Barbiekall til sem væri klæddur eins
og golfari og væri ekki svona massaður. En haldið þið ekki að Action
mennirnir vilji vera pabbar? Nei þú
skilur - þeir eru heldur ekkert góðir
í því, aldrei heima og þegar þeir eru
heima þá eru þeir að jafna sig eftir
síðasta bardaga eða undirbúa sig undir
þann næsta.
Þegar hér var komið sögu voru
drengirnir alveg að missa þolinmæðina gagnvart þessum fáránlegu spurningum sem ekkert lát var á.... þannig að
ég stóðst ekki mátið og spurði áfram.
Af hverju þurfa þeir að berjast svona
mikið þessir Action kallar? Þeir eru að
bjarga heiminum var þá svarið. Þeir

eru þá ekki bara að berja á hverjum
öðrum, spurði ég? Jú kannski sögðu
þeir. Haldið þið kannski að það væri
hægt að koma í veg fyrir einhverja af
þessu bardögum t.d. með því að tala
saman - ahhh veit ekki sögðu þeir um
leið og þeir sáu ekki fyrir sér að Action
kallar gætu verið pabbar. 
SGK

Árbær - Ártúnsholt - norÐlingaholt - selÁs

MenningarDagar Árbæjar
22. – 28. september 2013
Sunnudagur 22. september
Árbæjarkirkja
11:00

Pepsi-deild karla: Fylkir - Víkingur Ó.
Síðasti heimaleikur Fylkis – Nú mæta allir Árbæingar!

Árbæjarkirkja
20:00

20:00

Guðsþjónusta. Tónskóli Sigursveins og
Árbúar með fánaborg.

Fylkisvöllur
16:00

Árbæjarkirkja

Föstudagur 27. september
Árbæjarþrek
6:15-7:00

Kvöldmessa. Jón Jónsson syngur nokkur lög,
aðgangur ókeypis.

Mánudagur 23. september

Kór Árbæjarkirkju með tónleika ásamt kór
Grafarvogskirkju. Stjórnandi er Hákon Leifsson.
Aðgangseyrir kr. 1000, kaffi og meðlæti innifalið!

Ókeypis kynningartímar í Metabolic.

Árbæjarlaug
8:30-9:15

Vatnsleikfimi í innilaug - Heitt verður á könnunni
fyrir þátttakendur í boði Árbæjarlaugar.

Árbæjarkirkja

Safnaðarheimili Árbæjarkirkju

20:00
Ellen Kristjánsdóttir og Örn Árnason.
Mögnuð söng- og sögustund með tveimur af fremstu listamönnum
Árbæjar. Miðaverð kr. 1.000 fyrir fullorðna og frítt fyrir 18 ára og yngri.
Gott er að tryggja sér miða með góðum fyrirvara þar sem fjöldi verður
takmarkaður. Miðasala í Árbæjarkirkju.

Þriðjudagur 24. september

Laugardagur 28. september

18:30-19:30 Ókeypis kynningartímar í Metabolic.

11:00-12:00 Brýrnar í dalnum – Hjólaferð.
Hollvinasamtök Elliðaárdalsins standa fyrir hjólaferð um dalinn, þar sem
núverandi og fyrirhugaðar brýr verða til skoðunar. Lagt verður af stað frá
gömlu brúnni við Árbæjarlaug kl. 11:00 og ráðgert að ljúka ferðinni á sama
stað um klukkan 12:00. Þá gefst hjólaköppum færi á að fara í sund í boði
Árbæjarlaugar. Allir velkomnir.

Árbæjarþrek
6:15-7:00
20:00

Ókeypis kynningartími í Metabolic.
Sr. Þór Hauksson og félagar segja frá pílagrímsgöngu
sinni eftir Jakobsvegi.

Árbæjarþrek
Árbæjarlaug
8:30-9:15

9:30-10:15

Vatnsleikfimi í innilaug - Heitt verður á könnunni
fyrir þátttakendur í boði Árbæjarlaugar.
Vatnsleikfimi í útilaug - Heitt verður á könnunni
fyrir þátttakendur í boði Árbæjarlaugar.

Fylkishöll, Fylkisvegi 6

17:00-19:00 Samráð um þróun hverfa - Opinn íbúafundur um
hverfisskipulag Árbæjar.

Félagsmiðstöðin Hraunbæ 105
18:00

Tónleikar. KÓRINN syngur undir stjórn Krisztinar Kalló.
Aðgangur ókeypis.

Miðvikudagur 25. september
Árbæjarþrek
6:15-7:00

Ókeypis kynningartímar í Metabolic.

Norðlingaskóli

8:10
Morgunsöngur í Norðlingaskóla.
Börnin í Norðlingaskóla bjóða öllum sem vilja í morgunsöngstund sem allir
nemendur skólans og starfsfólk ástunda í hverri viku, allan veturinn! Gott
tækifæri til að kynnast með eigin augum starfinu í skólanum!

Árbæjartorg
13:30

Söng- og sögustund barna úr leikskólum og
frístundaheimilum Árbæjar.
Árbæjarsöngurinn sunginn og Sóla sögukona segir sögur.

Árbæjarkirkja

17:30-19:00 Gospelkórinn með opna æfingu.
Kl. 20:00
Tónleikar, „Hverfið mitt“. Einar Clausen söngur, Helgi Þór
Ingason píanó og Matthías Stefánsson gítar og fiðla.
Aðgangur er ókeypis. Diskurinn þeirra verður til sölu.

Árbæjarlaug

20:00-22:00 Sundlaugarpartý í samstarfi við Ársel.

Fimmtudagur 26. september
Árbæjarlaug
8:30-9:15

LETURPRENT

9:30-10:15

Vatnsleikfimi í innilaug - Heitt verður á könnunni
fyrir þátttakendur í boði Árbæjarlaugar.
Vatnsleikfimi í útilaug - Heitt verður á könnunni
fyrir þátttakendur í boði Árbæjarlaugar.

Reykjavíkurborg

Hollvinasamtök Elliðaárdalsins

Fylkisvöllur
22:00

Flugeldasýning skátafélagsins Árbúa og hverfisráðs Árbæjar.

Fylkishöllin

21:00
Lokaball Fylkis.
Páll Óskar skemmtir Fylkisfólki fram á nótt.

Sunnudagur 29. september
Árbæjarkirkja
11:00

Fjölskyldumessa í Árbæjarkirkju þar sem skólahljómsveit
Breiðholts og Árbæjar kemur fram.

Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn

13:00-14:00 Upphaf og vöxtur Árbæjarhverfis – Söguganga.
Eggert Þór Bernharðsson, prófessor við sagnfræði- og heimspekideild
Háskóla Íslands mun leiða gönguferð um Árbæinn og fjalla um skipulag og
sögu þessa fyrsta úthverfis austan Elliðaáa. Gangan hefst við Árbæjarsafn
kl. 13:00 og lýkur við Árbæjarkirkju um klukkan 14:00. Allir velkomnir,
aðgangur ókeypis.

Árbæjartorg

14:00-16:00 Útimarkaður á Árbæjartorgi. Nýtt íslenskt grænmeti
og skottsala.

Árbæjarkirkja
16:00

Tónleikar í Árbæjarkirkju. Fram koma Þóra Gylfadóttir, sópransöngkona og Egill Árni Pálsson, undirleikari er Jón Bjarnason.
Aðgangseyrir kr. 1,500.-

Ársafn

Myndlistarsýning áhugamálara Árbæjar

Sunddeild Ármanns

Opnar æfingar alla vikuna í Árbæjarlaug
– sjá æfingatöflu á www.armann.is
Árbæingar eru hvattir til að
skilja bílinn eftir heima og
ganga á viðburði
Menningardaga
Árbæjar.

4

Úr
strikamerkjum
í örflögur

Í september og október verða teknar í notkun nýjar
sjálfsafgreiðsluvélar í Borgarbókasafni. Settar verða
örﬂögur í allan safnkost í stað strikamerkja sem
notuð hafa verið.
Á meðan breytingarnar standa yﬁr er nauðsynlegt
að loka söfnunum.
Söfnin verða lokuð
sem hér segir:

Aðalsafn, Tryggvagötu 15
18.-23. september
Ársafn, Hraunbæ 119
Sólheimasafn, Sólheimum 27
24.-27. september
Foldasafn í Grafarvogskirkju
Kringlusafn í Kringlunni
30. september - 4. október

Gerðubergssafn, Gerðubergi 3-5
7.-11. október

www.borgarbokasafn.is - sími 411 6100
www.bokmenntir.is - www.bokvit.tumblr.com - www.artotek.is

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Jón Bjarnason

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REYNSLA

•

UMHYGGJA

•

TRAUST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elíasson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum

Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

21. september 2013

RIFF - Alþjóðleg kvikmyndahátíð
í Reykjavík hefst á fimmtudag
Hátíðin mun standa frá 26. september til 6. október sjá

R

IFF - Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík - er einhver stærsti og fjölbreyttasti
menningarviðburðurinn á Íslandi er
nú haldin í 10 sinn og er dagskráin
óvenju glæsileg af þeim sökum en alls
hafa um eða yfir 30 þúsund manns sótt
hátíðina síðustu ár.
Í tilefni þess að RIFF er nú haldin í
tíunda sinn verða heiðursgestir RIFF
2013 þrír talsins. Þeir eiga það sameiginlegt að vera í hæsta gæðaflokki
ungra kvikmyndaleikstjóra. Einn af
þeim er sænski leikstjórinn Lukas
Moodysson en nýjasta mynd hans
VIÐ ERUM BESTAR verður sýnd á
hátíðinni ásamt tveimur eldri verkum
hans, meðal annars hin ljúfsára ÁRANS ÅMÅL. Moodyson verður verðlaunaður fyrir framúrskarandi listfengi
af borgarstjóranum í Reykjavík þann
26. september. Þá munu bandaríski
leikstjórinn James Gray og franski
leikstjórinn Laurent Cantet sækja
hátíðina heim með gamlar og nýjar
myndir í farteskinu og hljóta þeir verðlaun fyrir framúrskarandi listfengi í
kvikmyndum við hátíðlega athöfn hjá
forseta Íslands að Bessastöðum þann
2. október.
RIFF hefur stækkað ört á undanförnum árum og sýningar fara fram í
stórum sölum í Háskólabíói, Tjarnarbíói og í Norræna húsinu. Auk þess
verður kvikmyndadagskrá RIFF út
um alla borg - í litlum verslunum,
hágreiðslustofum og hótelum - undir
nafninu RIFF Around Town. Þá teygir
verkefnið RIFF út á landi sig út um allt
Ísland. Hátíðin hefst í með frumsýningu á nýrri íslenskir mynd, SVONA
ER SANLITUN eftir Róbert Douglas
og lýkur með sýningu myndarinnar
LÍF ADELE sem fékk Gullpálmann
í Cannes en um er að ræða Norðurlandafrumsýningu á myndinni.
Myndirnar eiga það flestar sammerkt að vera splunkunýjar, margar
hverjar heimsfrumsýndar nýlega í
Feneyjum og Toronto og endurspegla
það besta sem alþjóðleg kvikmyndagerð hefur upp á að bjóða. Um er að
ræða gæðamyndir af ýmsu tagi eftir vel
þekkta leikstjóra á borð við Jonathan
Demme og Lukas Moodysson yfir í
framsæknar kvikmyndir eftir nýja

leikstjóra sem keppa um Gyllta lundann. Meðal mynda sem sýndar verða
eru NESTISBOXIÐ sem sló í gegn í
Cannes í vor, AÐEINS ELSKENDUR
EFTIRLIFANDI, nýjasta afrek Jim
Jarmusch og hin Gullpálma tilnefnda
SNERTUR AF SYND eftir kínverska
leikstjórann Jia Zhangke.
Sérstök áhersla verður á myndir
frá Grikklandi í ár en fimm grískar
myndir eru sýndar á hátíðinni,
meðal annars kvikmyndin UNGFRÚ
OFBELDI sem fékk verðlaun fyrir
besta karlhlutverk í Feneyjum fyrr
í mánuðinum. Þá verður fjallað um
Grikkland á málþingi þar sem skoðað
verður hvernig efnahagsmál hefur haft
áhrif á kvikmyndagerð Grikklands og
Íslands.
Meðfram sýningu myndanna er
boðið upp á fjölbreytta fræðsludagskrá þar sem tugir erlendra gesta deila
fróðleik um kvikmyndir og taka þátt
í spurt og svarað eftir sýningar. Nýjung á hátíðinni í ár er verkefni sem
nefnist Earth 101 þar sem RIFF mun
bjóða upp á opið málþing þar sem
fram koma sumir af fremstu vísindamönnum heims á sviði loftslagsmála
ásamt kvikmyndaleikstjórum sem eru
gestir á RIFF. Verkefnið sem er unnið
undir forystu Guðna Elíssonar, prófessors við Háskóla Íslands, miðar að
því að leiða kvikmyndagerðarmenn
og vísindamenn saman til að auka
skilning almennings á áhrifum loftslagsbreytinga.
RIFF sýnir í ár hátt í hundrað myndir

í fullri lengd bæði leiknar myndir og
heimildamyndir auk fjölda stuttmynda.
Myndirnar koma samtals frá yfir 40
löndum. Á annað hundrað erlendir
gestir úr kvikmyndaheiminum eru
væntanlegir til að kynna verk sín eða
taka þátt í íslenskum Bransadögum og
Talent Lab smiðjunni sem haldin er
samhliða.
RIFF býður upp á fjölda sérviðburða
á borð við:
• Sundbíó - grínmyndin AIRPLANE
verður sýnd í Laugardalslauginni.
• Grínbíó - endurtalsetning á kvikmyndinni NÝJU LÍFI.
• Sýning á japönsku anime myndinni
THE WIND RISES eftir Hayao Miyazaki, í samvinnu við Nexus.
• Riff Around Town - kvikmyndasýningar á ýmsum stöðum í borginni
• Hellabíó í Bláfjöllum
• Heimabíó - Hrafn Gunnlaugsson
býður fólki heim til sín og sýnir Óðal
feðranna, ásamt umræðum.
Þá er það mikið gleðiefni að tilkynna
að RIFF vinnur nú í fyrsta skipti með
Centre Pompidou listamiðstöðinni í
París undir formerkjum Hors Pistes
verkefnisins en það gengur út á að veita
framúrskarandi video-listamönnum
tækifæri á að sýna verk sín. Listamaðurinn sem var valin í verkefnið heitir
Ásdís Sif Gunnarsdóttir og verða video-verk hennar sýnd í Slippbíói undir
merkjum RIFF á meðan á hátíðinni
stendur og svo aftur í Centre Pompidou
í janúar 2014.
Samkeppni um bestu mínútumyndina er nú haldin í fyrsta sinn en
þar geta reyndir sem óreyndir spreytt
sig á þessu knappa kvikmyndaformi.
Bransadagar verða haldnir í annað sinn
ásamt kvikmyndasmiðjunni Talent
Lab, þar sem íslenskir og erlendir kvikmyndagerðarmenn sem eru að stíga sín
fyrstu spor, deila hugmyndum sínum.
Miðasalan á hátíðina hófst fimmtudag, 19. september, í Tjarnarbíói. Hægt
er að kaupa Hátíðarpassa sem gildir
á allar hefðbundnar kvikmyndasýningar RIFF, klippikort sem gilda á átta
sýningar og einnig má kaupa miða á
stakar sýningar. Sala á hátíðarpössum
og klippikortum er þegar hafin á www.
riff.is.
Unnið úr fréttatilkynningu frá RIFF

TILBOÐSVERÐ TIL SEPTEMBERLOKA

ELDHÚSDAGAR
Opnum nýjan
og stærri
sýningarsal um
miðjan október

20%
afsláttur

í ORMSSON

af öllum HTH innréttingum
í september!

ELDHÚSIÐ ER HJARTA HEIMILISINS
HTH er metnaðarfullt danskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu
á innréttingum í eldhús og baðherbergi – auk fataskápa.

HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í Evrópu, enda er dönsk
hönnun og danskt handverk eftirsótt og mikils metið um heim allan.
Komdu og upplifðu af eigin raun þá snilld, þegar saman fer listræn
sýn hönnuða, nákvæmar og framúrstefnulegar lausnir, framleiðsla
sem stenst fyllilega allan samanburð og uppfyllir ströngustu gæðaog umhverfisstaðla.

20%

afsláttur af
hágæða
eldhústækjum*

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8 og kynnist því nýjasta og

flottasta í eldhúsinnréttingum frá HTH – og því heitasta í AEG
eldhústækjum. Við hönnum án skuldbindinga fyrir þig tillögur að
nýja draumaeldhúsinu þínu og gerum þér frábært verðtilboð.

*með kaupum á HTH eldhúsinnréttingum

Opið:

Mánudaga–föstudaga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 11-15

LÁGMÚLA 8 · REYK JAVÍK · 2. HÆÐ · SÍMI: 530-2819 & 530-2821
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upplifðu reykjavík

Upplifðu - Listaverkagarð Einars Jónssonar
Upplifðu Reykjavík verður einn af föstu liðunum í vikublaðinu í Reykjavík í framtíðinni en þar er hugmyndin að vekja
athygli á ýmsum áhugaverðum áfangastöðum í borginni.

· Kjúklingur í sataysósu
· Núðlur með grænmeti
· Svínakjöt í ostrusósu
rækjur með
· Djúpsteiktar
súr/sætri sósu
Heimsent:
1.590 kr. + 900 kr. heimsendingargjald

L

istasafn Einars Jónssonar er í alfaraleið við hlið Hallgrímskirkjunnar en þar má finna marga
dýrgripi sem standast fyllilega samanburð við erlend söfn og höggmyndir.
Einar Jónsson (1874-1954) var fyrsti
lærði myndhöggvari Íslendinga og einn
af frumkvöðlum nútímalistar á Íslandi
en hann lærði í Kaupmannahöfn og
dvaldi um skeið í Róm. Fræðast má
um líf og störf Einars á heimasíðu
Listasafnsins www.lej.is en ekkert jafnast á við heimsókn í safnið eða garðinn
í kringum það til að upplifa verk hans
með eigin augum.
Atli Freyr Kristinsson ljósmyndari
blaðsins lagði leið sína í garðinn um
síðustu helgi og tók þessar einstöku
myndir af verkum Einars í rökkrinu.

25 ÁR

Greiðsluáskorun

Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil
nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:
Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 16. september 2013, virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. september 2013 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa
í eindaga til og með 16. september 2013, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í
tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti,
bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts vegna
fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af
ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa
markaðsleyfis og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru:
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur,
sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald,
iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.
Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.
Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er
allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni, auk útlagðs kostnaðar eftir
atvikum. Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og
þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda
gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin
hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í
þessum tilvikum.
Reykjavík, 17. september 2013
Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík

Sýslumaðurinn á Siglufirði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
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fotspor.is

Ljósmyndari Atli Freyr Kristinsson

Gerðu hverfinu
þínu gott!
Enginn þekkir hverfið þitt betur
en þú og þess vegna viljum við
ekki skipuleggja það án þín.

Vesturbær

Hagaskóli

16. sept.

17–19

Hlíðar

Kjarvalsstaðir

17. sept.

17–19

Laugardalur

Laugardalshöll

18. sept.

17–19

Háaleiti Bústaðir

Réttarholtsskóli

19. sept.

17–19

Breiðholt

Gerðuberg

23. sept.

17–19

Árbær

Fylkishöll

24. sept.

17–19

Grafarholt Úlfarsárdalur

Ingunnarskóli

25. sept.

17–19

Grafarvogur

Gufunesbær

26. sept.

17–19

Vinna við hverfisskipulag í Miðborg og á Kjalarnesi er ekki hafin.

Með íbúafundum nýtum
við sérþekkingu fólksins
sem býr og starfar í hverfinu til að skapa vistvænni
og betri borg. Taktu þátt
í að skipuleggja þitt hverfi
og móta Reykjavík til
framtíðar.

Þú getur gert þínu hverfi
gott á hverfisskipulag.is

Fögur er borgin
— einstakt útsýni yfir miðborgina,
sundin blá og hlíðar Esjunnar.
Á Lindargötu 37 er ljúft að gá til veðurs hvernig sem viðrar. Hljóðeinangrun íbúðanna skapar
fyrirtaks hljóðvist ásamt sérhönnuðum innréttingum frá Axis. Húsið er byggt og hannað með
það fyrir augum að þurfa lítið viðhald, með lofthæð upp á 2,7 metra, granítborðplötur, gólfhita í
öllum herbergjum og veglegum svölum. Athugið að við eigum ekki nema ellefu íbúðir eftir.
Búðu þér heimili í göngufæri við fjölbreytt miðbæjarlíf.

ÍBÚÐ

FM 2

0101
0102
0103
0201
0202
0203
0204
0301
0302
0303
0304
0401
0402
0403
0404
0501

83,3
105,4
86,3
95,2
95,6
105,3
91,2
95,2
95
105,4
91,2
94,4
95
105,6
91
95,4

Seld
Seld
Seld
Seld
Seld
Seld
Seld
Seld
Seld
Seld
Seld
Seld
Seld

ÍBÚÐ

FM 2

0502
0503
0504
0601
0602
0603
0604
0701
0702
0801
0802
0901
0902
1001
1101

96,2
105,6
92
96,5
96,1
105,4
91
199
175,2
200,7
175,5
183,6
175,2
253,4
197,4

Seld

Seld
Seld
Seld

Seld

Seld
Seld

AÐEINS 11 ÍBÚÐIR EFTIR.
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Vísindavaka - stefnumót við vísindamenn
V
ísindavaka 2013 verður haldin
föstudaginn 27. september í
Háskólabíói. Rannís stendur
fyrir Vísindavöku á Íslandi, sem haldin
er samtímis í helstu borgum Evrópu árlega, undir heitingu Researchers' Night.
Vísindavaka er styrkt af 7. rannsóknaráætlun Evrópusambandsin.
Ritstjóri hitti Aðalheiði Jónsdóttur
kynningarstjóra Rannís sem sér um
Vísindavöku og ræddi við hana um
það helsta sem boðið verður upp á í ár.
Hver eru markmiðin með Vísindavökunni? Markmiðið með Vísindavökunni er að færa vísindin nær almenningi, kynna manneskjurnar á bak við
vísindin og vekja fólk til umhugsunar
um mikilvægi rannsókna- og vísindastarfs í nútímasamfélagi. Á Vísindavökunni verður það gert með lifandi
kynningum, bæði á sýningarbásum og
á stóra sviði Háskólabíós og boðið upp
á skemmtilega og fræðandi viðburði
fyrir alla fjölskylduna. Vísindavakan
nær yfir allar vísindagreinar, allt frá
raunvísindum til hug- og félagsvísinda.
Hverjir eru sýnendur/þátttakendur í
Vísindavöku?
Það má segja að allt vísindasamfélagið á Íslandi hafi tekið þátt í Vísindavöku og í ár höfum við fengið
frábært vísindafólk til liðs við okkur.
Allir háskólarnir í landinu taka þátt,
sjö talsins, með sínum deildum og
fræðasviðum, einnig öflugar rannsóknastofnanir eins og Matís, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Landspítalinn og Hafrannsóknastofnun, að
ógleymdum fyrirtækjum sem stunda
rannsóknir og nýsköpun, t.d. Össur,
Marel, Orf líftækni, Bláa Lónið og fleiri.
Nokkrir þátttakendur munu einnig
vera með vísindamiðlun á sviði, þar
sem vísindin eru útskýrð á lifandi og
skemmtilegan hátt. Þar munu t.d. koma
fram Sprengjugengið ógurlega, sýndarverur fyrir leiki og kvikmyndir, kynnt
verður nýstárleg aðferð til tónsmíða og
tölvuhakk útskýrt, auk þess sem boðið
verður upp á örfyrirlestra um heilsu
og heilbrigði.

Nú sé ég að boðið er uppá Vísindakaffi í
aðdraganda vökunnar, hvað felst í því?
Vísindakaffi er hugsað sem notaleg kvöldstund á kaffihúsi, þar sem
almenningi gefst kostur að kynnast
áhugaverðum viðfangsefnum vísindanna og fá tækifæri til að hitta vísindafólkið sjálft í aðdraganda Vísindavöku.
Þar segir vísindafólk frá rannsóknum
sínum í afslöppuðu spjalli og gestir fá
tækifæri til að spyrja það spjörunum
úr. Vísindakaffi verða haldin á Súfistanum í Máli og menningu mánudag
23., þriðjudag 24., miðvikudag 25. og
fimmtudag 26. september, auk þess
sem vísindakaffi verður í Sandgerði á
fimmtudeginum og á Húsavík á föstudeginum. Efni vísindakaffikvöldanna
verður allt frá læknisfræði og lýðheilsu
til veðurfræði og norðurslóðapælinga.
Í Sandgerði verður fjallað um rannsóknir á grjótkrabba og kræklingi sem
síðan verður breytt í kræsingar og á
Húsavík verða rannsóknir í ferðaþjónustu og á hvölum kynnt í opnu húsi
að degi til.
Eru eitthvað sem þú mælir sérstaklega
með í ár?
Á sýningarsvæðinu er hægt að prófa
ýmis tæki og tól sem vísindafólk vinnur
með í sínu daglega starfi og á stóra
sviðinu er hægt að hrífast með lifandi
vísindamiðlun. Í ár ætlum við líka að
bjóða upp á vísindabíó í einum bíósal
Háskólabíós, þar sem hægt er að setjast

og horfa á vísindaþætti sem munu rúlla
þar allt kvöldið og hægt að ráfa inn og
út að vild.
Af hverju ætti fólk að mæta á Vísindavöku?
Vísindavakan veitir frábært tækifæri til að hitta vísindafólk okkar og
kynnast viðfangsefnum þeirra og eru
allir þátttakendur boðnir og búnir
að spjalla og segja frá uppgötvunum
sínum og rannsóknum. Ekki spillir
fyrir að hægt er að snerta, fikta, prófa
og jafnvel smakka á ýmsu því sem í
boði verður. Fyrst og fremst mæli ég
með því að fólk taki alla fjölskylduna
með á Vísindavöku, því þar finna allir
eitthvað við sitt hæfi, börn, ungmenni

og fullorðnir. Svo vonum við að Vísindavakan verði til þess að einhverjir
krakkar og ungmenni ákveði að hasla
sér völl í vísindum til góða fyrir íslenskt

samfélag í framtíðinni, hver veit?
Sjá nánar um viðburði á Vísindavöku á heimasíðu verkefnisins www.
visindavaka.is 
SGK

Sjáumst með F plús
Viðskiptavinir VÍS með F plús fjölskyldutryggingu geta sótt flotta
og hlýja húfu með endurskini á næstu þjónustuskrifstofu.
VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS
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Á röltinu - Laugavegur í þróun

Margföldun hefur orðið á fjölda minjagripa- og handverksbúða á Laugaveginum auk þess
sem þar spretta upp hótel, gistiheimili og einkareknar upplýsingamiðstöðvar

Þ

að vekur athygli þeirra Íslendinga
sem ekki búa að staðaldri á
höfuðborgarsvæðinu hve hröð
breyting hefur orðið á bæjarbragnum
og þá sérstaklega á Laugaveginum. Það
er ekki langt síðan að margir borgarbúar spáðu því að atvinnurekstur við
Laugaveg, Skólavörðustíg og nágrenni
myndi leggjast af með tilkomu verslunarmiðstöðva á borð við Kringluna
og síðan Smáralind. Reyndin varð
önnur, í stað hefðbundinna verslana
þá festu rætur í miðbænum verslanir
hönnuða og listamanna. Samhliða
nýjum rekstri þá eru enn staðsettar
á Laugaveginum verslanir, bakarí og
kaffihús sem hófu rekstur í upphafi síðustu aldrar samanber Sandholt Bakarí
(1920), Vinnufatabúðin, Lífsstykkjabúiðin, Brynja, Smávöruverslunin Vísir
(1915), GB skartgripir og Herrafataverslun Guðsteins Eyjólfssonar (1918)
og Prikið sem opnaði 1951 og segist
vera elsta kaffihús á landinu. Eflaust
er þessi listi mun lengri.
Undirrituð fór með syni sínum og
ljósmyndara í gönguferð niður Laugaveginn. Óhætt er að mæla með því að
borgarbúar fái sér kaffi og kruðerí í
bakaríinu þar sem stemningin er frábær, gestir hafa útsýni inn í bakaríið
sjálft og hægt er að lesa um sögu þess á
veggjunum. Heimsókn til Guðsteins er
skemmtileg upplifun, innréttingarnar í
versluninni eru upprunalegar og allt í
röð og reglu, þá er óhætt að mæla með
vörunum en verslunin hefur ávallt lagt
áherslu á gæði og sígildan fatnað fyrir
herra á öllum aldri.
Meðal Nýbúa á Laugaveginum er
verslunin &Þó sem selur minjagripi,
ullarvörur ofl. en Sigurður Jónsson
eigandi verslunarinnar sagði reksturinn ganga mjög vel en hann opnaði
búðina í apríl á þessu ári. Aðrar sambærilegar verslanir á Laugaveginum
eru Víking store, Ísbjörninn, Volcano,
Fjallakofinn, Ísey, 66°Norður og

Icewear. Einnig má finna þekkta íslenska hönnun á Laugaveginum svo
sem Kronkron , Kiosk, Spíral hönnun,
Manía ofl.
Borgin er stöðugt í mótun og hefur
aukinn ferðamannastraumur opnað
tækifæri fyrir ný fyrirtæki sem eru
að koma sér fyrir í miðborginni.
Einkareknar Upplýsingamiðstöðvar
eru reknar á fjölmörgum stöðum á
Laugaveginum en þær veita upplýsingar um hvað er að gerast í borginni,
selja skipulagðar ferðir samhliða rekstri
á veitingastað og jafnvel einnig minjagripaverslun. Upplýsingamiðstöðvar
sem áður voru nær eingöngu reknar af
sveitarfélögum og ríkinu er nú orðnar
að viðskiptatækifærum fyrir einkaaðila. Dæmi um slíka miðstöð er Around
Iceland (Laugavegi 18) en þar er rekið
í sama húsi upplýsingamiðstöð fyrir
ferðamenn, ferðaskrifstofa, minjagripaverslun, verslun með sérhönnuð
íslensk úr og kaffihús. Hugmyndin
með upplýsingamiðstöðinni er að þú
getir kynnt þér það sem Ísland hefur
upp á að bjóða á 30 mínútum en innan
verslunarinnar eru básar þar sem hver
landshluti hefur tækifæri til að kynna
sig. Óhætt er að mæla með heimsókn
til Around Iceland fyrir þá sem vilja
rifja upp kynni sín af ólíkum landshlutum. Annað dæmi um einkarekna
upplýsingamiðstöð, Reykjavík Backpackers sem jafnframt er Hostel og
bar. Ferðaskrifstofan Artic Adventures
á Laugavegi 11 en hún býður upp á
mikið úrval af skipulögðum ferðum
um landið.
Ofangreind lýsing er alls ekki tæmandi en það er óhætt að mæla með
bæjarrölti á Laugaveginum, leggja
bílnum í bílastæðahús eða taka strætó
á Hlemm, stoppa í kaffi, kynna sér það
sem er að gerast í hönnun og jafnvel
rifja upp kynni sín af Íslandi á 30 mínútum.
SGK

Hästens kynnir með stolti

Platinum
L I M I T E D

E D I T I O N

Aðeins í sölu í takmarkaðan tíma
til 25. desember 2013.
Hästens eru umhverfisvæn sænsk
hágæðarúm sem hafa verið framleidd frá
árinu 1852. Komdu og finndu muninn.

Hästens
Grensásvegi 3
Sími 581 1006

2 0 1 3
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Hugsjónir breyta heiminum
Heimspekikaffi í Gerðubergi þriðja hvern miðvikudag í mánuði

Þ

au Gunnar Hersveinn, rithöfundur og heimspekingur, og
Áshildur Linnet, mannréttindafræðingur og framkvæmdastjóri hjá
Rauða krossinum í Hafnarfirði, stóðu
fyrir lifandi umræðu um hugsjónir í
lífi og starfi undir yfirskriftinni „Hugsjónir breyta heiminum“.
Umræða snérist um spurningar
á borð við: ‚Hvaða gildi hafa hugsjónir? Geta þær breytt einstaklingum,
þjóðum og jafnvel heiminum til betri
vegar? Hvernig ber að rækta hugsjónir?
Hvernig verður hugsjónafólk til? Sýna
hugsjónir innri mann? Er hægt að
kenna hugsjónir?
Heimspekikaffið í Gerðubergi hefur
verið vinsælt undanfarin misseri, en
þar er fjallað á mannamáli um mikilvæg efni og gestir taka virkan þátt í
umræðum. Ritstjóri ákvað að kíkja við,
hlýða á erindi og taka þátt í umræðum
síðasta miðvikudagskvöld.
Heimspekikaffið hófst með erindi
frá Gunnari Hersveini þar sem hann
fjallaði um gildi hugsjóna og tengsla
hugtaksins við bjartsýni, trú, starfsréttindi og sögu. Hann lýsti hugsjónamanninum sem þeim sem lyftir sér
yfir eigin hagsmuni og beitir huganum
til að byggja upp bjartsýna mynd af
framtíðinni eða draum um framtíðina
sem viðkomandi vinnur síðan að því að
rætist samanber Martin Luther King.
Hugsjón er sýn hugans á betri heim.
Andstaða hugsjónamannsins væri
e.t.v. svartsýnismaðurinn sem oft er
kallaður raunsæismaðurinn sem trúir
því að ekki sé hægt að breyta neinu og
gerir ráð fyrir að sjálfselska ríki í heim-

inum. Gunnar nefndi tvær erkitýpur
þessara tveggja manna þ.e. Erasmus frá
Rotterdam sem hélt því fram að menn
væru fæddir til að elska og Thomas
Hobbes sem andmælti honum og
taldi að óttinn við dauðann væri líklegri til að skapa frið sem og hræðslan
við vopnumvædd ríki. Þá einkennir
bjartsýnisfólk að byrja á verkefnum
sem flestir telja óframkvæmanleg en
heppnast ótrúlega oft. Svartsýnisfólk
trúir bara því sem það sér með augunum en ekki því sem það sér með
huganum - hugsjónir eru því nátengdar
ímyndunaraflinu.
Gunnar ræddi um hugsjónir og
starfsstéttir en innan hverrar starfsstéttar eru nokkrir hópar en þannig
mætti skipta fjölmiðlafólki í fjóra

hópa. Fjölmiðlamaðurinn sem hefur
löngun til að ná miklum lestri/áhorfi.
Fjölmiðlamaðurinn sem leitar eftir
virðingu frá öðrum í faginu. Fjölmiðlamaðurinn sem tilheyrir eða
vinnur fyrir hagsmunahópa eða trúir
á ákveðnar kenningar. Að lokum er
það hugsjónamaðurinn í hópnum sem
vill bæta samfélagið og selur sig ekki.
Áshildur Linnet fjallað um hugsjónamanninn og stofnanda Rauða
Krossins Henry Dunant sem var kaupsýslumaður frá Sviss þar til að kom
að hræðilegum átökum í Solferino
sem nú er á Ítalíu sem varð til þess að
hann stofnaði Rauða krossinn til að
hjálpa þeim sem lentu í átökum óháð
því í hvaða liði þeir væru. Grunnhugmyndin er því að sýna óhlutdrægni og
hlutleysi. Áshildur sagði frá reynslu
sinni úr meistaranámi í Miðameríku
þar sem hún og tvær aðrar konur
lýstu þeim hugsjónum sem þær teldu
að væru á bak við mannréttindahugsjónina í sínu landi. Sú fyrsta sem kom
frá Mexico talaði um „réttinn til lífs“
þ.e. að eiga ekki á hættu að verða fyrir
ofbeldi eða vera handtekin á götu úti.
Sú næsta sem koma frá Bandaríkjunum
talaði um „réttinn til athafna“ og hún
sjálf talaði um „rétt komandi kynslóða
og skyldu okkar að skila af okkur
landinu í sama eða betra ástandi en
við tókum við því“. Kennarinn þeirra
lýsti fyrir þeim að þær hugmyndir sem
settar voru fram hafi í raun einnig lýst
þróun mannréttindaumræðunnar þar
sem grunnurinn hafi verið réttur til lífs,
síðan hafi komið fram krafa um rétt
til athafna og að lokum, að því gefnu

Hvað er á seyði í Hörpunni um helgina?

Hvernig verður
þú Íslendingur
á 60 mínútum
Einleikur Bjarna Hauks
Þórssonar í Hörpunni

Það er svo margt sem nær ekki inn í
radarinn hjá borgarbúum t.d. sérsniðin
sýning Bjarna Hauks Þórssonar á einleiknum „How to become Icelandic
in 60 minutes“ en verkið er sýnt í
Kaldalóni sal Hörpunnar í kvöld og
næst laugardag klukkan átta auk þess
sem nokkrar sýningar verða í desember. Það er svo spurning hvort við
Íslendingar þurfum að læra að vera
Íslendingar ?

Nýdönsk fram
á nótt í kvöld
og nótt
Nýdönsk fagnaði í fyrra 25 ára afmæli
í Eldborgarsal Hörpu við stórkostlegar
viðtökur aðdáenda sveitarinnar sem
troðfylltu salinn á tvennum tónleikum.
Hljómsveitin hyggst nú endurtaka leikinn en að þessu sinni verður einblínt
á vinsælustu lögin. Uppselt er á fyrri

tónleikana kl. 20 en enn eru laus sæti
á tónleikana kl. 23.
Tónlistarmaðurinn John Grant
verður sérstakur gestur á tónleikum
en gott er á milli Grant og meðlima
Nýdanskrar alveg frá því hann mætti
á tónleikinn Nýdönsk í nánd í Borgarleikhúsinu hér um árið. Sumir vilja
meina að margt sé skylt með tónlist
John Grant og Nýdanskrar og verður
fróðlegt að sjá afrakstur samstarfsins.
Ingi Skúlason, bassaleikari, verður
piltunum til aðstoðar eins og undanfarin ár en annars er hljómsveitin
skipuð þeim Birni Jörundi Friðbjörnssyni, Daníel Ágústi Haraldssyni, Jóni
Ólafssyni, Ólafi Hólm og Stefáni Hjörleifssyni.

Laddi lengir
lífið - Laddi í
eigin persónu
Sena kynnir með stolti: Kvöldstund
með Ladda sjálfum. Á sýningunni fá
áhorfendur tækifæri til að kynnast
manninum á bak við gervin, grínið
og grímurnar. Laddi ræðir um sambandið við persónurnar sem hann
hefur skapað og að lokum mesta
leyndardóminn, það er að segja: hver

að þessi réttindi hafi náðst, hafi fólk
hafið sig yfir nútíðina og farið að tala
um framtíðina og komandi kynslóðir.
Áshildur velti að lokum fyrir sér
hvort það gæti verið að hugsjónir væru
rangar þ.e. einhverjir hefðu hugsjónir
sem þeir teldu að væri í þágu fjöldans
en það kæmi svo í ljós að svo væri ekki.
Voru hugmyndir Hitlers hugsjónir?
Upphaf mannréttindasáttmálans má
einmitt rekja til helfararinnar.
Í kjölfar erinda ræddu þátttakenda
eftirfarandi spurningar:
• Hvað einkennir hugsjónir en flestir
töldu það vera að bæta heiminn og
hafa áhrif á aðra til að þær breytingar
eigi sér stað. Mikilvægt væri að sýna
gott fordæmi og byrja á sjálfum sér
- góð breytni hefði áhrif t.d. að fara
út og týna rusl.
• Nefnið dæmi um göfugar hugsjónir,
en þar var friður, femínisminn og
sjálfbærni nefnd til sögunnar.
• Aðspurð um hvort hugsjón geti verið
rétt eða röng þá voru flestir á því að
svo væri en fram kom að sá sem ætti
sér hugsjón teldi hana líklega rétta
auk þess sem margar hugsjónir sbr.
stjórnmálakenningar um kapítalisma
og kommúnisma hefðu litið vel út á
blaði en reynst misvel í framkvæmd.
• Er hugsjónin um að öll mannanna

börn séu jöfn og eigi að búa við sama
réttlæti - sönn og gagnleg? Þátttakendur voru almennt sammála um
gagnsemi þeirrar hugsjónar sem
birtist í velflestum stjórnarskrám
lýðræðisríkja.
Í lok kaffisins tók Áshildur saman
umræðurnar og ræddi að líklega mótar
enginn með sér hugsjón sem hún/
hann telur vera ranga eða skaða aðra.
Gunnar lokaði umræðunum með því
að ræða um hvort hugsjónir þyrftu ekki
að standast ákveðna mælikvarða - þarf
kærleikurinn ekki að vera kjarninn í
hugsjóninni - hugmyndin um betri
heim?
Heimspekikvöldin hefjast klukkan
20.00 og eru allir velkomnir en Gunnar
Hersveinn hefur frá upphafi haft umsjón með dagskránni. Á miðvikudagskvöldum er alltaf eitthvað um að vera
í Gerðubergi. Heimspekikaffið er að
jafnaði þriðja miðvikudag mánaðar
en að auki er Handverkskaffi fyrsta
miðvikudagskvöldið, Tónlistarkaffi
annað og Bókakaffi fjórða miðvikudagskvöldið í mánuðinum. Markmiðið með þessum kvöldum er að gefa
gestum kost á að kynna sér áhugaverð
umfjöllunarefni í notalegu umhverfi.
Aðgangur er ókeypis.
SGK

Tekið saman af heimasíðu Hörpunnar www.harpa.is

er Laddi og hvað gerir hann ef hann
hefur ekki eitthvert gervi til að fela sig
á bak við? Og hvernig kemur persónunum og Ladda saman?
Laddi gerir ýmislegt opinbert sem
hann hefur hingað til þagað yfir,
ljóstrar upp iðnaðarleyndarmálum
og kitlar hláturtaugarnar í leiðinni
eins og honum einum er lagið. Áhorfendur fá jafnvel að kynnast því hvernig
maður fer að því að skapa eitt stykki
eftirminnilegan grínkarakter. Á bakvið Ladda í sýningunni standa engir
aukvisar. Karl Ágúst Úlfsson annaðist
skrifin og Sigurður Sigurjónsson leikstýrði sýningunni.
Sýningar verða í kvöld, 5. og 19.
október kl. 21.
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Samgönguvika

S

amgönguvika (16.-22. september) er nú haldin um land allt
en vikan er evrópskt átak um
bættar samgöngur í borgum og bæjum
(Mobility week). Markmið vikunnar
er að hvetja fólk til umhugsunar um
eigin ferðavenjur og til að nota almenningssamgöngur, hjóla eða ganga.
Í tilefni vikunnar var gefið út hjólastíg?hjá borginni, haldin klúbbakvöld
á Loft Hostel auk þess sem boðið var
upp á skipulagðar hjóla og gönguferðir. Háskóli Ísland stóð fyrir málstofu með Tim Gill, rithöfundi og
rannsakanda, þar sem hann fjallaði
um mikilvægi þess að veita börnum
frelsi til að vera sjálfstæð innan borga
og bæja en árið 2007 gaf hann út
bókina ”No Fear: Growing up in a
risk averse society” sem vakti mikla
athygli en hann heldur úti heimasíðunni www.rethinking childhood.com.
Í gær stóðu Hjólafærni og Landssamtök hjólreiðamanna fyrir ráðstefnu í Iðnó undir yfirskriftinni
Hjólum til framtíðar ”Réttur barna

til hjólreiða”. Ráðstefnan er sú þriðja
undir heitinu Hjólum til framtíðar, en
sú fyrsta var haldin í samgönguviku
2011. Áhersla ráðstefnunnar er hvers
vegna og hvernig best sé að styðja
við hjólreiðar barna og ungmenna
og reynslu af notkun reiðhjólsins í
skóla- og frístundastarfi. Tim Gill
var með erindi á ráðstefnunni auk
Trine Juncher Jorgensen frá dönsku
hjólreiðasamtökunum ”How to get
children riding bicycles?” en hún
fjallaði um mikilvægi þess að börn
venjist því að hjóla frá unga aldri.
Einnig var samgönguviðurkenningin afhent í Ráðhúsi Reykjavíkur
þar sem hjólaskautadiskó var haldið
í framhaldinu.
Ritstjóri leit við í Fjölskyldu- og
húsdýragarðinum á miðvikudaginn en
þar undirritaði forseti Íslands Ólafur
Ragnar Grímsson ”Umhverfissáttmáli
um samskipti allra vegfarenda” fyrir
hönd Íslendinga.
Vikunni líkur á morgun en í dag geta
borgarbúar tekið þátt í samgönguhjól-

reiðum frá Hlemmi kl. 10:15, mætt
við opnun Elliðavogsbrúar kl. 11 en
á morgun er „Frídagur bílsins“ þar
sem fólk er hvatt til að leggja einkabílnum og upplifa borgina með virkum
samgöngumáta. Nánari upplýsingar
um vikuna má finna á Fésbókarsíðu

hennar https://www.facebook.com/
samgonguvika.
Umferðasáttmálinn
Forseti Íslands tók á móti Umferðasáttmálanum fyrir hönd Íslendinga í Húsdýra- og fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 18. september síðastliðinn úr
hendi Grétu Bjargar Jakobsdóttur
en Gréta var fulltrúi 15 manna hóps
sjálfboðaliða sem samdi sáttmálann.
Upphaf verkefnisins má rekja til þess
að Lögreglan í Reykjavík auglýsti í febrúar síðastliðnum eftir sjálfboðaliðum
til að vinna að gerð sáttmálans en 15
manns voru valdir úr stórum hópi fólks
sem bauð sig fram. Auk þeirra 15 sjálfboðaliða sem unnu að verkefninu þá
tóku um 700 manns þátt í því í gegnum
samfélagsmiðilinn Facebook.
Umferðarsáttmálinn er samstarfsverkefni Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu (LRH) og Umferðarstofu en
tilgangur verkefnisins er að fá almenning til að tala saman, sættast á og semja
Umferðarsáttmála, einskonar reglur
eða boðorð sem lýsa jákvæðri umferðarmenningu. Hvernig umferð viljum
við hafa og hvernig ætlum við okkur
að skapa hana?
Í ávarpi Stefáns Eiríkssonar lögreglustjóra kom fram að þrátt fyrir
að aukin fræðsla um umferðaröryggi,
æfingaakstur, bætt umferðarmannvirki
og almenn kynning á umferðarreglum
og öryggismálum hafi skilað umtalsverðum árangri síðustu ár þá hafi lögregluna langað til að ganga skrefi lengri
en hugmyndin með Umferðasáttmálanum var að virkja almenning í þágu
umferðaöryggis. Í ávarpi Grétu kom
fram að starfið hefði gengið vel, góður
andi verið í hópnum sem lagði fram
fyrstu tillögur í mars og lauk störfum
við sáttmálann í maí, sjá nánar um störf
hópsins á https://www.facebook.com/
groups/umferd.
Forseti Íslands var ánægður og þakklátur höfundum sáttmálans og öllum
aðstandendum verkefnisins fyrir þeirra
framlag. Sáttmáli sem þessi væri af
sama meiði og sáttmálar á borð við
Mannréttindasáttmála Sameinuðu
Þjóðanna að því leiti að fólk komi sér
saman um þær reglur sem nauðsynlegt
er að virða í samfélaginu. Mikilvægt

væri að koma þessari vinnu og sáttmálanum á framfæri sem víðast ekki
bara í bústað forsetans heldur í framhaldsskólum, íþróttahúsum og á öllum
þeim stöðum sem fólk kemur saman.
Forsetinn kom með þá hugmynd að
þeir sem nú eru að fá ökuskírteini hafi
kost á því að skrifa undir sáttmálann
eða fái a.m.k. kynningu á honum.
Að lokum var hópnum sem vann
að sáttmálanum þakkað fyrir þeirra
störf og lögreglustjóri afhenti þeim
viðhafnarúgáfa af sáttmálanum.
Einnig var 2. bekk í Langholtsskóla
þakkað þeirra framlag en þau teiknuðu
myndir í tengslum við ólíkar greinar
sáttmálans en gestum gafst kostur á að
skoða myndirnar í hátíðartjaldi Húsdýra- og fjölskyldugarðsins. Í hópnum
sem vann sáttmálann sátu auk Grétu
Bjargar þau, Þóra Magnea Magnúsdóttir, Sandra Ólafsdóttir, Björgvin
Þór Guðnason, Ólafur Unnsteinn
Knútsson, Morten Lange, Eygló Ingvadóttir, Ólafur Kr. Ragnarsson, Runólfur
Ólafsson, Áslaug Adda, Hrönn Bjargar,
Katrín Erla og Hörður Darri, sjá mynd
af hópnum að athöfn lokinni. Yfirskrift
umferðasáttmálans er „Gerum það
saman - Umferðarsáttmáli, samskipti
allra vegfarenda“ en eftirfarandi eru
þær reglur sem hann kveður á um:
Ég er aldrei undir áhrifum í umferðinni
Ég gef stefnumerki í tæka tíð
Ég virði hraðamörk
Ég læt hvorki síma né annað trufla mig
Ég fer ekki yfir á rauðu ljósi
Ég held hæfilegri fjarlægð
Ég nýti „tannhjólaaðferð“ þegar við á
Ég þakka fyrir mig
Ég held mig hægra megin
Ég er sýnilegur
Ég legg löglega
Ég tek mið af aðstæðum
Ég er ábyrgur
Ég mun leitast við að fylgja þessum
sáttmála og auka með því öryggi mitt
og annarra vegfarenda.
Í sáttmálanum eru þessar reglur
skýrðar frekar en hann má nálgast í
heild sinni á http://umferd.logreglan.
is/.
SGK
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er mikið hagsmunamál

fara annað hvort á sæðingastöðvar
eða til einstakra bænda í félaginu
þar sem þau ganga með kúnum og
kálfunum á beitilandinu. Þarna er
greinilega verið að bjarga búfjárkyni með skynsamlegri og arðbærri
nýtingu.
ERFP hefur vefsíðuna www.rfpeurope.org en einnig er velkomið
að hafa samband við undirritaðan
ef frekari upplýsinga er óskað.
Ólafur R. Dýrmundsson PhD
Bændasamtökum Íslands
ord@bondi.is, 567-0300/317

GISTIHEIMILIÐ
BRENNA Á HELLU

150 þúsund ferðamenn, aðallega Íslendinga, árlega upp á Esjubrúnir.
Aðstandendur verkefnisins leggja
áherslu á að móta hugmyndina í
samráði við Reykjavíkurborg og
aðra hagsmunaaðila en reiknað er
með að undirbúningur taki 2 ár, að
framkvæmdir hefjist vorið 2015 og
Esjuferjan verði gangsett einu ári
síðar. Áætlaður heildarkostnaður
við verkefnið eru 3 milljarðar króna.
Sambærilegar ferjur hafa notið
vinsælda víða um heim s.s. í Tromsö,
Bergen og Voss þar sem ferjurnar hafa
náð fimmtugsaldri og eru mikilvægur
þáttur í útivistar- og ferðamannastarfsemi. Þá kannast eflaust margir við
slíkar ferjur víða í fjöllum Alpanna
svo sem í Austurríki og á Ítalíu.
Byggt á upplýsingum frá Verkfræðistofu
Jóhanns Indriðasonar um verkefnið

Kláfur

orka hefur farið í að koma á gæðastýringarkerfinu og öflun viðurkenninga á sérafurð sem er upprunamerkt
bæði héraði og býli. Nú hefur vörumerkið þeirra hlotið viðurkenningu
ESB og var Albéric ekki í nokkrum
vafa að með þessu fengjust betri
tengsl við neytendur. Líkt og gerist
í lífrænum búskap tryggja þeir að
ekki sé notað erfðabreytt efni við
fóðrun og ekkert er því til fyrirstöðu
að einstakir framleiðendur afli sér
lífrænnar vottunar. Þeir eru í samvinnu við Slow Food hreyfinguna
og vissulega bragðaðist kjötið vel.
Við fengum að sjá 60 ungnaut í sex
mánaða staðlaðri eldistilraun sem er
Sigmundur
Davíð og Þórdís
Lóabestu
liður
í kynbótaúrvali
en þau

V

erkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar átti frumkvæði að
stofnun félags sem nú vinnur
að byggingu farþegaferju (kláfferju)
upp á Esjuna.
Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar stjórnar verkefninu og hefur
unnið fýsileikaathugun um byggingu
og rekstur ferjunnar í Esjuhliðum.
Aðrir samstarfsaðilar eru Batteríið
Arkitektar ehf, Landslag ehf. og Veðurvaktin ehf.
Ritstjóri hafði samband við Arnþór Þórðarson hjá Verkfræðistofu
Jóhanns Indriðasonar en hann upplýsti að sótt var til Reykjavíkurborgar
um lóð í lok júní 2013 en aðstandendur verkefnisins eru í viðræðum
við Reykjavíkurborg og ríkið vegna
þeirrar umsóknar þar sem landið er
í eigu þessara tveggja aðila.
Esjuferjan verður staðsett við botn
Kollafjarðar og teygir sig upp á Esjubrúnir nokkuð austan við Þverfellshorn en staðsetning mun taka mið
af því að ferjan trufli ekki umferð
göngufólks um fjallið og veðurfarslegum skilyrðum. Í tengslum við
verkefnið verði byggð upp kaffi- og
salernisaðstaða uppi á fjallinu en niðri
verði verslun og salernisaðstaða auk
aðstöðu fyrir starfsfólk.
Markmiðið er að draga að 100-
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Til sölu er gistiheimilið Brenna á Hellu. Það er rekið í tveimur
húsum við Þrúðvang nr. 35 og 37, heildarstærð þeirra er 785
fm. Húsin eru staðsett á bökkum Ytri-Rangár í elsta hluta
Helluþorps og úr þeim er fallegt útsýni út á ána. Óskað er
eftir tilboðum í eignirnar. Nánari upplýsingar og myndir á www.
fannberg.is og á skrifstofu.
FANNBERG FASTEIGNASALA EHF. Sími: 487-5028
Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali
Jón Bergþór Hrafnsson viðskiptafræðingur
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Auglýsingasíminn er
578 1190
Netfang:
auglysingar@fotspor.is
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Fóðurblandan Korngörðum 12 104 Reykjavík & 570 9800 Fax 570 9801 fodur@fodur.is
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LANDSLAGSARKITEKTAR FÍLA
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 11, 101 REYKJAVÍK, SÍMI: 5355300, FAX: 5355301
VEFFANG: WWW.LANDSLAG.IS / NETFANG: LANDSLAG@LANDSLAG.IS

X:\AA-VERK\1605-KJAL\13056-ESJUKLAFUR\TEIKN\LANDSLAG\DWG\3D-MODEL\LMI_HLIN.DWG

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta
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Leiðhamrar

Einkarekið Apótek
Gæða júgursmyrsl

Sérstaklega gott júgursmyrsl með og án joðs.
Mýkir og verndar bæði júgur og spena.
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Ungnaut af franska nautgripakyninu Maine-Anjou í eldistilraun til að kanna
vöxt og þroska.
Mynd / ÓRD

og gefur hana út. Í bókinni hvetur
Sandberg konur til að stíga fram og
yfirvinna aldagamlar innrætingar og
leita eftir leiðtogahlutverkum innan
fyrirtækja, stofnana og stjórnmála.
Vafalaust á bókin eftir að vera Sigmundi hvatning til að fjölga konum í
ráðherrastólum og öðrum pólitískum
áhrifastöðum.
Hlutverk FKA er að tengja saman
konur í atvinnulífinu, efla samstarf og
sýnileika þeirra í viðskipum en í FKA
eru 800 konur úr íslensku atvinnulífi,
hvort heldur í eigin rekstri eða stjórnendur í fyrirtækjum annarra. FKA
hefur síðustu ár m.a. unnið að því að
hækka hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja og á heimasíðu samtakanna má
finna upplýsingar um fjölda kvenna
sem býður sig fram í stjórnir .
Á síðasta aðalfundi var nýtt 4ra
ára verkefni kynnt sem hefur það að
markmiði að auka ásýnd kvenna í
fjölmiðlum. Vetrardagskrá FKA er í
mótun en boðið verður upp á rúmlega 50 fjölbreytta viðburði allt frá
leiðtogafræðum og fjölmiðlaþjálfun
yfir í heilu athafnakvenna. Þessa helgi
er hópur FKA kvenna á ferðalagi í
Amsterdam og Brussel þar sem þær
funda með athafnafólki, þingkonum og
ráðamönnum Evrópusambandsins og
Sameinuðu þjóðanna. Nánari upplýsingar um FKA má finna á www.fka.is.
Byggt á upplýsingum frá formanni
og af heimasíðu
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m.a. fram að líklega yrði núverandi
lagaverk um kvótakerfið endurskoðað.
Formaður stjórnar FKA Þórdís Lóa
Þórhallsdóttir afhenti Sigmundi Davíð
bókina „Stígum fram“ að gjöf en af því
tilefni spurði Sigmundur hvort þær
væru að gera grín að skófatnaði sínum
en hann var í strigaskóm.
Stígum fram er eftir Sheryl Sandberg aðalframkvæmdastjóra Facebook
en Guðrún Bergmann þýddi bókina
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tarfsár Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA) er nú að hefjast og
fyrsti viðburðurinn var heimsókn
til forsætisráðherra í ráðherrabústaðinn í Tjarnagötu fimmtudaginn 12.
september.
Létt var yfir Sigmundi Davíð forsætisráðherra og FKA konum í heimsókninni, bornar voru upp spurningar
frá félagskonum sem ráðherra svaraði
skilmerkilega en í svörum hans kom

Vesturlandsvegur

u Maineamerktra
S. Faguier

Félag kvenna í atvinnulífinu Esjan fyrir alla
heimsækir forsætisráðherra - farþegaferja

Kláfur

verndar í
ynd / ERFP

21. september 2013
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Óskum öllum launþegum
á Íslandi til hamingju
með baráttudag verkalýðsins
1. maí

Heimaey VE1 er af nýrri kynslóð Rolls-Royce hannaðra fiskiskipa
þar sem hámarks aflaverðmæti fást með afkastamikilli kælingu
og hagkvæmni í rekstri. Allur aðal vélbúnaður Heimaeyjar er frá
Rolls-Royce.

Héðinn hf. og Rolls-Royce Marine óska Ísfélagi Vestmannaeyja og
áhöfn skipsins velfarnaðar.

SJÁVARÚTVEGUR - Undirstaða velferðar
7

8 cm

Megi nýtt fiskveiðiár verða gjöfult og farsælt
9

10 cm
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10 cm
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- Gæðafrágangur
Sala og framboð
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til þess
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Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.
HeimaeyFjórlitur
VE1 e
þar sem háma
og hagkvæmn
Rolls-Royce.
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6
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- snjallar lausnir

7
8 cm

9

Héðinn hf. og R
áhöfn skipsins

hvert er
þitt hlutverk?

10 cm

Wise býður fjölbreyttar
viðskiptalausnir fyrir fólk
10
10 cmmeð mismunandi hlutverk.
TM

Borgartún 26, Reykjavík » Hafnarstræti 102, Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » www.wise.is

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

– Ávallt velkomin!

VSX-422-S

...og bjóðum fjölbreytt
úrval frábærra raftækja
á góðu verði.

BDP-150-S

Heimabíómagnari

3D Blu-ray spilari
Frábær 3D Blu-ray spilari
með nettengingu

5x130 RMS @ 6 Ohm · FM/AM útvarp með RDS ·
Inngangar: 4x HDMI, 2x Composit, 1x Coaxial, 1x Digital
Optical · Útgangar: 1x HDMI, 1x Composite, 2x Preout
L I S TAV E R Ð :
TILBOÐSVERÐ:

52.900

69.900

DLNA vottaður · Horfðu á YouTube, Picasa eða Netflix í
gegnum spilarann · Netútvarpput, RCA,
2x USB (Front & Back)
L I S TAV E R Ð :
TILBOÐSVERÐ:

44.900

34.900

X-HM11-K

Hljómtækjastæða

FM útvarp · 40 stöðva minni · Spilar: CD, MP3,
WMA, CD-R/RW, USB, RCA · Heyrnartól
2x15W hátalarar · 4 Ohm

VERÐ:

24.900

VERÐ:

39.900

S-628

VERÐ:

L I S TAV E R Ð :

77.900

S-606

34.900

TILBOÐSVERÐ:

26.900

S-607

X-HM30-K

Hljómtækjastæða
með iPod/iPhone vöggu

Trískiptur · 150/240W · 10“ Bassi · 6 ohm

VERÐ Á PARI:

134.900

Trískiptur · 130/210W · 8“ Bassi · 6 ohm

VERÐ Á PARI:

89.900

51618

Heyrnartól

PC heyrnartól · USB teng

VERÐ:

VERÐ Á PARI:

VERÐ:

4.990

49.900

S-607

5.990

VERÐ:

53950

Vefmyndavél

2.490

VERÐ:

3.490

53955

Vefmyndavél+heyrnartól

53876/53877/53878

Minniskort
og
USB kort
Þráðlaus · Laser-tölvumús · Svört-Rauð-Hvít

VERÐ:

TILBOÐSVERÐ:

PC heyrnartól, 3,5mm jack tengi

53953

Vefmyndavél

69.900

Heyrnartól

PC heyrnartól · USB teng

4.490

L I S TAV E R Ð :

69.900

51663

Heyrnartól

FM útvarp · 40 stöðva minni · CD · 2x15W magnari.

Trískiptur · 150/220W · 2x6“ Bassi · 6 ohm

VERÐ:

5.990

VERÐ:

3.690

Tölvuleikir

OPIÐ: Mánudaga–föstudaga kl.10-19 / Laugardaga kl.11-19 / Sunnudaga kl.13-19
SÍMI 550 4444
WWW.BT.IS
SKEIFAN 11 · SÍMI 530 2800 · WWW.ORMSSON.IS

