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Umhverfisátak

Hávaði á tónleikum, diskótekum, akstursíþrótta-
svæðum, frá vélsögum, vasadiskóum, leikföngum 
og flugeldum veldur oft heyrnarskaða. Í reglu-
gerðum er að finna ákvæði um hávaða á vinnu-
stöðum, hönnun húsa varðandi hljóðvist þeirra og 
um hávaðamörk utanhúss. 

NÁTTÚRULEG FÆÐU-BÓT FRÁ GOODSÚPERSPORT KYNNIR  GOOD-fæðubótarefnin eru náttúruleg f ð

unnin úr hampjurtinni með kaldvinn l ð
gildi Hamp i

NÆRIR LÍKAMA OG SÁLNokkrar tegundir próteindrykkja eru í boði, eftir því hvaða markmið einstaklingur setur sér. Hvort sem það er þyngdarstjórnun, vöðva-uppbygging, endurhleðsla eða bara almennt hollt og gott mataræði henta GOOD-vörurnar vel fyrir líkama og sál. 
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NÆRIR LÍKAMA OG SÁLNokkrar tegundir próteindrykkja eru í boði, eftir því hvaða markmið einstaklingur setur sér. Hvort sem það er þyngdarstjórnun, vöðva-uppbygging, endurhleðsla eða bara almennt hollt og gott mataræði henta GOOD-vörurnar vel fyrir líkama og sál. GRÆNIR BÍLARÞRIÐJUDAGUR  16. APRÍL 2013 Kynningarblað Reynsluakstur, endurkoma langbaksins, innkallanir Toyota, Olís stígur grænt skref.

Ný lína vöruflutningabíla MAN uppfyllir EURO 6 mengunarstaðalinn, sem ekki 
tekur gildi fyrr en í september 2014.
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Sjósundfólk varað við
Fólk er varað við að stunda sund og 
siglingar í Fossvogi næstu daga. Verið 
er að endurnýja dælur í fráennslsstöð 
og streyma um 600 lítrar af skolpi á 
sekúndu út í Fossvoginn.  2
Fríverslun í höfn  Skrifað var undir 
fríverslunarsamning Íslands og Kína í 
gær. Tollar á flestar vörur falla niður. 4
Yfirburðir í undanhaldi  Sjálf-
stæðisflokkurinn, sem var stærsti 
stjórnmálaflokkurinn fram að hruni, 
á nú á hættu að missa stöðu sína 

sem kjölfesta íslenskra 
stjórnmála. 8

SKOÐUN Össur Skarphéðinsson vill 
skattleggja ofsagróða bankanna tíma-
bundið.  16

MENNING Úlfshjarta, unglingasaga 
eftir Stefán Mána, verður að kvik-
mynd.  34

SPORT Sverrir Þór Sverrisson hefur 
farið í lokaúrslitin öll fimm árin sín 
sem þjálfari í körfubolta. 30
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„... krakkarnir flottir 
og trúverðugir, at-
burðarásin er hröð 
og töff.“ 

krakkarnir flotti

Anna Lilja Þórisdóttir 
 Morgunblaðið

Bolungarvík 0°  NA 6
Akureyri 1°  NA 4
Egilsstaðir 1°  N 7
Kirkjubæjarkl. 5°  NA 3

Reykjavík 6°  SA 6

Hlýjast syðst    Í dag má búast við NA- 
eða breytilegri átt, víða 2-8 m/s. Stöku él 
norðantil, bjart sunnanlands fram eftir 
degi en þykknar upp með skúrum SV-til 
síðdegis. 4

LÖGREGLUMÁL Ungverskur ríkis-
borgari, búsettur í Ólafsvík, hefur 
verið úrskurðaður í farbann að ósk 
lögreglunnar á Snæfellsnesi. Hann er 
eftirlýstur í heimalandi sínu.

Maðurinn hefur búið í Ólafsvík í 
nokkur ár en vakti grunsemdir fyrir 
að hafa mikið fé í fórum sínum. Lög-
regla grennslaðist af þeim sökum 
fyrir um hann og kom þá í ljós að 
hann var landflótta.

„Við höfum heimild til að fletta 
erlendum einstaklingum upp ef okkur 
þykja þeir grunsamlegir,“ segir 
Ólafur Guðmundsson, yfirlögreglu-
þjónn á Snæfellsnesi.

„Það er okkar vinna að fylgjast með 
og hluti af innra landamæraeftirliti.“

Maðurinn er sjötugur og hjarta-
veill. Hann er hvorki talinn hættu-
legur né líklegur til að flýja og er 
hann því ekki í haldi lögreglu.  - mlþ

Íbúi á Ólafsvík vakti grunsemdir fyrir að hafa mikið fé í fórum sínum:

Eftirlýstur Ungverji í farbanni
  Við höfum 

heimild til að fletta 
erlendum einstak-

lingum upp ef 
okkur þykja þeir 

grunsamlegir. 
Ólafur Guðmundsson, 

yfirlögregluþjónn 
á Snæfellsnesi

HRYÐJUVERK „Ég er bara rétt komin yfir markið, þá 
springur allt fyrir aftan mig og ég sé bara reyk og 
eld. Ég finn höggbylgju og svakalega skelfingu og 
ótta í fólki,“ segir Ingibjörg Jónsdóttir, sem kom í 
mark í Boston-maraþoninu þrjátíu sekúndum áður en 
tvær öflugar sprengjur sprungu nærri enda línunni á 
Boylston Street síðdegis í gær.

Lögregla í Boston hafði í gærkvöldi staðfest að tveir 
hefðu látið lífið og auk þess var ljóst að tugir hefðu særst.

Alls voru 35 Íslendingar skráðir í hlaupið og í gær-
kvöldi benti ekkert til annars en að þeir væru allir 
heilir á húfi.

Fregnir í gærkvöldi hermdu að lögregla hefði 
gert tvær sprengjur til viðbótar óvirkar. Alríkis-
lögreglan FBI rannsakar málið sem hryðjuverka-
árás.  

Flug til og frá Boston lá niðri í tvær klukku-
stundir og yfirvöld slökktu á farsímakerfi 
borgar innar til að koma í veg fyrir að hægt 
væri að fjarstýra fleiri sprengjum.

„Fólk var ofboðslega hrætt og það var 
einhver skelfing í fólki sem maður þekkir 
eiginlega ekki,“ segir Ingibjörg. 

 - sh, hó / sjá síðu 6

„Ég er bara rétt komin yfir 
markið og þá springur allt“
Ingibjörg Jónsdóttir kom í mark í Boston-maraþoninu 30 sekúndum áður en sprengja sprakk við marklínuna. Hið 
minnsta tveir látnir og tugir særðir. Allir 35 Íslendingarnir heilir á húfi. Grunur um vel skipulagða hryðjuverkaárás. 

HLAUPASYSTKINI  
Magnús Þór, Ingi-
björg og Jón Gunn-
ar Jónsbörn hlupu 

öll í maraþon-
inu.

SKELFING OG ÖNGÞVEITI  Mikil ringulreið ríkti fyrst eftir sprengingarnar í miðborg Boston. Mikill viðbúnaður var vegna maraþonhlaupsins og björgunarlið því fljótt á vettvang. 
Fjölmargir voru fluttir mikið slasaðir á sjúkrahús, þar á meðal um tugur manna sem höfðu misst útlimi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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UMHVERFISMÁL Út þessa viku má 
búast við að saurgerlamengun verði 
yfir viðunandi mörkum í Fossvogi. 
Fólki er ráðlagt að stunda hvorki sjó-
sund né siglingar þar á meðan.

Endurnýjun á dælum í fráveitustöð 
við Hafnarbraut í Kópavogi hófst í 
gær. Venjulega er skolpi dælt frá stöð-
inni yfir til Reykjavíkur og þaðan út á 
flóa. Þar til nýju dælunum hefur verið 
komið fyrir mun skolp Kópavogsbúa 
hins vegar renna út í Fossvoginn.

„Það er fínt að þeir skuli vera að 
koma sínum málum í lag en það er 
bagalegt að þetta sé ekki orðið betra 
en það er. Það kemur alltaf illa við 
okkur þegar skolpið er sent út,“ segir 
Ragnheiður Valgarðsdóttir, formaður 
Sjósunds- og sjóbaðsfélags Reykja-
víkur.

Stefán L. Stefánsson, deildarstjóri 
á umhverfissviði Kópavogs, segir 
dælurnar á Hafnarbraut fimmtán 
ára gamlar. „Þær eru mjög slitnar 
og afköstin ekki nægjanlega mikil, 
þannig að dælustöðin er að fara of 
mikið á yfirfall. Að okkar mati er það 
óásættanlegt og við erum að laga það,“ 
segir Stefán.

Ekki hefur allt sjósundfólk sömu 
afstöðu og Ragnheiður. „Ég á bágt með 
að skilja að leyfilegt sé að dæla skólpi 
undan Kópavogsbúum þarna út og að 
á dögum nútímatækni séu ekki aðrar 
leiðir færar,“ skrifar til að mynda ein 
sjósundkona á Facebook.

„Við treystum okkur ekki í neina 
aðra lausn,“ segir Stefán og bendir á 
að um stöðina við Hafnarbraut fari 
sex til sjö hundruð lítrar á sekúndu.

Þá segir Stefán að á meðan fram-
kvæmdir standi yfir við Hafnarbraut 
hafi þrýstilögn sem flytur skolp frá 
Garðabæ yfir Kópavoginn að Sunnu-
braut verið sett á yfirfall til að minnka 
mengunarálag í Fossvoginum.

„Sjósundmenn verða ekki kátir 
með þetta en þeir verða betur settir 
á eftir,“ segir Stefán, sem býst við að 
nýju dælurnar verði teknar í gagnið á 
föstudag eða laugardag. „Við mælumst 
til að menn stundi ekki sjósund þang-
að til við erum búnir að sannreyna að 
sjórinn sé ómengaður. Þetta er gerla-
mengun og hún er hættuleg,“ varar 
hann við.

Ragnheiður segir sjósundfólk ein-
mitt munu halda sig fjarri Foss-
voginum næstu daga. „Við ætlum að 
fjölmenna upp á Kjalarnes og synda 
fyrir neðan Klébergslaugina. Við 
mætum svo bara galvösk aftur í Naut-
hólsvíkina í næstu viku þegar hún er 
búin að hreinsa sig,“ segir formaður 
sjósundkappanna.   gar@frettabladid.is

Vara sjósundfólk við 
saurgerlum í Fossvogi
Vegna endurnýjunar á dælum í fráveitustöð í Kópavogi má búast við saurgerla-
mengun í Fossvogi. Sex hundruð lítrar á sekúndu renna út í sjó. Bagalegt, segir for-
maður í félagi sjósundfólks sem syndir á Kjalarnesi þar til mengunin gengur yfir. 

  Þetta er gerla-
mengun og hún er 

hættuleg.
Stefán L. Stefánsson, deildarstjóri 

á umhverfissviði Kópavogs.

SAMFÉLAGSMÁL Fyrrverandi 
starfsmaður á leikskólanum Sól-
stöfum í Reykjavík hefur sakað 
tvo fyrrverandi samstarfsfélaga 
sína um að koma illa fram við 
börnin sem þeir sinntu. Starfs-
mönnunum hefur verið vikið úr 
starfi á meðan ásakanirnar eru 
kannaðar. Fréttastofa RÚV grein-
ir frá þessu.

Sakirnar eru bornar á starfs-
mennina tvo í bréfi sem sent 
var foreldrum allra barnanna 
á leikskólanum í síðustu viku. 
Þar eru þeir sagðir tala niður til 
barnanna og gera lítið úr þeim.

Í kjölfar bréfsins hefur eitt for-
eldri kvartað formlega til skóla- 
og frístundasviðs Reykjavíkur-
borgar sem kannar nú málið. - bþh

Starfsmenn leikskóla:

Komu illa fram 
við börnin

UPPGRIP HJÁ MÁVUNUM  Vargurinn var ekki seinn að demba sér á skolpið sem 
rann óhindrað um yfirfall og út í Fossvoginn í gær. Engir sjósundsmennn voru 
sjáanlegir á ylströndinni í Nauthólsvík enda ráðlagt að halda sig fjarri.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÍRAK, AP Að minnsta kosti 55 féllu 
í röð bílsprengja víðs vegar um 
Írak í gær. Hundruð til viðbótar 
slösuðust. 

Talið er að Al-Kaída beri 
ábyrgð á sprengjunum sem sé þá 
ætlað að hræða almenning nokkr-
um dögum fyrir sveitarstjórnar-
kosningar. Fyrstu kosningarnar 
frá því að bandaríski herinn 
hvarf frá landinu fara fram á 
laugardag. Fjórtán frambjóðend-
ur hafa einnig verið myrtir á síð-
ustu vikum.

Stjórnvöld í Írak segja að 
hryðjuverkasamtökin séu að 
styrkjast og eigi í miklu sam-
starfi við stjórnarandstæðinga í 
Sýrlandi. 

 - þeb

Ofbeldi fyrir kosningar: 

55 létust í röð 
bílsprengja 

FÓLK Haraldur Ólafsson setti óopinbert Íslandsmet þegar hann beitti 
tuttugu hundum fyrir sleða sinn í blíðskaparveðri um síðustu helgi. 
Ekki er vitað til þess að fleiri hundar hafi áður verið settir fyrir sleða 
hér á landi.

Þar voru saman komnir félagar úr IceHusky-hundaklúbbnum á Akur-
eyri ásamt öðrum til að spreyta sig á um þriggja kílómetra langri braut.

Haraldur beitti öllum hundunum fyrir sleða sinn og fór einn hring 
með móður sína, Hjördísi Jóns dóttur.   - þj

Haraldur Ólafsson með óopinbert Íslandsmet í Hlíðarfjalli:

Dreginn af 20 sleðahundum

Á SLEÐANUM  Haraldur Ólafsson beitti tuttugu hundum fyrir sleða sinn. Það er 
óopinbert Íslandsmet.  MYND/HEIDA.IS

ÞRÓUNARAÐSTOÐ Vopnaðir menn 
úr hópi uppreisnarmanna réðust 
inn í SOS-barnaþorpið í Bangui í 
Mið-Afríkulýðveldinu í gær í leit að 
vopnum.

Ekkert barnanna 110 sem búa í 
þorpinu sakaði en þau eru á öllum 
aldri. Fjögur barnanna eiga íslenska 
styrktarforeldra. 

Mennirnir fundu að sjálfsögðu 
engin vopn, en tóku fjóra bíla, tölvu-
búnað og smápeninga áður en þeir 
héldu á brott. 

Ragnar Schram, framkvæmda-

stjóri SOS-barnaþorpa á Íslandi, 
sagði að allir hefðu verið mjög 
skelkaðir. „Þessi börn hafa þegar 
gengið í gegnum mikið og síðan 
dynur þetta yfir. Þau munu ná sér 
þótt það muni taka tíma. Þau hafa 
öll SOS-mæður sem munu nú ekki 
gera neitt annað næstu daga en að 
halda utan um þau og ræða við þau.“

Ragnar segir uppákomur sem 
þessar ekki algengar, en þó hafi það 
gerst í Suður-Súdan og Sómalíu, en 
í þeim tilfellum hafi verið búið að 
flytja börnin á öruggan stað.  - þj

Vígamenn í Mið-Afríkulýðveldinu leituðu að vopnum hjá börnum:

Réðust inn í barnaþorp SOS

NÁTTÚRA  Niðurstaða Umsjónarnefndar um átaks-
verkefni í minkaveiðum liggur fyrir. Hún byggir á 
veiðiátaki í Eyjafirði og á Snæfellsnesi árin 2007 til 
2010. 

Þrátt fyrir langa yfirlegu treysta menn sér ekki 
til að meta nákvæmlega hvað útrýming á mink sé 
líkleg til að kosta eða hvort hún sé æskileg eða ger-
leg. Nefndin telur engu að síður rétt að skoða hvort 
ráðast eigi í fleiri svæðisbundin átaksverkefni, og 
reyna að halda svæðunum minklausum eftir föng-
um á eftir.

Starfsmönnum Náttúrustofu Vesturlands og 
Háskóla Íslands var falið að leggja mat á árangur 
veiðiátaksins. Þeir efast um gildi rannsóknarinnar 
og aðferðafræði. Stofninn hafi verið á hraðri niður-
leið þegar veiðiátakið hófst, þó það hafi ekki verið 
fyrirséð. Þeir telja að fjárveitingar hafi ekki dugað 
til að svara þeim spurningum sem lagt var upp með.

Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins, segir afar erfitt að meta 
kostnaðinn af útrýmingarátaki minks á landsvísu. 
Þó sé ljóst að slík aðgerð yrði mjög kostnaðarsöm, 
og tölur myndu næsta víst hlaupa á milljörðum 

króna. Þá liggur fyrir að ríki og sveitarfélög hafa 
lagt til yfir einn milljarð króna til minkaveiða á 
liðnum áratugum, eins og Svandís Svavarsdóttir 
umhverfisráðherra hefur upplýst. - shá

Niðurstaða nefndar um átaksverkefni í minkaveiðum liggur fyrir:

Útrýming á mink er vafa undirorpin

MINKAR   Árangur hefur náðst á litlum svæðum erlendis en 
útrýming á stærri landsvæðum er talin útilokuð.  
 MYND/NORDICPHOTOS/AFP 

Í BANGUI  Uppreisnarmenn í Mið-
Afríkulýðveldinu ruddust inn í SOS-
barnaþorpið í Bangui. Engan sakaði en 
börnin 110 voru afar skelkuð.  MYND/SOS

SPURNING DAGSINS

FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

VIÐ HÖFUM …
staðið fyrir 
þjóðarátaki 
gegn einelti

…

BJARNI ÞÓRODDSSON
13. SÆTI NORÐAUSTURKJÖRDÆMI

Eygló, þyrftu sumir ekki bara 
að taka sjálfa sig úr umferð?
„Lítum í eigin barm og gáum hvort 
hann er hæfur til að vera undir 
stýri.“
Eygló Yngvadóttir er í samstarfshópi um 
nýjan umferðarsáttmála til að bæta fram-
göngu fólks í umferðinni.

MENNTUN Hólabrekkuskóli hefur 
fengið 75 spjaldtölvur frá Nýherja 
sem nota á í tilraunaskyni í 
kennslu. Um er að ræða sam-
vinnuverkefni á vegum skólans, 
upplýsingatæknideildar borgar-
innar, skóla- og frístundasviðs og 
Nýherja.

Hólabrekkuskóli hefur unnið 
að þróun kennsluefnis fyrir verk-
efnið í rúmt ár. Nemendur í 9. 
bekk og kennarar þeirra munu 
prófa tölvurnar og meta hvort þær 
henta sem framtíðarbúnaður. - hó

Kenna í spjaldtölvum:

75 spjaldtölvur í 
Hólabrekkuskóla



ALMENNT HLUTAFJÁRÚTBOÐ
Áskriftartímabili lýkur í dag kl. 16:00

Fyrirtækjaráðgjöf Fjárfestingarbankasviðs Arion banka hefur umsjón með almennu útboði á 60% hlut 
í Vátryggingafélagi Íslands hf., en seljandi áskilur sér rétt til að stækka útboðið í allt að 70%. 

Fjárfestum eru boðnar þrjár áskriftarleiðir, eða svokallaðar tilboðsbækur. Seljandi óskar eftir áskriftum 
á verðbilinu 6,75–7,95 krónur á hlut í tilboðsbækur A og B, en allir hlutir sem seldir verða í þeim 
bókum verða á sama verði. Framangreint verðbil samsvarar því að heildarandvirði hlutafjár í VÍS sé 
16,9–19,9 milljarðar króna. Seljandi óskar eftir áskriftum í tilboðsbók C á lágmarksverði 6,75 krónur 
á hlut, en öllum hlutum sem seldir verða í þessari tilboðsbók útboðsins verður úthlutað á því gengi sem 
viðkomandi fjárfestir býður.

Stefnt er að því að útboðið marki grunninn að dreifðu eignarhaldi á VÍS og geri félaginu kleift að 
uppfylla lágmarksskilyrði NASDAQ OMX Iceland um dreifingu hlutafjár hjá félögum sem fá hlutabréf 
tekin til viðskipta í Kauphöllinni. Markmið seljandans er jafnframt að fá ásættanlegt verð fyrir eign sína. 

10% hluta boðnir fjárfestum sem vilja kaupa hlut að andvirði 100.000–50.000.000 kr. Fjár-  
festar skila áskrift rafrænt á vef Arion banka, www.arionbanki.is. Til þess notar fjárfestir notandanafn 
sitt og lykilorð að netbanka Arion banka, eða kennitölu sína og lykilorð sem hann pantar á 
áskriftarvefnum og fær sent um hæl sem rafrænt skjal í netbanka sinn hjá hvaða íslenska viðskipta-
banka sem er.

30,1% hluta boðnir fjárfestum sem vilja kaupa hlut að andvirði meira en 50 milljónir króna. 
Fjárfestar eru beðnir að hafa samband við Fyrirtækjaráðgjöf eða Hlutabréfamiðlun Fjárfestingar-
bankasviðs Arion banka og skila áskrift rafrænt, en til þess notar fjárfestir kennitölu sína og 
lykilorð sem hann fær sent í netbanka sinn.

Fjárfestum boðnir fjórir 2,475% eignarhlutir, samtals 9,9%. Fjárfestar eru beðnir að hafa 
samband við Fyrirtækjaráðgjöf eða Hlutabréfamiðlun Fjárfestingarbankasviðs Arion banka og 
skila áskrift rafrænt, en til þess notar fjárfestir kennitölu sína og lykilorð sem hann fær sent í 
netbanka sinn.

Auk þessarar grunnskiptingar verður 10–20% hluta ráðstafað í eina eða fleiri af tilboðsbókunum eftir því sem verð og 
magn eftirspurnar gefur tilefni til.

ÚTHLUTUN
Komi til þess að eftirspurn í útboðinu verði meiri en sem nemur stærð útboðsins, þá verða áskriftir í tilboðsbók A skertar 
um allt að 75% (utan áskriftir 100–500 þús.kr. og áskriftir starfsmanna VÍS að hámarki 3 milljónir kr.) og þurfi að koma til 
frekari niðurskurðar verða hæstu áskriftir lækkaðar frekar. Úthlutun til fjárfesta í tilboðsbókum B og C verður samkvæmt 
einhliða ákvörðun seljanda, sem taka mun mið af markmiðum útboðsins.

ÁSKRIFTARTÍMABIL OG ÞÁTTTAKA
Áskriftartímabil stendur frá föstudeginum 12. apríl klukkan 10.00 til þriðjudagsins 16. apríl klukkan 16.00.

Þátttaka í útboðinu er heimil aðilum með íslenska kenntölu sem eru fjárráða og ráða búi sínu sjálfir og með þeim takmörkun- 
um sem kunna að leiða af lögum. Það þýðir m.a. að erlendir aðilar, skv. skilgreiningu 1.mgr. 1.gr. laga um gjaldeyrismál nr. 
87/1992, skulu sýna fram á að þeim sé heimilt að fjárfesta í verðbréfunum sem boðin eru í útboðinu, sbr. 13.gr.m og 
13.gr.b. í gjaldeyrislögunum. 

Eindagi kaupverðs er áætlaður 23. apríl 2013. Stefnt er að því að 24. apríl 2013 verði fyrsti dagur viðskipta með hluti VÍS 
á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. 

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er bindandi. Fjárfestar eru hvattir til að 
kynna sér vel upplýsingar um VÍS og skilmála útboðsins sem er að finna í lýsingu VÍS dagsettri 27. mars 2013 sem gefin er 
út á íslensku. Fjárfestum er sérstaklega bent á kafla um áhættuþætti. Lýsinguna má nálgast rafrænt á vis.is/fjarfestar og 
arionbanki.is. Hana má einnig nálgast innbundna í höfuðstöðvum VÍS að Ármúla 3 í Reykjavík og hjá Arion banka í 
Borgartúni 19 í Reykjavík. 

Nánari upplýsingar um útboðið má nálgast á arionbanki.is, svo og með tölvupósti á visipo2013@arionbanki.is eða 
í síma 444 7000 milli kl. 9.00 og 20.00 meðan áskriftartímabilið stendur yfir.

TILBOÐSBÓK A 

TILBOÐSBÓK B

TILBOÐSBÓK C
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UTANRÍKISMÁL Össur Skarphéðins-
son og Gao Hucheng, utanríkis-
ráðherrar Íslands og Kína, skrifuðu 
í gær undir fríverslunarsamning 
milli landanna í Peking. Ísland er 
fyrsta ríki Evrópu til að gera frí-
verslunarsamning við Kína en 
Alþingi og kínverska þingið þurfa 
þó að samþykkja samninginn áður 
en hann tekur gildi.

Fríverslunarsamningurinn við 
Kína er að flestu leyti sambæri-
legur við aðra slíka samninga sem 
Ísland hefur gert á vettvangi EFTA 
en auk Íslands hafa Sviss og Nor-
egur átt í viðræðum við Kína um 
fríverslunarsamning. Samningur-
inn kveður á um niðurfellingu tolla 
á öllum helstu útflutningsafurðum 
Íslendinga.

„Þessi samningur veitir okkur 
Íslendingum forskot á þær þjóðir 
sem við keppum helst við. Hann 
getur orðið okkur mjög mikilvæg-
ur en það fer eftir því hvernig við 
nýtum hann,“ segir Össur Skarp-
héðinsson og bætir við að samn-
ingurinn feli í sér fjölmörg tæki-
færi, ekki síst fyrir sjávarútveg, 
landbúnað, orkugeirann og ýmsa 
hátækniframleiðendur hér á landi.

Þá voru í gær undirritaðir samn-
ingar fimm íslenskra fyrirtækja, 
Arion banka, Marorku, Orku 
Energy, Promens og Össurar, við 
kínversk fyrirtæki og stofnanir.

Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra fundaði þar að auki í gær 
með Li Keqiang, forsætisráðherra 
Kína, sem hélt í kjölfarið kvöldverð 
til heiðurs Jóhönnu og maka henn-
ar, Jónínu Leósdóttur.

Viðræður um fríverslunar-

Samningur við Kína 
um fríverslun í höfn
Skrifað var undir fríverslunarsamning milli Íslands og Kína í Peking í gær. Tollar á 
flestar vörur falla niður milli ríkjanna þegar Alþingi hefur samþykkt samninginn. 
Stefnt að reglulegum samskiptum við Kína, meðal annars um mannréttindamál.

SAMNINGURINN HANDSALAÐUR  Össur 
Skarphéðinsson og Gao Hucheng, utanríkis-
ráðherra Kína, skrifuðu undir samninginn fyrir 
hönd ríkjanna tveggja.

Í tilefni af undirritun frí-
verslunarsamningsins gáfu 
Jóhanna Sigurðardóttir 
og Li Keqiang, forsætis-
ráðherra Kína, út sameigin-
lega yfirlýsingu þar sem 
kveðið er á um aukna 
samvinnu ríkjanna. Össur 
Skarphéðins son segir að 
gert sé ráð fyrir sérstöku 
samráði um mannréttindi. 
„Það er alveg klárt að við 
munum í okkar reglulegu 
samskiptum við Kína, nú 
í gegnum fríverslunar-
samninginn en einnig 
við önnur tækifæri, ræða 
mannréttindamál. Vissu-
lega gætu Kínverjar verið 
mun betri þegar kemur að 
mannréttindum en þeir eru 
á réttri leið. En besta leiðin 
til að þoka þeim áfram er 
að eiga við þá sem ríkust 
samskipti,“ segir Össur.

Samráð um mannréttindamál boðað

samninginn hófust árið 2007 en 
strönduðu árið eftir. Hreyfing 
komst á viðræðurnar á ný í fyrra 
þegar Wen Jiabao, þáverandi for-
sætisráðherra Kína, kom í opinbera 
heimsókn hingað til lands.

Verðmæti útflutnings frá Íslandi 
til Kína nam 7,6 milljörðum króna 
á síðasta ári og hafði þá tvöfaldast 
á tveimur árum. Innflutningur frá 
Kína var aftur á móti níu sinnum 
hærri. Stærstur hluti útflutnings 
Íslands til landsins hefur verið 
sjávarafurðir og munu tollar af 

þeim nú falla niður, flestir strax 
en örfáir að loknum fimm eða tíu 
ára aðlögunartíma.

Þá fellir Ísland niður tolla á 
öllum innflutningsvörum, ef frá 
eru skildar kjöt- og mjólkur vörur, 
sem ætti að skila sér í lægra verði 
kínverskra vara hér á landi. Loks 
nær samningurinn einnig til 
þjónustu viðskipta á borð við ferða-
þjónustu og sjóflutninga auk þess 
sem kveðið er á um hugverkavernd 
og upprunareglur í honum.

 magnusl@frettabladid.is

LÖGREGLUFRÉTTIR
Stálu fölsuðum seðlum
Lögreglan í Vestmannaeyjum handtók í 
gær þrjú ungmenni sem höfðu í fórum 
sínum falsaða peningaseðla. Einn 
þremenninganna viðurkenndi að hafa 
brotist inn í veitingastaðinn Lundann 
kvöldið áður og stolið peningunum. 
Ungmennin játuðu að hafa notað 
fölsuðu seðlana í nokkrum verslunum 
í bænum. Seðlarnir voru hluti af 
listaverki á Lundanum. Málið telst að 
mestu upplýst af hálfu lögreglu. 
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KÖNNUN Stuðningur við Sjálf-
stæðisflokkinn er að aukast 
samkvæmt nýrri skoðana könnun 
MMR. Flokkurinn mælist með 
stuðning 22,9 prósenta kjósenda 
samanborið við 21,2 prósent í 
síðustu könnun MMR.

Framsóknarflokkurinn bætir 
einnig við sig og mælist með 
32,7 prósenta stuðning. Sam-
fylkingin mælist með 10,4 pró-
sent og Björt framtíð með 9,5 
prósent.

Stuðningur við Pírata eykst 
milli kannana og mælist nú níu 
prósent. Þá styðja 6,7 prósent 
Vinstri græn. Aðrir flokkar 
mælast með fylgi undir fimm 
prósentum.

Könnunin var gerð dagana 11. 
til 14. apríl. Alls tóku 930 þátt 
í könnuninni, 81,9 prósent tóku 
afstöðu til einhvers flokks. - bj

Píratar mælast nú með 9%:

Fylgi Sjálfstæðis-
flokks eykst

Wheeler Pro 50
Comfort götuhjól

84.995 kr.

Herra og dömustell, 2 litir, 
álstell, 21gíra, dempari 
að framan og dempun 
í sæti, breiður hnakkur, 
brettasett fylgir.

DANMÖRK Engan sakaði þegar 
fangi á lögreglustöðinni í Kaup-
mannahöfn tók annan í gíslingu í 
gær og hélt honum í fjóra tíma.

Lítið er vitað um málsatvik 
nema að fangarnir voru á úti-
svæði á þaki lögreglustöðvar-
innar þegar annar grípur hinn 
og ógnar honum með oddvopni 
sem hann hafði útbúið. Eftir að 
lögregla og lögmaður gíslatöku-
mannsins höfðu reynt að tala um 
fyrir honum í um fjóra tíma lagði 
hann niður vopnið og gafst upp.

Fangageymslurnar í lögreglu-
stöðinni eru notaðar fyrir fanga 
sem þykja of hættulegir til að 
vera í öðrum fangelsum.  - þj

Dramatík í Kaupmannahöfn:

Fangi tók gísl 
á lögreglustöð 

GÍSLATAKA  Fangi á lögreglustöðinni í 
Kaupmannahöfn tók annan í gíslingu í 
fjóra tíma í gær.  MYND/WIKIPEDIA

Gildistími korta er um hádegi

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Fimmtudagur
Hæg breytileg átt.

HÆGLÆTISVEÐUR  Næstu daga má búast við hæglætisveðri um allt land, einkum á 
morgun og fimmtudag. Það verður að mestu úrkomulítið en stöku él eða skúrir. Heldur 
kólnar í veðri en áfram verður hlýjast sunnantil á landinu.
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SVÍÞJÓÐ Sýrlensk og írönsk yfir-
völd stunda njósnir í Svíþjóð, að 
því er kemur fram í ársskýrslu 
sænsku öryggislögreglunnar 
fyrir árið 2012. 

Í frétt á vef Dagens Nyheter 
segir að sýrlensk yfirvöld láti 
njósna um flóttamenn í Svíþjóð.

Sænska öryggislögreglan 
hefur einnig orðið vör við að 
írönsk yfirvöld reyni að afla sér 
þekkingar í sambandi við kjarn-
orkuverkefni sín. Íran reynir 
nýjar leiðir til þess eftir að 
Sameinuðu þjóðirnar og Evrópu-
sambandið fóru að beita landið 
refsiaðgerðum. Írönsk yfirvöld 
stunduðu einnig aðrar njósnir í 
Svíþjóð í fyrra.

 - ibs

Sænska öryggislögreglan:

Sýrland og Íran 
njósna í Svíþjóð

UMHVERFISMÁL Verndarsvæði 
blesgæsa í Andakíl við Hvann-
eyri, friðland í Guðlaugs tungum 
og Snæfells- og Eyjabakka-
svæðið voru nýlega tekin inn á 
alþjóðlega votlendisskrá innan 
Ramsarsamningsins. Með nýju 
svæðunum eru Ramsarsvæðin á 
Íslandi orðin sex talsins.

Fyrsta svæðið sem var til-
nefnt af Íslands hálfu er 
Mývatn-Laxá, sem var sam-
þykkt árið 1977; Þjórsárver 
voru samþykkt árið 1990 og 

Grunnafjörður árið 1996. 
Náttúrufræðistofnun Íslands 

vann að undirbúningi tilnefn-
inga Guðlaugstungna og Eyja-
bakkasvæðisins, meðal annars 
með öflun upplýsinga um líf-
ríki svæðanna, sérstaklega hvað 
varðar fuglategundir og vist-
gerðir. 

Verndarsvæðið í Andakíl nær 
yfir stærstan hluta votlendis á 
svæðinu og er þýðingarmikið 
fyrir margar tegundir fugla, 
ekki síst blesgæs.

Í friðlandinu í Guðlaugs-
tungum er eitt víðáttumesta 
votlendis svæðið á miðhálendi 
Íslands. Það er einkum mikil-
vægt fyrir þann fjölda heiða-
gæsa sem verpir á svæðinu og 
nýtir það jafnframt sem fæðu-
svæði. 

Snæfells- og Eyjabakka svæðið 
nær til votlendis milli Snæfells 
og Eyjabakka og er innan norð-
austurmarka Vatnajökuls-
þjóðgarðs. Það er alþjóðlega 
mikilvægt fyrir fugla.  - shá

Sex svæði nú á alþjóðlegri skrá yfir verndarsvæði Ramsarsamningsins:

Þrjú ný verndarsvæði samþykkt

VIÐ MÝVATN  Mývatn-Laxá var fyrsta 
svæðið sem var tilnefnt og samþykkt, 
árið 1977.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



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

Úrval notaðra bíla á sérstöku tilboðsverði.
Komdu við í HEKLU og prófaðu einn af gæðingunum!

VW Bjalla Design 1,2
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 15.000 km, beinskiptur

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is

Lexus RX400H Luxury RX400 
Árgerð 2007, bensín 
Ekinn 139.000 km, sjálfskiptur

MM Pajero 3.5 GLS
Árgerð 2006, bensín
Ekinn 100.000 km, sjálfskiptur

Toyota Land Cruiser 120 VX
Árgerð 2004, bensín 
Ekinn 157.000 km, sjálfskiptur 
 

Nissan Patrol 35”
Árgerð 2005, dísil
Ekinn 143.000 km, beinskiptur

MM Pajero Instyle 3.8
Árgerð 2007, bensín
Ekinn 104.000 km, sjálfskiptur

VW Touareg V8
Árgerð 2005, bensín
Ekinn 105.000 km, sjálfskiptur

Toyota Land Cruiser 120 LX
Árgerð 2005, dísil
Ekinn 230.000 km, sjálfskiptur

VW Touareg 3,2 V6
Árgerð 2004, bensín
Ekinn 133.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 4.990.000,- 

Ásett verð: 3.290.000,- Ásett verð: 3.390.000,- 

Ásett verð: 2.990.000,- 

Ásett verð: 3.990.000,- 

Ásett verð: 3.490.000,- 

Ásett verð: 2.390.000,- 

NÚ ER TÆKIFÆRI 
TIL AÐ GERA BETRI KAUP

Ásett verð: 3.290.000,- 

Ásett verð:

3.490.000,-

 Tilboð  4.090.000,-

Tilboð  2.990.000,-
Tilboð  3.690.000,-

Tilboð  1.890.000,- Tilboð  2.780.000,-

Tilboð  2.690.000,-
Tilboð  2.690.000,-

Tilboð  2.890.000,-

Skoda Superb Combi 
Árgerð 2011, dísil 
Ekinn 130.000 km, sjálfskiptur

VW Touareg R5 TDi
Árgerð 2005, dísil
Ekinn 140.000 km, sjálfskiptur

Suzuki Vitara
Árgerð 2006, bensín 
Ekinn 83.000 km, sjálfskiptur 
 

MM Pajero 3,5 GLS
Árgerð 2004, bensín
Ekinn 139.000 km, sjálfskiptur

Mercedes-Benz E línan
Árgerð 2008, dísil
Ekinn 207.000 km, sjálfskiptur

Nissan Pathfinder 2500 SE
Árgerð 2007, dísil
Ekinn 85.000 km, sjálfskiptur

MM Pajero 3,2 Instyle
Árgerð 2008, dísil
Ekinn 92.000 km, sjálfskipturÁsett verð: 

4.290.000,- 

Ásett verð: 3.290.000,- Ásett verð: 2.490.000,- 

Ásett verð: 4.990.000,- 

Ásett verð: 4.390.000,- 

Ásett verð: 5.790.000,- 

Tilboð  4.470.000,-
Tilboð  4.990.000,-

Tilboð  2.090.000,-
Tilboð  1.970.000,-

Tilboð  3.630.000,-

Toyota Land Cruiser 120 GX
Árgerð 2006, dísil
Ekinn 143.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 3.890.000,- 

Tilboð  3.590.000,-

Ásett verð: 
2.290.000,- 
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BOSTON, AP Að minnsta kosti tveir 
létust og tugir særðust þegar tvær 
sprengjur sprungu nálægt enda-
marki Boston-maraþonhlaupsins 
í gær. Tvær aðrar sprengjur voru 
gerðar óvirkar skammt frá. Alrík-
islögreglan FBI rannsakar málið 
sem hryðjuverk en ekki er vitað 
hver stóð á bak við tilræðið.

Fyrri sprengingin varð bak við 
áhorfendasvæðið við endalínuna 
á Boylston Street, rúmum fjórum 
klukkustundum eftir að hlaupið 
hófst. Fimm sekúndum síðar varð 
önnur sprenging neðar í götunni.

Gripið var til öryggisráðstafana 
víðar í Bandaríkjunum og víða um 
heim í kjölfar árásanna, meðal ann-
ars í London.

Edward F. Davis, lögreglustjóri 
í Boston, sagði ekki hægt að úti-
loka að um hryðjuverk hefði verið 
að ræða. 

„Þið getið dregið ykkar eigin 
ályktanir af því sem gerðist,“ sagði 
hann í samtali við fjölmiðla.

Davis sagði árásirnar hafa verið 
án fyrirvara. „Við höfðum enga hug-
mynd um að eitthvað þessu líkt væri 
yfirvofandi.“

35 Íslendingar voru meðal þátt-
takenda í maraþonhlaupinu en ekki 
var í gærkvöld vitað til þess að 
nokkurn þeirra hefði sakað. 

Ingibjörg Jónsdóttir var rétt 
komin yfir endamarkið þegar 
sprengjan sprakk þar.

„Fólk var ofboðslega hrætt og 
það var einhver skelfing í fólki 
sem maður maður þekkir eiginlega 
ekki,“ segir Ingibjörg í samtali við 
Fréttablaðið. 

„Ég bara fékk algjört sjokk, ég 
var svo þreytt og svo kom þetta. Ég 
var bara miður mín.“

Ingibjörg segir að það fyrsta sem 

hafi komið upp í huga hennar hafi 
verið að komast í burtu. 

„Ég bara dreif mig í burtu, það 
gerðu það allir. Það voru allir svo 
hræddir. Það vildi enginn vera á 
staðnum ef eitthvað meira gerðist,“ 
sagði hún.

Ingibjörg hitti síðar systkini sín 
þrjú og mágkonur á hótelinu sem 

þau dvelja á. Hún segir þau þakklát 
fyrir að vera öll heil á húfi.

 thorgils@frettabladid.is
 hanna@frettabladid.is

Frekari fréttir af hryðjuverkun-
um í Boston má fi nna á visir.is.

visir.is

Reykjavíkurkjördæmi norður: Efstu menn á lista

Björt 
Ólafsdóttir 
BA í sálfræði og 
M.Sc. í mann-
auðsstjórnun
■ Starfaði 

meðal 
annars fyrir 
Capacent.

■ Var formaður 
Geðhjálpar 
frá 2011 til 
loka árs 2012.

Frosti 
Sigurjónsson 
rekstrar-
hagfræðingur
■ Hefur unnið 

við rekstur 
tæknifyrir-
tækja.

■ Í stjórn 
Dohop, 
Datamarket 
og Arctic 
Finance.

Illugi 
Gunnarsson 
alþingismaður
■ Hefur verið 

þingmaður 
frá árinu 
2007.

■ Þingfl okksfor-
maður Sjálf-
stæðisfl okks-
ins 2009 til 
2010 og aft ur 
frá 2012.

Össur Skarp-
héðinsson 
utanríkis-
ráðherra
■ Alþingis-

maður frá 
1991, fyrst 
fyrir Alþýðu-
fl okkinn.

■ Formaður 
Samfylking-
arinnar frá 
2000 til 2005.

Katrín 
Jakobsdóttir 
varaformaður 
Vinstri grænna 
og mennta-
málaráðherra
■ Alþingis-

maður frá 
2007 og 
mennta-
málaráðherra 
frá 2009.

Helgi Hrafn 
Gunnarsson 
forritari og 
kerfi sstjóri
■ Hefur starfað 

sem forritari 
og kerfi sstjóri. 

■ Áhugamaður 
um allt sem 
varðar mann-
skepnuna og 
hennar hætti.

Þorvaldur 
Þorvaldsson
formaður 
Alþýðufylk-
ingarinnar og 
trésmiður

Ólöf Guðný 
Valdimars-
dóttir 
arkitekt

2013
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Úrslit síðustu 
þingkosninga

Kjartan Örn 
Kjartansson
fyrrverandi 
forstjóri

Methúsalem 
Þórisson 
talsmaður 
Húmanista-
fl okksins og 
veitinga-
maður

Arnþrúður 
Karlsdóttir 
útvarpsstjóri 
Útvarps Sögu

Harpa 
Njálsdóttir 
félags-
fræðingur

Þorvaldur 
Gylfason 
prófessor og 
fyrrverandi 
stjórnlagaráðs-
fulltrúi

LL RR TT
Borgarahreyfingin

Íbúafj öldi: 

60.100
Fjöldi á kjörskrá: 

45.569
Kjörsókn í síðustu 

kosningum: 
83,1%

SÆRÐUM KOMIÐ TIL HJÁLPAR  Tugir manna voru fluttir á sjúkrahús í Boston eftir að sprengingarnar riðu yfir. Sjúkraflutninga-
menn og áhorfendur komu þessum manni hjálpar, en hann hafði misst annan fótinn í sprengingunni. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SEINNI SPRENGINGIN  Starfsmaður Boston-maraþonsins hlúir að fullorðnum 
hlaupara sem þeyttist til jarðar við fyrri sprenginguna. Í baksýn má sjá blossann frá 
seinni sprengingunni neðar í götunni. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hryðjuverkaárás í 
Boston-maraþoninu
Að minnsta kosti tveir eru látnir og margir alvarlega særðir eftir að tvær sprengjur 
sprungu við endamark hins árlega maraþonhlaups í Boston. Yfirvöld rannsaka 
málið sem hryðjuverk og öryggisviðbúnaður var aukinn um allan heim.

Aðalfundur Félags íslenskra símamanna 2013 
verður haldinn að Stórhöfða 31, 1.hæð 

(gengið inn að neðanverðu) 
þriðjudaginn 23.apríl kl. 18.10

Dagskrá:

Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál

Reykjavík 10. apríl 2013

Stjórn Félags íslenskra símamanna

AÐALFUNDUR 
Félags íslenskra símamanna

Save the Children á ÍslandiSavSSave te the he ChiCh ldrren á Íá slas n



sjónvörp og snjallsímar

Síðumúla 9 · Reykjavík · Sími 530 2900

Miklumeiraen

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
LÁGMÚLA 8
SÍMI 530 2800

ORMSSON
AKRANESI
SÍMI 530 2870

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

KS
SAUÐÁRKRÓKI
455 4500

samsungsetrid.is

NX 1000 NX 100

SMART-TV · 3D · LED · 400 Hz.  Frábær myndgæði. USB upptaka.  
Stærðir: 32“, 40“,  46“, 55“.  Verð frá: 189.900 - 459.900 kr.

Heimabíó 5.1. með Blu-ray spilara, 3D, 1000 W 
hátalarakerfi. Tilboðverð: 129.900 kr.

HT-E5530

ML-2955ND

20.3 milljón pixlar, 20-50 mm linsa. Allar 
Samsung linsur passa. Til í hvítu og svörtu. 

Verð: 99.900 kr.

14.3 milljón pixlar, 20-50 mm linsa fylgir.
Tilboðsverð: 49.900 kr.

BD-ES6600

Vönduð lína af LED sjónvörpum. Stærðir: 32“, 40“,  46“, 50“.  
Verð frá:  109.900 - 299.900 kr.    

Toppurinn í myndgæðum og útfærslu. 7“ spjaldtölva fylgir.  
Stærðir:  40“, 46“, 55“, 65“.  NÚ Á TILBOÐI.

Ofurþunn og flott fartölva sem hentar fyrir 
alla daglega notkun. Aðeins 1,49 kg.

Verð: 139.900 kr.

Falleg fartölva með stórum og björtum skjá. 
Hentar fyrir alla daglega notkun.

Verð: 124.900 kr.

Galaxy spjaldtölvur fyrir allt skólafólk. 
Sameinaðu námið og leiki í þessum 

frábæru græjum. Verð frá 54.900 kr.

Samsung er framleiðandi af mest seldu og 
vinsælustu snjallsímum veraldar.

Frábært úrval. Verð frá 19.900 kr.

Létt og lipur. Mjög hljóðlát og öflug ryksuga
– 69 DBA hljóðstyrkur og  350 W sogafl. 

Verð: 29.900 kr.

Fallegur 24“ Full HD tölvuskjár sem 
hentar vel fyrir alla leiki.

Fermingartilboð 39.900 kr

Hagkvæmur prentari fyrir allt skólafólk. 
Prentar báðum megin og tengist neti. 

Fermingartilboð: 19.900 kr

Úrval af mjög vönduðum
örbylgjuofnum í ýmsum stærðum.

      

VCC62J0V38

NP355E5C-S01SE NP535U3C-A04SE

15.6" 13.3"

LS24B350HS

   SMART · Blu-ray spilari · 3D með Wi-Fi  
Verð. 59.900 kr.

Eco Bubble þvottavélar, demanta mynstruð 
tromla. Stærðir 7-12 kg.
Verð frá 139.900 kr.

Kæli- og frystiskápar,  hvítir og stál. 
Margar gerðir.

HEIMABÍÓ MYNDAVÉLAR MYNDAVÉLARBLU-RAY SPILARAR

FARTÖLVUR FARTÖLVURSPJALDTÖLVURSNJALLSÍMAR

ÖRBYLGJUOFNAR RYKSUGURPRENTARARTÖLVUSKJÁIR

KÆLISKÁPAR KÆLI-/FRYSTISKÁPARÞVOTTAVÉLAR/ÞURRKARARUPPÞVOTTAVÉLAR
Glæsilegar innbyggðar uppþvottavélar. Mikið úrval kæliskápa.  Stál og hvítir.

8000 LÍNAN6500 LÍNAN5000 LÍNAN
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„Ég er ekkert pólitískur, ég kýs 
bara Sjálfstæðisflokkinn.“ Þetta 
viðkvæði hefur oft heyrst á síðustu 
áratugum, í það minnsta hafa and-
stæðingar flokksins kvartað yfir 
því að þetta viðhorf hafi ráðið 
atkvæðum margra. Hvað svo sem 
er satt í því segir þetta meira en 
margt annað um þá yfirburða-
stöðu sem flokkurinn hefur haft 
í íslenskum stjórnmálum. Hann 
hefur verið kjölfestan sem hefur 
getað valið úr samstarfsflokkum. 
Þess vegna hefur hann verið í 18 af 
28 ríkisstjórnum lýðveldistímans.

Úrslit síðustu alþingiskosninga 
voru hins vegar áfall fyrir flokk-
inn. Hann fékk verstu útkomu 
sína frá stofnun; 23,7 prósent, og 
var allt í einu ekki lengur stærsti 
flokkurinn á þingi. Það var hins 
vegar afskrifað sem einstakt til-
felli, öfgafull viðbrögð við öfga-
fullum aðstæðum sem sköpuðust 
hér í kjölfar hrunsins. Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur hins vegar 
ekki náð að rétta úr kútnum og 
skoðana kannanir benda til þess að 
hann gæti fengið enn verri útkomu 
í vor en fyrir fjórum árum.

Sagan úr Reykjavík
Það er hverjum stjórnmálaflokki 
áhyggjuefni að tapa jafn miklu 
fylgi og Sjálfstæðisflokkurinn 
hefur gert á síðustu árum, en það 
er honum sérstakt áhyggjuefni 
vegna þeirrar stöðu sem hann 
hefur haft í íslenskum stjórn-
málum. Verði hann, aðrar kosn-
ingarnar í röð, ekki stærsti stjórn-
málaflokkurinn missir hann þau 
áhrif sem sú staða hefur gefið 
honum. Þar er sagan úr borgar-
stjórn Reykjavík flokknum víti til 
varnaðar.

Frá upphafi borgarstjórnar og 
fram til ársins 1994 var Sjálf-
stæðisflokkurinn einn í meirihluta 
í borginni, fyrir utan eitt kjör-
tímabil, 1978-1982. Þar réði hann 
því sem hann vildi ráða, í krafti 
meirihluta síns, og það var næst-
um litið á það sem náttúru lögmál 
að Reykjavík réði Sjálfstæðis-
flokkurinn. Litið var á kosninga-
sigur vinstrimanna árið 1978 sem 
einstakt tilfelli í samfellunni, enda 

vann Sjálfstæðisflokkurinn stór-
sigur í kosningunum 1982, 1986 
og 1990.

Árið 1994 kom Reykjavíkur-
listinn hins vegar til sögunnar, 
allir andstæðingar Sjálfstæðis-
flokksins bundust samtökum um 
að fella flokkinn í borginni. Sjálf-
stæðismenn litu á sigur Reykja-
víkurlistans sem annað einangr-
að tilvik, líkt og 1978, en R-listinn 
hélt hins vegar völdum fram til 
ársins 2006. Þá tók við tímabil 
margra meirihluta, en Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur ekki endurheimt 
fyrri stöðu sína í borginni.

Heil kynslóð er vaxin upp sem á 
því ekki að venjast að flokkurinn 
sé einn í meirihluta í Reykjavík 
og vandséð er að hann nái þeirri 
stöðu nokkru sinni aftur. Það er 
einmitt það sem gæti gerst á lands-
vísu, nái flokkurinn ekki vopnum 
sínum.

Staðan hefur veikst
Stefanía Óskarsdóttir stjórnmála-
fræðingur segir að í umræðunni 
hafi Sjálfstæðisflokkurinn hrakist 
meira til hægri, hvað svo sem sé 
rétt í því. Hann sé tengdur Evrópu-
andúð, um hann séu notuð hugtök 
eins og teboðshreyfing og umræð-
an snúist um að hann sé flokkur 
skattalækkana sem gagnist helst 
þeim efnameiri. Í gegnum tíðina 
hafi hann náð að sameina hægri 
vænginn og langt inn á miðju, 
en það gæti breyst.

„Kannski er það þannig að 
Sjálfstæðisflokkurinn sem 
við þekktum kemur aldrei til 
baka. Sé umræða andstæðinga 
hans skoðuð þá snýr hún að því að 
endurnýjun skorti í flokknum og 
uppgjör við hrunið, Davíð Odds-
son hafi þar enn tögl og hagldir og 
flokkurinn hafi ekki beðist afsök-
unar á hruninu. Raunin er sú að 
forystan var endurnýjuð, það hafa 
verið tveir nýir varaformenn 
frá hruni, framboðslistar 
endurnýjaðir, fram-
tíðarnefnd vann 
að breyttu skipu-
lagi og flokkur-
inn hefur beðist 
afsökunar. Það 
hefur þó ekki náð 
inn í umræðuna.“

Gunnar Helgi 
Kristinsson 
stjórnmálafræð-
ingur segir að 

Yfirburðastaða á undanhaldi
Ekki hefur farið fram hjá neinum að formaður 
flokksins, Bjarni Benediktsson, hefur ekki 
setið á sárs höfði. Fjarri því. Hann hlaut ekki 
þann stuðning í prófkjöri sem formaður flokks 
gerir yfirleitt, fékk tæp 54% atkvæða í fyrsta 
sæti. Og þó mikið hafi verið lagt upp úr því að 
Bjarni hafi fengið 78,9% atkvæða í formanns-
kjöri á landsfundinum í febrúar, þá er það ekki 
styrkleikamerki að rúm 20% landsfundargesta 
vilji annan kandídat, ekki síst þar sem Halldór 
Gunnarsson var eini formlegi mótframbjóðandinn.

Hanna Birna Kristjánsdóttir ákvað að gefa ekki 
kost á sér í formennsku á landsfundinum, en hún var 
kjörin varaformaður. Eftir því sem gengi flokksins hefur 
dalað í skoðanakönnunum hafa þær raddir hækkað sem 
vilja að  hún taki við sem formaður. Það náði hámarki 
í síðustu viku þegar Viðskiptablaðið birti könnun sem 
sýndi að nær helmingur kjósenda Framsóknarflokksins 

gæti hugsað sér að kjósa Sjálfstæðisflokkinn 
væri Hanna Birna formaður.

Þetta kveikti bál, bent var á að útgefandi 
Viðskiptablaðsins, Pétur Árni Jónsson, er 
fyrrverandi kosningastjóri Hönnu Birnu. Það 
hve Hanna var sein til svars eftir birtingu 
könnunarinnar vakti athygli, en tveir dagar 
liðu áður en hún lét í sér heyra. Í millitíðinni 
hafði Bjarni Benediktsson sagst vera að íhuga 
að hætta sem formaður, en það gerði hann 

í viðtalsþætti í Ríkissjónvarpinu. Þegar Hanna Birna 
loks tjáði sig lýsti hún stuðningi við þá ákvörðun sem 
formaðurinn mundi taka, ekki beint við hann í for-
mennskuna.

Eftir stendur er að það eru úrslit kosninganna sem 
segja til um hver staða forystunnar er. Formaður og 
varaformaður hljóta að svara í sameiningu fyrir þau, 
hver sem þau verða. 

ERFIÐAR INNANFLOKKSDEILURSjálfstæðisflokkurinn var stærsti stjórnmálaflokkur-
inn alla lýðveldissöguna og fram að hruni. Flokkurinn 
á nú á hættu að missa stöðu sína sem kjölfestu-
flokkurinn í íslenskum stjórnmálum eftir áfall í 
síðustu kosningum og skoðanakönnunum undanfarið.

sjálfstæðis menn ættu kannski að 
hafa áhyggjur af því hvort með-
limir Sjálfstæðisflokksins séu að 
verða ólíkari kjósendum en áður. 
Miklu skipti fyrir framtíðarstöðu 
hans hvort hann verði í ríkisstjórn 
næstu fjögur árin.

„Ef hann verður utan ríkis-
stjórnar í önnur fjögur ár hefur 
hann misst mikla nærveru í 
íslenskri pólitík og mikil áhrif. Það 
hefur aldrei gerst í sögu flokks-
ins að hann hafi verið svo lengi 
utan ríkisstjórnar. Ef þú skoðar 
stöðu flokksins yfir lengri tíma er 
staða hans að veikjast, eins og hjá 
mörgum öðrum stórum kerfis-
flokkum. Það hefur eitthvað 

með samfélagsbreytingar að gera 
og breytta samsetningu kjósenda-
hópsins.“

Gunnar Helgi ítrekar hins vegar 
að flokkurinn hafi gott skipulag, 
nokkuð greiðan aðgang að fjár-
munum og sé vel grundvallaður 
hvað varðar innri strúktúr. Hann 
hafi því ýmsa styrkleika sem geti 
fleytt honum áfram.

Stefanía bendir á að þegar Sam-
fylkingin kom fram hafi þrengst 
svo að Framsóknarflokknum á 
miðjunni að hann hafi nánast horf-
ið. Sjálfstæðisflokkurinn hafi átt 

á brattann að sækja 

og hrakist til hægri, af miðjunni.
Ljóst sé að ætli Sjálfstæðis-

flokkurinn ekki að missa sér-
stöðu sína verði hann að  grípa 
til róttækra aðgerða. Annars er 
hætt við því að saga flokksins á 
landsvísu verði eins og í Reykja-
vík; nýjar kynslóðir vaxi upp sem 
hafi ekki hugmynd um sögulega 
stöðu flokksins og líti ekki á það 
sem náttúrulögmál að Sjálfstæðis-
flokkurinn sé stærsti flokkur 

landsins.

Bílabúð Benna Reykjavík

Bílabúð Benna Reykjanesbær

 Verð aðeins: 5.590.000 kr.

Chevrolet Captiva bílaleigubílum CHEVROLET CAPTIVA

160.000 kr.
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Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is
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Það er óþarfi að fjarlægja 
tappann áður en farið er 
með fernurnar í endur- 
vinnsluna. Þeir eru endur-
vinnanlegir rétt eins og 
umbúðirnar sjálfar.

Leyfum 
tappanum 
að fljóta með!

Guðmundur 
Steingrímsson

Katrín 
Jakobsdóttir

Orri Hauksson

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson

Bjarni 
Benediktsson

Björgólfur 
Jóhannsson

Árni Páll Árnason

SKRÁNING Á WWW.SA.IS

HVERNIG ÆTLA ÞAU AÐ ÖRVA ATVINNULÍFIÐ?
MORGUNVERÐARFUNDUR Í SILFURBERGI HÖRPU 
FIMMTUDAGINN 18. APRÍL KL. 8.30-10

Formenn Samfylkingar, Sjálfstæðisflokks, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna 
og Framsóknarflokks ræða um mikilvægustu mál samfélagsins.

Björgólfur Jóhannsson, formaður SA, setur fundinn 
Orri Hauksson, framkvæmdastjóri SI, stýrir umræðum

Bein útsending á vef SA.

Kraftmikið kaffi frá kl. 8.

90 MÍNÚTUR
STÖÐUGLEIKI

SKATTAR
FJÁRFESTINGAR

PENINGASTEFNA

Save the Children á Íslandi

NEYTENDAMÁL Starfsmönnum ASÍ 
var meinaður aðgangur að verslun-
inni Kosti í gær þegar gera átti þar 
verðlagseftirlit á vegum stofnunar-
innar. Jón Gerald Sullenberger, eig-
andi Kosts, krafðist þess að starfs-
menn ASÍ yfirgæfu verslunina en 
þeir neituðu. Það varð til þess að 
Jón Gerald kallaði til lögreglu. 

Þegar lögreglan kom á staðinn 
ráðfærði hún sig við lögmann en 
sá enga ástæðu til að aðhafast 
nokkuð. Samkvæmt tilkynningu 
frá ASÍ ætluðu fulltrúar verðlags-
eftirlitsins að halda áfram að sinna 
sínu starfi en Jón Gerald hrifsaði 
þá gögn af starfsmanni verðlags-
eftirlits ASÍ og hindraði för starfs-
mannanna um verslunina og hafði 

í frammi ógnandi tilburði. Sáu 
starfsmennirnir sér ekki annað 
fært en að yfirgefa verslunina. 

Í tilkynningunni kemur jafn-
framt fram að um fáheyrðan 
atburð sé að ræða. 

Jón Gerald segir atburðinn hafa 
verið sviðsettan af starfsmönnum 
ASÍ. „Þetta átti greinilega að vera 
„PR-stunt“, mæta hérna með lög-
fræðinga og ljósmyndara. Þetta 
er bara eitt stórt leikrit.“ Jón Ger-
ald segist ósáttur við framkvæmd 
könnunarinnar og að hann hafi 
ítrekað bent starfsmönnum ASÍ á 
það sem betur mætti fara. „Þeir 
taka það ekki til greina og ég tel 
verðkönnunina þá ekki vera eðli-
lega.“ - hó

Starfsmönnum ASÍ meinaður aðgangur að Kosti: 

Jón Gerald vildi ekki 
verðkönnun í Kosti

VILDI EKKI EFTIRLIT  Jón Gerald Sullenberger bannaði starsfmönnum verðlags-
eftirlits ASÍ að kanna verð í verslun sinni við Dalveg. MYND/ASÍ
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DANMÖRK Dómsmálaráðherra 
Danmerkur, Morten Bødskov, 
segir þátttöku Dana í stríðinu í 
Sýrlandi geta ógnað örygginu í 
Danmörku.

Í frétt á vef Kristilega dag-
blaðsins segir að danska leyni-
þjónustan hafi nýlega greint frá 
því að 45 manns hafi frá því í 
ágúst 2012 haldið frá Danmörku 
til Sýrlands til þess að taka þátt í 
stríðinu þar.

Rannsóknir á dönskum hryðju-
verkamálum hafa leitt í ljós að 
þeir sem taka þátt í orrustum 
komast í kynni við net herskárra 
íslamista. Slíkt geti leitt til 
hryðjuverkaárása í Danmörku. -ibs

Danir í heilagt stríð:

Ógnar örygginu 
í Danmörku

FÉLAGSMÁL Hrannar Jónsson var 
kjörinn nýr formaður Geðhjálpar 
á aðalfundi félagsins sem haldinn 
var síðastliðinn laugardag.
„Í stjórn voru kjörin þau Jón-
ína Valsdóttir, 
Maggý Hrönn 
Hermanns-
dóttir, Róbert 
Lagerman og 
Sveinn Rúnar 
Hauksson. Í 
varastjórn 
hlutu kosningu 
Gunnar Einars-
son, Héðinn 
Unnsteinsson 
og Margrét Ómarsdóttir,“ segir í 
tilkynningu Geðhjálpar.

Hrannar er 49 ára gamall 
Reykvíkingur og starfar við hug-
búnaðarþróun.  - óká

Kosið í stjórn á laugardag:

Geðhjálp fær 
nýjan formann

HRANNAR 
JÓNSSON

FERÐAÞJÓNUSTA
Vilja fá náttúrupassa
Ferðaþjónustan er reiðubúin til 
viðræðna við stjórnvöld um útgáfu 
náttúru passa til fjármögnunar 
framkvæmda við ferðamannastaði. 
Þetta kemur fram í ályktun nýafstaðins 
aðalfundar Samtaka ferðaþjónustunnar. 

Framboðin sex sem fengu frest um helgina til 
að lagfæra meðmælendalista sína í Reykja-
víkurkjördæmi suður náðu inn. Þar með hafa 
öll framboðin sem skiluðu inn listum fyrir 
komandi kosningar verið samþykkt af yfir-
kjörstjórn kjördæmisins. 

Að sögn Sveins Sveinssonar, formanns yfir-
kjörstjórnar, brugðust öll framboðin skjótt 
og vel við athugasemdum kjörstjórnar og lag-
færðu meðmælendalista sína. Vinnan gekk að 
sögn Sveins mjög vel. Alls bjóða því fjórtán 
listar fram í Reykjavík suður. 

Einstaklingunum sem hugðust bjóða fram 
var synjað á grundvelli kosningalaga. Það 
voru þeir Arngrímur Pálmason, Benedikt 
Stefánsson, Ragnar Einarsson, Sturla Jónsson 
og Guðbjörn Jónsson.

K-listi Sturlu Jónssonar kemur þó enn þá til 
með að bjóða fram í Reykjavík suður. 

Nokkrir einstaklinganna hafa kært úrskurð 
kjörstjórnar með vísan í stjórnarskrá en það 
er mat þeirra að ákvæði um kosningar og 
framkvæmd þeirra stangist á við kosninga-
lög. Ekki liggur fyrir hverjir það eru sem 
hafa kært eða hvenær kæran verður tekin 
fyrir hjá Landskjörstjórn.  - mlþ

Sex framboð fengu frest fram á hádegi í gær til að lagfæra framboðslista:

Fjórtán bjóða fram í Reykjavík suður
NOREGUR Ungur maður beit tvo 
strætisvagnaverði í Ósló eftir 
að þeir stóðu hann að því fyrir 
helgi að reyna að svindla sér með 
strætó án þess að borga.

Lögregla var kölluð til eftir að 
æði rann á manninn. Hvorki lá 
fyrir hvar mennirnir höfðu verið 
bitnir né hvort bitin voru alvar-
leg. Framhald málsins veltur á 
því hvort meiðslin eru alvarleg.

Árásarmaðurinn er tvítugur að 
aldri og er titlaður góðkunningi 
lögreglunnar.  - þj

Ófyrirleitin árás í Ósló:

Svindlari beit 
tvo strætóverði

SVÍÞJÓÐ Pari í Svíþjóð hefur 
verið neitað um eigið egg sem 
geymt hefur verið frjóvgað í 
frysti. Konan varð 46 ára í fyrra 
og er hún sögð of gömul til þess 
að verða barnshafandi.

Eggið varð afgangs við til-
raunir parsins fyrir fimm árum 
til þess að verða foreldrar. 
Þegar tilraunin mistókst ætt-
leiddi parið í staðinn tvö börn. 
Samkvæmt reglum yfirvalda 
má ekki geyma frjóvgað egg í 
frysti lengur en í fimm ár, að 
því er segir í frétt á vef Dagens 
Nyheter.  - ibs

Vill verða barnshafandi:

Neitað um eig-
ið egg úr frysti

KOSNINGAR  Gengið verður til kosninga til Alþingis 
þann 27. apríl næstkomandi. 

2013
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Greiningardeild Arion banka býður til morgunfundar 
miðvikudaginn 17. apríl þar sem fjallað verður um 
efnahagshorfur og afnám hafta. Fundurinn verður 
haldinn í Arion banka, Borgartúni 19.

Boðið verður upp á morgunhressingu frá kl. 8.15. 
Höskuldur H. Ólafsson bankastjóri setur fundinn kl. 8.30. 
Áætluð fundarlok eru kl. 9.30.
  
FÖST Í FYRSTA GÍR: EFNAHAGSHORFUR 2013–2015

Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður greiningardeildar
 
AFNÁM HAFTA: FJARLÆGUR DRAUMUR 
EÐA NÁLÆGUR VERULEIKI?

Hafsteinn G. Hauksson, hagfræðingur hjá greiningardeild
 
Fundarstjóri er Halldór Bjarkar Lúðvígsson, 
framkvæmdastjóri fjárfestingarbankasviðs

Skráning á arionbanki.is/morgunfundur

Allir velkomnir

EFNAHAGSHORFUR

Hefur þú greinst með slitgigt í mjöðm? 

Össur hf. er að þróa mjaðmaspelku til að minnka verki og auka hreyfifærni 
einstaklinga með mjaðmaslitgigt. Leitað er aðstoðar einstaklinga frá 18 ára 
aldri sem greindir hafa verið með mjaðmaslitgigt til að taka þátt í þróun og 
prófunum á spelkunni.  

Þátttakan felst m.a. í heimsóknum í rannsóknarsetur Háskóla Íslands þar 
sem spurningalistar verða lagðir fyrir, hreyfanleiki í mjöðm verður mældur 
og göngugreining gerð. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Þorvaldur 
Ingvarsson, bæklunarlæknir. 

Tekið skal fram að þeir sem hafa samband eru með því aðeins að lýsa 
yfir áhuga sínum á því að fá frekari upplýsingar, ekki að skuldbinda sig til 
þátttöku. Þátttakendur geta dregið sig úr rannsókninni hvenær sem er án 
þess að gefa sérstaka ástæðu fyrir því. 

Rannsóknin hefur hlotið samþykki Vísindasiðanefndar og verið tilkynnt 
Persónuvernd.

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband í s. 425-3400.

WWW.OSSUR.IS

SVÍÞJÓÐ Útgjöld til hernaðar 
í heiminum lækkuðu í fyrra, 
í fyrsta skipti frá árinu 1998. 
Útgjöldin á heimsvísu námu um 
210 þúsund milljörðum íslenskra 
króna, eða 1.750 milljörðum doll-
ara. 

Þessi upphæð er 0,5 prósentum 
lægri en árið 2011. 

Það er alþjóðafriðarrannsókna-
stofnunin í Stokkhólmi sem tekur 
saman tölur um útgjöld til hern-
aðarmála. Sérfræðingar hennar 
segja að lækkun útgjalda megi 
rekja til sparnaðar í Bandaríkj-
unum og öðrum NATO-ríkjum. 
Þetta er rakið til niðurskurðar 
vegna fjármálakreppu og vegna 
minni umsvifa í Afganistan.

Þrátt fyrir sparnað í vestræn-
um ríkjum hafa útgjöldin aukist 
annars staðar. Til að mynda juk-
ust þau um 7,8 prósent milli ára 
í Kína og 16 prósent í Rússlandi. 
Mest hækkuðu útgjöldin í Óman, 
um heil 51 prósent. 

Þetta segir stofnunin að gæti 
verið upphafið að breytingum á 
jafnvægi í þessum málum, frá 
ríku vestrænu ríkjunum til ann-
arra svæða. 

Bandaríkin tróna þó enn á toppi 
eyðslunnar og útgjöld þeirra voru 
um 39 prósent allra hernaðarút-
gjalda heimsins í fyrra. Þetta er 
þó í fyrsta sinn frá því að Kalda 
stríðinu lauk sem hlutfallið fer 
niður fyrir 40 prósent.  - þeb

Útgjöldin lækkuðu í fyrsta sinn í fjórtán ár: 

210.000 milljörðum 
eytt í hernað í fyrra

HERFLUGVÉLAR  Bandaríkjamenn eiga ellefu sinnum fleiri herflugvélar en Kínverjar, 
þrátt fyrir að saman dragi með ríkjunum í útgjöldum til hernaðar.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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seeglasgow.is

Njóttu vorsins í miðborginni.

Náðu frítt í 
Glasgow appiðg

kr19.800 aðra leið með
sköttum og gjöldum

FJÁRMÁL Vegna endurskipu-
lagningar á fyrirtækjaformi 
Hörpunnar hefur verið gerð ný 
útgáfa af samningi um verk-
efnið milli ríkisins og Reykja-
víkurborgar annars vegar 
og Hörpu TR ohf. hins vegar. 
Harpa TR er nú viðsemjandi í 
stað Austurhafnar TR ohf.

Til þess að Landsbankinn, 
lánveitandi Hörpu, haldi sömu 
tryggingu og áður, verður 
honum heimilt að ganga inn í 
veðsamning Hörpu og Lands-
bankans ef til þjónustufalls 
Hörpu kemur. Við endurskoð-
un samningsins var hann jafn-

framt hafður á íslensku í stað 
ensku útskýrði borgarlögmaður 
í greinargerð til borgarráðs. 

 - gar

Nýr samningur milli hins opinbera og rekstrarfélags Hörpu:

Ensku skipt út fyrir íslensku

HARPA  Landsbankinn getur gengið inn 
í samninginn sem fyrr.

GRÆNLAND Grænlendingar vilja 
að Kanada verði nánasti banda-
maður þeirra á næstu árum. 
Þetta kemur fram í nýrri græn-
lenskri könnun, sem danska 
ríkis útvarpið greindi frá í gær. 

Flestir Grænlendingar, 31 pró-
sent, vilja að Kanada verði nán-
asti bandamaður Grænlands, en 
22 prósent vilja Danmörku sem 
nánasta bandamann. 

Þrátt fyrir þetta sögðust 84 
prósent aðspurðra vera ánægð 
með tengslin við Danmörku og 
vilja halda þeim óbreyttum.  - þeb

Grænlendingar í könnun:

Vilja frekar 
tengjast Kanada

STJÓRNSÝSLA Rekstrarafkoma 
Snæfellsbæjar var mun betri 
árið 2012 en gert var ráð fyrir. 
Áætlun hafði gert ráð fyrir 37 
milljóna króna afkomu en hún 
varð 106 milljónir króna þegar 
upp var staðið. Bæjarstjórinn, 
Kristinn Jónasson, þakkar 
vanáætluðum tekjum og góðu 
starfsfólki bæjarins góða 
afkomu. Skessuhorn greinir frá 
þessu.

Samkvæmt ársreikningnum 
sem ræddur var í bæjarstjórn-
inni nýverið lækkuðu heildar-
skuldir bæjarsjóðs um 60 millj-
ónir og nema nú 1.716 milljónum 
króna. - bþh

Rekstur Snæfellsbæjar 2012:

Reikningurinn 
jákvæður um 
106 milljónir

SNÆFELLSJÖKULL  Snæfellsbær er 
sveitarfélag á vestanverðu Snæfellsnesi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

NORÐUR-KÓREA
BBC sýndi umdeilda mynd
Breska ríkisútvarpið (BBC) sýndi í 
gærkvöldi umdeilda heimildarmynd 
um ástandið í Norður-Kóreu. Myndin 
var tekin upp í ferð hagfræðinema 
frá London School of Economics til 
landsins. BBC sýndi myndina þrátt fyrir 
mótmæli stúdentanna, sem segjast 
ekki hafa vitað af mynda tökunni. 
Myndatakan hefði getað komið 
ferðalöngunum í stórhættu hefði upp 
um hana komist.
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HALLDÓR

FRÁ DEGI 
TIL DAGS

N
ýjar upplýsingar um framkvæmd símahlerana 
embættis sérstaks saksóknara hjá grunuðum 
mönnum í Al Thani-málinu renna fleiri stoðum undir 
þá skoðun margra að hvorki framkvæmd hlerana 
lögreglunnar né eftirlit með þeim sé í lagi.

Í febrúarlok svaraði Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra 
ýtarlegri fyrirspurn Bjarna Benediktssonar á Alþingi um síma-
hleranir. Þar var meðal annars spurt hve oft samskipti grunaðs 
manns við lögmann hefðu verið hleruð, en slík samtöl njóta sér-

staks trúnaðar.
Innanríkisráðuneytið leitaði 

svara hjá Ríkissaksóknara, sem 
á að hafa eftirlit með hlerun-
unum. Embættið taldi ekki hægt 
að svara fyrirspurninni; upp-
lýsingarnar væru ekki skráðar. 
Saksóknari vísaði meðal annars 
til þess að samkvæmt lögum 

skyldi þegar í stað eyða gögnum sem hefðu að geyma samtöl eða 
önnur samskipti sakbornings við verjanda sinn. Ekki gat Alþingi 
ráðið annað af svarinu en að það væri verklagið hjá lögreglunni.

Annað kemur þó á daginn. Hinn 11. marz sendi Hörður Felix 
Harðarson, verjandi Hreiðars Más Sigurðssonar í Al Thani-
málinu, Ríkissaksóknara bréf þar sem hann vakti athygli hans 
á því að við yfirferð símtala Hreiðars sem sérstakur saksóknari 
hleraði, hefði komið í ljós að símtöl hans og verjandans hefðu 
verið „hleruð og vistuð hjá embættinu“.

Fréttablaðið fékk þær upplýsingar hjá Ríkissaksóknara að 
þessi kæra væri enn til rannsóknar hjá því embætti. Sérstakur 
saksóknari hefur ekkert viljað tjá sig um málið. Það er hins vegar 
orðið brýnt að fá svör við spurningu sem lögmaður setti fram í 
samtali við Fréttablaðið í lok febrúar: „Ef ríkissaksóknari er ekki 
að fylgjast með því að þessum trúnaðarsamtölum sé eytt, hver er 
þá að fylgjast með því? Enginn?“

Í tengslum við Al Thani-málið kom líka fram að Sérstakur 
saksóknari hefði vikum saman hlerað síma manns norður í landi, 
sem tengdist málinu ekki nokkurn skapaðan hlut. Það er afar 
freklegt inngrip í einkalíf viðkomandi. Í yfirlýsingu frá sér-
stökum saksóknara kom fram að sími viðkomandi hefði verið 
hleraður vegna mistaka hjá símafyrirtæki, en þau sjá um fram-
kvæmd hlerana fyrir lögregluna. Símtölin væru ekki á meðal 
málsgagna og hefðu engin áhrif haft á málið.

Sérstakur saksóknari getur hins vegar ekki firrt sig ábyrgð 
á klúðrinu. Hafa starfsmenn hans ekkert eftirlit með hlerunum 
sem símafyrirtæki framkvæma til að ganga úr skugga um að rétt 
fólk sé hlerað? Þetta hlýtur að styrkja þá beiðni símafyrirtækj-
anna að lögreglan fái búnað til að hlera síma sjálf, milliliðalaust.

Allt of margt hefur komið fram um of frjálslega umgengni um 
heimildir laga til símahlerana, slælegt eftirlit með þeim og fúsk 
í framkvæmdinni til að hægt sé að láta það kyrrt liggja. Það er 
sjálfsagt að lögreglan hafi þessar heimildir, en bæði eftirlitið og 
framkvæmdin verða að vera í lagi.

Það sem löggæzlan mætti gjarnan hafa í huga er að eigi hún 
að fá auknar rannsóknarheimildir til að fylgjast með skipulagðri 
glæpastarfsemi – sem full þörf er á – þarf bæði almenningur 
og löggjafinn að hafa trú á að vel sé með þær farið og eftirlitið 
tryggt. Þá skiptir miklu máli hvernig farið er með þau úrræði 
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Er ekki makalaust hvað botninn getur 
dottið úr jafnvel hinum æðstu gildum? 
Þannig hefur Alþingi á einu kjörtíma-
bili náð að gera þingræðið marklaust. Og 
þannig hefur skrípaleikur nokkurra lög-
manna í kringum fjárplógsmennina holað 
að innan sjálft réttarríkið. Vonandi er 
ekki svo komið að okkur finnist við betur 
sett án þingræðis og án réttarríkis!

En það sem hrópar hvað hæst um 
vanhæfi nú um stundir er hið pólitíska 
flokkakerfi. Orðið til á 19. öld og ber í 
stórum dráttum keim af því þegar síma-
lausar fjarlægðir voru nær óyfirstígan-
legar og gufuknúin járnbraut helsta sam-
göngutækið. Kosningaréttur var bundinn 
við karlkyn og tekjur, í raun höfðu aðeins 
tvö til fjögur prósent þjóðanna rétt til að 
kjósa. Nú hafa að vísu bæði kynin öðlast 
þennan rétt sem aðeins er bundinn við 
aldur. Var 25 ár í fyrstu, er átján nú.

Samt sem áður verður með hverju 
árinu ljósara hvað þetta fyrirkomulag 
stendur veruleikanum á beini. Hve 
gríðar leg sóun það er á mannvali að kjós-
endur skuli ekki fá að setja saman lista 
í kjörklefanum. Þess í stað er boðið upp 
á allt-eða-ekkert fyrirkomulag þar sem 
kjósandinn þarf að kokgleypa hóp manna 
sem hefur kannski á að skipa einum til 
tveimur að hans skapi og útilokar með 

þeim eina krossi fjölda annarra sem 
hann treystir mun betur til verka á 
öðrum listum. 

Við sáum í stjórnlagaþingskosningunni 
2012 hve gerlegt það er að hafa annan 
hátt á við val fulltrúa á þing. Að vísu átti 
enginn von á öllum þeim sæg sem lýsti 
sig reiðubúinn til starfa (á sjötta hundrað 
manns), en fyrirkomulagið hélt engu að 
síður og skilaði mengi manna og kvenna 
sem tókst á einu ári að ljúka verki sem 
Alþingi hafði reynst ofviða á sjötíu árum. 

Nú mætti að vísu hugsa sér að flokkar 
gegndu eftir sem áður hlutverki við að 
finna og bera fram fulltrúa, en síðan 
kæmi í hlut kjósenda að raða þeim 
saman. Kostirnir blasa við og hlýtur að 
vega þungt að núverandi fyrirkomulag: 
flokksræðið – hefur sýnt sig að vera öld-
ungis óstarfhæft.

Oft er erfiðast að sjá hið augljósa. En 
eftir hverju erum við eiginlega að bíða?

Að sjá hið augljósa
STJÓRNMÁL

Pétur 
Gunnarsson
rithöfundur

➜ Samt sem áður verður með 
hverju árinu ljósara hvað þetta 
fyrirkomulag stendur veruleikanum 
á beini. Hve gríðarleg sóun það er á 
mannvali að kjósendur skuli ekki fá 
að setja saman lista í kjörklefanum.

Peking í stað Brussel
Össur Skarphéðinsson utanríkis-
ráðherra ritaði í gær undir frí-
verslunar samning á milli Íslands og 
Kína. Samningurinn lýtur að niður-
fellingu tolla á útflutningsafurðum 
Íslands til Kína og Kína til Íslands, að 
landbúnaðar afurðum undanskildum. 
Þó að Össur sé starfssamur má gera 
ráð fyrir að þetta verði með síðustu 
embættis verkum hans á kjörtímabilinu 
í embætti utanríkisráðherra, en í upp-
hafi þess hefur hann efalítið frekar 
haft hug á því að vera um þetta leyti 
staddur í Brussel að tryggja inn-
göngu Íslands í Evrópusambandið. 
Peking varð það hins vegar, en rætist 
draumur Össurar um aðild að 
ESB fer þessi samningur 
væntanlega fyrir lítið.

Aftur 2007
Gagnrýnendur Sjálfstæðisflokksins 
hamra á því að hann sé að bjóða 
fram sömu lausnir og árið 2007. 
Hvað sem í því er hæft verður ekki 
annað sagt en að Samfylkingin sé 
á svipuðum nótum og hún var það 
örlaga ríka ár. Samræðustjórnmálin 
sem þá voru boðuð heita nú „for-
dæmalaust samtal“ í munni nýs for-

manns. Og Samfylking sækir 
í smiðju Nóa Síríusar 
sem auglýsir að Nizza 
súkkulaði hafi litríkt 
bragð og boðar 
líf í lit.

Þrettánflokkurinn
Fá hugtök eru jafn hvimleið í ís-
lenskri stjórnmálaumræðunni og 
staglið um fjórflokkinn. Það heyrist 
helst hjá fólki sem vill sæti á Alþingi, 
eða styðja aðra þangað, en finnur 
sér ekki farveg fyrir skoðanir sínar 
hjá þeim flokkum sem fyrir eru og 
stofnar nýjan. Sem er hið besta mál. 
Eftirfarandi er hins vegar staðreynd. 
Það var síðast árið 1983, fyrir 30 
árum, að aðeins fjórir flokkar voru á 
Alþingi. Síðan 1983 hafa 13 flokkar 
átt sæti á Alþingi, en enn notum 

við frasann um fjórflokkinn sem 
Vilmundur Gylfason bjó til 

árið 1983 og látum 
raunveruleikann ekki 
trufla okkur.
 kolbeinn@frettabladid.is

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
Breytingar á svæðisskipulagi 
höfuðborgarsvæðisins
Haldinn verður opinn kynningarfundur* um breytingar á svæðisskipulagi höfuð-
borgarsvæðisins 2001-2024, kl 16:30,  þann 18. apríl í Salnum Kópavogi.   
Kynntar verða tillögur að breytingum sem tilkomnar eru vegna yfirstandandi 
endurskoðunar aðildarsveitarfélaga á aðalskipulagi.

Kynning þessi fer fram áður en breytingartillögur eru teknar til afgreiðslu hjá 
svæðisskipulagsnefnd og sveitarstjórnum.

Nánari kynningargögn er að finna á vef samtaka sveitarfélaga á  
höfuðborgarsvæðinu www.ssh.is

Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins

 
*Lögboðin kynning sbr. 2. mgr. 23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Framkvæmd hlerana rýrir trúverðugleika lögreglu:

Hleranafúsk
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HEILSA
Teitur 
Guðmundsson
læknir

Þetta er orðalag sem við höfum öll 
heyrt og er gjarnan fleygt meira 
í gríni en alvöru þegar verið er að 
ræða hin ýmsu mál. Fáir láta það 
fara í taugarnar á sér en vafalaust 
eru einhverjir til sem myndu taka 
þetta óstinnt upp og sér í lagi ef 
það væri raunverulega svo. Það 
er vel þekkt að sumir sjúkdómar 
og þeir einstaklingar sem þá bera 
verða fyrir meiri fordómum en 
aðrir. Yfirleitt er fólk ekkert sér-
staklega að flíka því ef það er með 
kynsjúkdóm, það er almennt feimn-
ismál og líklega flestir sammála 
því að bera slíkar upplýsingar síður 
á torg. Sama máli gegnir svo sem 
um marga sjúkdóma en sennilega 
er í gegnum tíðina búið að reyna að 
fela hvað mest hin andlegu vanda-
mál, svo fjölmörg sem þau nú eru.

Það er auðvitað ekkert gaman-
mál að glíma við sjúkdóm en það 
er enn verra að eiga við hann ef 
maður hefur það á tilfinningunni 
að maður þurfi að fela hann eða 
skammast sín. Þeir eru margir 
sem átta sig á því að líklega er það 
ekki rétta leiðin til að glíma við 
vandann, heldur er betra að leita 
sér aðstoðar. Síðastliðinn vetur 
höfum við margoft fengið fregnir 
af einstaklingum sem stíga fram 
og segja sögu sína, og almennt eru 
þetta grípandi frásagnir og hrein-
skilnar. Þeir sem hlusta og horfa 
verða þátttakendur í lífi og lífs-

reynslu þeirra sem slíkt gera og við 
finnum hvernig þetta tekur á ein-
staklinginn og okkur en líka hvað 
það er mikill léttir að geta rætt líf 
sitt og líðan.

Enn langt í land
Um margra ára skeið höfum við 
barist fyrir því að draga úr for-
dómum, hverju nafni sem þeir 
kunna að nefnast, og er það vel. 
Okkur hefur tekist vel upp sums 
staðar og jafnvel skarað fram úr. 
Undirrituðum þykir þó enn langt í 
land með að umræðan um geðsjúk-
dóma sé á sama plani og það sem 
gerist til dæmis um aðrar tegundir 
sjúkdóma og má þar nefna hjarta-
sjúkdóma, en ég þekki fáa slíka 
sem þykir þeir mikið feimnismál. 
Þessu þarf að breyta og við þurfum 
að vinna markvisst að því. Nýleg 
umræða um lyfjamisnotkun og 
útskriftir ávanabindandi lyfja sem 
eru notuð í meðferð við ADHD er 
eitt dæmi um umfjöllun sem hefur 
að vissu leyti hindrað að þessum 
einstaklingum sé hjálpað. Ég er 
fylgjandi því að hafa gott eftirlit 
og hindra tilefnislausar útskrift-
ir lyfja sem mest er mögulegt og 
vinna gegn fíkn, en við verðum líka 
að bjóða upp á úrræði fyrir þessa 
hópa.

Þá hefur verið fjallað mikið um 
aukna notkun kvíðastillandi lyfja 
og þunglyndis- og svefnlyfja hér-
lendis, sem að einhverju leyti má 
rekja til þeirrar staðreyndar að 
lífið hefur verið mörgum ansi erf-
itt undanfarin ár. En það er ekki 
nægjanlega góð skýring. Fleiri 
atriði koma til og eitt er líklega 
að slík meðferð getur tímabundið 
verið einfaldari og ódýrari en að 
fá stuðning í formi samtalsmeð-
ferðar eða hugrænnar atferlismeð-

ferðar sem er ekki niðurgreidd af 
ríkinu, svo dæmi sé tekið. Margir 
læknar hafa ekki tíma til að sinna 
lengri viðtölum á stofu, sérstaklega 
heimilislæknar, þrátt fyrir að slíkt 
sé hluti af kjarnaþjónustu í hug-
myndafræði heimilislækninga. Það 
hefur vafalaust áhrif. 
Kvíði og þunglyndi eru þeir geð-
sjúkdómar sem fagfólk í heilbrigð-
isþjónustu mætir hvað oftast og 
það merkilega er að flestir þeir 
einstaklingar sem glíma við slíkar 
raskanir eiga við fleiri en einn 
vanda að stríða í þeim skilningi að 
sjálfsmynd, sjálfsálit, samskipta-
mynstur, áfalla- og fjölskyldusaga 
og ýmsir ytri þættir hafa veruleg 
áhrif á einstaklinginn. Því er í raun 
sjálfgefið að til þess að koma þess-
um einstaklingum í betra jafnvægi 
þarf fleiri en eina nálgun að vand-
anum. Gamla orðatiltækið um að 
herða sig og láta ekki svona, manna 
sig upp og takast á við hlutina 
hljómar ansi hjákátlega í huga þess 
sem glímir við kvíða sem hann 
getur jafnvel ekki útskýrt sjálfur. 
Hið sama á við um þunglyndi sem 
alla jafna á sér einhverjar rætur. 
Þar hjálpar ekki bara einhver pilla, 
heldur þarf að skoða heildarmynd-
ina. Skyndilausnir, hverjar sem 
þær eru duga, oftast skammt. Bæði 
fagfólkið og einstaklingarnir sem 
þjást af ofangreindum vanda þurfa 
að nálgast viðfangsefnið á þann 
máta að vera opinská, hreinskilin 
og samstarfsfús til þess að finna 
sameiginlega lausnir. Þetta er ekki 
feimnismál!

Ertu geðveikur?
Okkur hefur tekist 
vel sums staðar og 

jafnvel skarað fram úr.
Þegar jafnaðarmenn komu 
að eftir valdatíð Fram-
sóknar- og Sjálfstæðis-
flokks blasti við ófögur 
staða í auðlindamálum. 
Heitt og kalt grunnvatn í 
iðrum jarðar hafði verið 
sett í einkaeign árið 1998, 
yfirborðsvatnið okkar 
hafði verið einkavætt með 
alræmdum nýjum vatna-
lögum árið 2006, aðgengi 
að fiskveiðiauðlindinni 
var úthlutað án endur-
gjalds til þjóðarinnar á 
meðan handhafar veiði-
heimilda innheimtu sjálfir veiði-
gjöld og ríkisstjórnin hafði selt 
jarðvarmaauðlindirnir á Reykja-
nesi, sem voru komnar í einkaeigu 
félags undir FL Group. REI-málið 
staðfesti síðan að þessir flokkar 
ætluðu að ganga enn lengra í þágu 
sérhagsmuna gegn almannahags-
munum í auðlindamálum.

Alræmd einkavæðingarlög
Fyrsta verk okkar jafnaðarmanna 
var að koma í gegn lögum sem 
bönnuðu sölu auðlinda úr opinberri 
eigu og til einkaaðila. Í framhaldi 
af því komust svo hinar mikilvægu 
jarðvarmaauðlindir á Reykjanesi í 
eigu ríkisins. Sem iðnaðarráðherra 
beitti ég mér fyrir því að afnema 
hin alræmdu einkavæðingarlög 
um yfirborðsvatnið og styrkja 
um leið almannaréttinn í gildandi 
vatnalögum. Við höfum líka tryggt 
þjóðinni eðlilega hlutdeild í þeim 
mikla arði sem til verður vegna 

verðmætis sjávarútveg-
sauðlindar okkar.

Heildstæð auðlinda-
stefna byggir á því að auð-
lindirnar sjálfar skuli vera 
í eigu eða umsjón þjóðar-

innar og hún fái sanngjarnan hluta 
þess auðlindaarðs sem til verður 
vegna úthlutunar tímabundinna 
sérleyfa til nýtingar. 

Alþjóðlegir aðilar á borð við 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn hafa 
hvatt ríki til að innheimta hluta 
auðlindarentu, því slíkt getur 
skapað miklar tekjur sem gera 
viðkomandi ríkjum kleift að lækka 
aðrar álögur eða efla innviði. Þá 
hefur slíkt tilkall miklu minni nei-
kvæð áhrif á hvata til fjárfesting-
ar og uppbyggingar en hefðbundn-
ir skattar og gjöld.

Næsta verkefni er að gera lang-
þráð stjórnarskrárákvæði um 
þjóðareign á auðlindum að veru-
leika og nýta til þess þá samstöðu 
sem náðist um breytingarákvæði í 
stjórnarskrá. Þjóðin á að krefja öll 
framboð um afdráttarlaus svör við 
því hvort þau hyggist standa að því 
hagsmunamáli.

Þegar Framsókn og 
Sjálfstæðisfl okkur 
einkavæddu vatnið

STJÓRNMÁL

Katrín 
Júlíusdóttir
fj ármála- og 
efnahagsráðherra, 
í 2.sæti á lista 
Samfylkingar í Suð-
vesturkjördæmi

➜ Sem  iðnaðarráð-
herra beitti ég mér 
fyrir því að afnema 
hin alræmdu einka-
væðingarlög um yfi r-
borðsvatnið… 

FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

ÁHERSLA Á HINAR SKAPANDI 
GREINAR OG FRAMSÝNI MEÐ 
TVÖFÖLDUN KVIKMYNDASJÓÐS

„

– ÞESS VEGNA KÝS ÉG VG“
RAGNAR BRAGASON 
KVIKMYNDALEIKSTJÓRI, REYKJAVÍK
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Stjórnarmeirihlutinn á 
Alþingi bjó til tvenns konar 
tæki sem skapa ríkinu afar 
sterka stöðu í nauðasamn-
ingum við kröfuhafa föllnu 
bankanna. Þau fólust í 
framlengingu gjaldeyris-
hafta sem koma í veg fyrir 
að kröfuhafar geti farið 
með gjaldeyri út úr land-
inu. Hitt tækið er samþykkt 
Alþingis um að gjaldeyris-
eign búanna færi undir 
höftin. Athyglisvert var að hvorki 
Sjálfstæðisflokkur né Framsókn 
treystu sér til að styðja þessi lög í 
fyrstu atrennu.

Ríkisstjórnin ætlaði að nota þetta 
svigrúm, sem getur a.m.k. orðið frá 

100-350 milljörðum, ef 200 
milljarða krónueign bank-
anna er talin með, til að 
eyða kvikum krónum og 
lækka skuldir ríkisins um 
allt að 20%. Miklu skiptir 
að í kjölfarið yrði þá tiltölu-
lega fljótt hægt að afnema 
gjaldeyrishöftin – jafnvel 
innan árs frá lokum samn-
inga. Þar með væri rutt úr 
vegi helstu hindrun til að 
Ísland gæti farið beint inn 

í ERM II þegar aðild að ESB yrði 
samþykkt. Um leið væri krónan 
komin í skjól og drægi stórlega úr 
áhrifum verðtryggingar.

Lokun á nauðasamningum gæti 
hins vegar tekið langan tíma. Í því 

ljósi gæti verið innistæðulítið að lofa 
skuldurum skjótri úrlausn. Það gera 
hins vegar Sigmundur Davíð og 
Framsóknarflokkurinn. Ég er hins 
vegar efins um að það sé hægt gegn-
um nauðasamninga að skapa nógu 
mikið svigrúm nógu fljótt til að geta 
staðið við loforðin sem Framsóknar-
flokkurinn og Sigmundur hafa gefið. 
Ég tel líka að aðferð hans kalli fram 
mikla verðbólgu sem mun éta upp 
ávinning skuldaranna af þessari 
einskiptisaðgerð.

Skattleggjum bankagróðann
Þess vegna vil ég fara aðra leið. 
Hún felst í tvennu. Annars vegar 
að skattleggja tímabundið ofsa-
gróða bankanna. Þeir hafa frá upp-

hafi haft hagnað upp á 260 millj-
arða, og bara á síðasta ári var hann 
66 milljarðar. Bankarnir eru ýmist 
í eigu ríkisins eða kröfuhafa. Ég vil 
með lögum láta þá borga 15 millj-
arða árlegan skatt á ofsagróða sinn 
í fimm ár. Sömuleiðis vil ég að sér-
stakur skattur upp á 0,1285% af 
öllum skuldum fjármálafyrir-
tækja verði líka látinn ná yfir fjár-
málafyrirtæki í slitameðferð. Það 
gæfi tekjur upp á um 13 milljarða 
á ári. Næði þetta fram að ganga 
gæti þessi tvíþætta skattlagning 
á bankana skapað rými upp á 140 
milljarða. 

Þetta gæti verið til ráðstöfun-
ar til að fjármagna aðgerðir til að 
rétta hlut þeirra sem fóru verst út 

úr hruninu. Í kjölfarið vil ég svo 
nota svigrúmið sem skapast við 
nauðasamninga til að greiða niður 
skuldir ríkisins, lækka þær um 
20%, og afnema gjaldeyrishöft-
in sem fyrst í kjölfarið. Um þetta 
hljótum við Sigmundur að geta 
verið sammála. Þetta nær mark-
miðum okkar beggja um lausn fyrir 
illa stadda skuldara frá bóluárunum 
fyrir hrun, lækkar skuldir ríkisins 
um 20% og gerir okkur kleift að 
afnema gjaldeyrishöftin.

Skattlagning á banka fyrir skuldara

Fyrirgefning er fallegt 
orð og eins þykir fagurt 
að fyrirgefa í mannlegum 
samskiptum. Sérstaklega í 
kristnu samhengi. Ekki er 
hægt að skýra það með því 
að margir ritningarstaðir í 
Biblíunni séu tengdir fyr-
irgefningunni. Þeir tiltölu-
lega fáu fyrirgefningar-
textar sem finnast í Nýja 
testamentinu fjalla fyrst og 
fremst um fyrirgefningu 
Guðs og Jesú á syndum 
manna, og eiga það sam-
eiginlegt að það er hinn valdameiri 
sem fyrirgefur þeim valdaminni.

Hvað þá með ritningarstaði í 
Nýja testamentinu þar sem fyrir-
gefning í mannlegum samskiptum 
kemur fyrir? Eitt aðalþemað í því 
sambandi er hvernig fyrirgefn-
ing manna tengist fyrirgefningu 
Guðs. Hvergi sést þetta betur en í 
bæninni Faðir vor. Matteusarguð-
spjall orðar þetta þannig: Fyrirgef 
oss vorar skuldir svo sem vér og 
fyrirgefum vorum skuldunautum, 
en hjá Lúkasi segir: fyrirgef oss 
vorar syndir, enda fyrirgefum vér 
öllum vorum skuldunautum.

Hvernig ber að skilja þessa 
bæn? Má skilja það svo að við 
manneskjur verðum að fyrirgefa 
hver annarri svo Guð geti fyrir-
gefið okkur eða biðjum við Guð að 
fyrirgefa okkur vegna þess að við 
fyrirgefum? Hvað ef við fyrirgef-
um ekki, mun Guð þá ekki heldur 
fyrirgefa okkur? 

Til að svara þessu skulum við 
líta á fyrirgefningarlíkan Nýja 
testamentisins. Þar finnum við 
ákveðna mynd af samskiptum 

landeiganda og leiguliða 
þegar rætt er um fyrir-
gefningu. Þessi mynd 
hefur síðan verið yfirfærð 
á andlegan veruleika, á 
samband Guðs og manna. 
Það sem vekur athygli er 
að fyrirgefningin streym-
ir aðeins í eina átt: frá 
þeim valdameiri til hins 
valdaminni. Það er ekki 
mögulegt frá sjónarhóli 
Nýja testamentisins að 
valdaminni einstakling-
ur fyrirgefi þeim valda-

meiri. Nema þá valdastaðan milli 
þeirra breytist. 

Hjálpar ekki alltaf
Þá er valdastaða Jesú innan 

guðspjallanna breytileg. Dæmi 
um það er þegar Jesús segir við 
bersyndugu konuna: Syndir þínar 
eru fyrirgefnar (Lúk 7:48). Þá er 
hann valdamikill. Sú valdastaða 
er gjörbreytt þegar búið var að 
negla hann á kross. Hinn kross-
festi Jesús biður Guð að fyrirgefa 
þeim sem krossfestu hann. Hann 
segir ekki: Syndir ykkar eru fyr-
irgefnar, heldur vísar því til þess 
sem valdið hefur. „Faðir, fyrirgef 
þeim því að þeir vita ekki hvað 
þeir gjöra“ (Lúk 23:34). Jesús er 
ekki í aðstöðu til að fyrirgefa nið-
urlægður og negldur á kross: Guð 
einn hefur vald til þess. 

Þetta líkan fyrirgefningar sem 
blasir við okkar í Nýja testament-
inu finnum við einnig þar sem 
talað er um fyrirgefningu milli 
manna. Hún er aðeins möguleg að 
uppfylltum vissum skilyrðum. Þau 
eru að sá sem fyrirgefur verði að 

vera valdameiri eða að minnsta 
kosti jafnoki þess sem fyrirgefn-
inguna á að fá. Páll postuli hvet-
ur til fyrirgefningar í Síðara Kor-
intubréfi en hvergi hvetur hann til 
þess að valdaminna fólk fyrirgefi 
þeim valdameiri: Fyrirgefning er 
einungis möguleg milli jafningja.

Er þetta fyrirgefningarlíkan 
Nýja testamentisins gagnlegt í 
dag? Ég tel það. Sérstaklega held 
ég að þeir sem vinna með einstak-
lingum sem brotið hefur verið á, 
svo sem þolendum ýmiss konar 
ofbeldis, andlegs, líkamlegs og 
kynferðislegs, geti haft visst gagn 
af því að styðjast við það. Valda-
sjónarmið þau sem koma fram í 
því eru þrátt fyrir allt alls ekki 
fjarri okkar veruleika. Öll tengsl 
okkar við annað fólk eru valda-
tengsl ef því er að skipta. Í ofbeld-
isaðstæðum nær annar aðilinn 
valdi yfir hinum og í krafti þess 
valds getur hann beitt ofbeldi. Að 
losna undan sálrænu valdi persónu 
sem hefur meitt mann og sært er 
mjög erfitt og tal um fyrirgefn-
ingu hjálpar ekki alltaf í þeim 
aðstæðum. Ef gerandinn hvorki 
viðurkennir verknað sinn né reyn-
ir að bæta fyrir brot sitt skyldum 
við, með vísan í Nýja testament-
ið, sleppa öllu tali um fyrirgefn-
ingu. Þótt fyrirgefningin sé okkur 
kristnum kær er hún ekki alltaf 
svarið. 

Fyrirgefning – ekki alltaf svarið

Á síðasta kjörtímabili tók 
Samfylkingin við erfiðasta 
velferðarverkefni síðustu 
áratuga á Íslandi: Atvinnu-
leysi jókst um þúsund 
manns á mánuði og engin 
úrræði voru til. Fyrir lá 
að draga þyrfti gríðarlega 
saman í ríkisútgjöldum og 
að velferðarmál og mennta-
mál næmu saman um 75% 
ríkisútgjalda. Það var því 
engrar undankomu auðið 
að skerða þau útgjöld.

Við horfum nú til baka og sjáum 
að okkur hefur tekist svo vel til að 
undrum sætir. Við skertum ekki 
lágmarksbætur og stóðum vörð 
um hækkanir okkar á þeim frá 
því fyrir hrun – við skertum bara 
bætur þeirra sem meira höfðu milli 
handanna. Við skertum einungis 
hámarksgreiðslur í fæðingarorlofi 
en skertum ekki um eina krónu þá 
sem höfðu tekjur undir 250 þúsund 
krónum. Við skertum ekki atvinnu-
leysisbætur. Í félagsmálaráðherrat-
íð minni og Jóhönnu var uppsafnað-
ur sparnaður í almennri stjórnsýslu 
ríkisins 17-19%, en 2,6% í þjónustu 
við fatlaða. Fátt sýnir betur for-
gangsröðun Samfylkingarinnar.

Stórátak
Og þrátt fyrir þrengri fjárráð en 
nokkru sinni tókst okkur að bæta í 
á mörgum sviðum. Við hófum stór-
átak í byggingu hjúkrunarheim-
ila, sem rísa nú um allt land. Á 
nýju kjörtímabili munum við halda 
áfram þessu góða verki og byggja 

350 ný hjúkrunarrými. Það 
fannst ekki eyrir til þess 
í stjórnartíð Framsóknar 
og Sjálfstæðisflokks, þótt 
smjör drypi þá af hverju 
strái og þeim stjórnarherr-
um þótti sér sæma að búa 
öldruðum tví- og þríbýli á 

hjúkrunarheimilum og flytja aldrað 
fólk hreppaflutningum landshorna 
á milli. Mosfellingar voru fluttir á 
Kirkjubæjarklaustur og Garðbæ-
ingar til Dalvíkur árið 2007. 

Við bjuggum líka til stórátak í 
menntun ungs atvinnulauss fólks. 
Þúsundir atvinnulausra ungmenna 
hafa fengið ný tækifæri og nýtt þau, 
sjálfum sér og samfélaginu til góðs.

Á nýju kjörtímabili bíða okkar 
enn fleiri verkefni. Við munum 
bæta kjör lífeyrisþega í samræmi 
við þau loforð sem ég veitti í upp-
hafi kjörtímabilsins. Nýtt almanna-
tryggingakerfi, sem bætir mjög hag 
lífeyrisþega, hefur verið kynnt og 
við munum setja fjármögnun þess 
í forgang. Við höfum þegar breytt 
vaxtabótakerfi til að mæta betur 
fólki á lágum og meðaltekjum og 
við höfum aukið við barnabætur. 
Við munum afnema tekjutengingu 
þeirra og draga úr álögum á brýn-
ustu nauðsynjar, matvæli og barna-
föt.

Það skiptir máli hverjir stjórna.

Velferð á 
umbrotatímum SAMFÉLAG

Sólveig Anna 
Bóasdóttir
dósent í guðfræði-
legri siðfræði við 
guðfræði- og trúar-
bragðadeild HÍ

FJÁRMÁL

Össur 
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra

STJÓRNMÁL

Árni Páll 
Árnason
formaður Samfylk-
ingarinnar

➜ Um þetta hljótum við 
Sigmundur að geta verið 
sammála. Þetta nær mark-
miðum okkar beggja… 

➜ Að komast undan 
sálrænu valdi persónu sem 
hefur meitt mann og sært er 
mjög erfi tt og tal um fyrir-
gefningu hjálpar ekki …

➜ Þúsundir atvinnu-
lausra ungmenna 
hafa fengið ný tæki-
færi og nýtt þau....
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Suðrænn og seiðandi Holi-mánuður 
hjá Austur-Indíafjelaginu
Í apríl færir Austur-Indíafjelagið þér angan af gleði og litadýrð 
Holi-hátíðarinnar á Indlandi með ríkulegum hátíðarmatseðli 
á hreint frábæru verði aðeins 4.990 kr. virka daga og 5.990 kr 
föstudaga og laugardaga. Í ár lítum við til matarmenningar Malabar 
strandlengjunnar og bryddum upp á spennandi nýjungum á Holi-
hátíðinni. Maturinn verður bæði suðrænn og seiðandi. 
Borðapantanir í síma 552 1630.

Hverfisgata 56
Sími: 552 1630  
www.austurindia.is

Opið:  
sun.-fim. 18:00 - 22:00   
fös. og lau. 18:00 - 23:00

föstudagar og laugardagar 5.990 kr.

FORRÉTTUR

Masala tígrisrækjur 
Konkan pönnusteiktar tígrisrækjur í engiferi, 

chillíi, kúmmíni og hvítlauk

AÐALRÉTTIR

Koli Nallumallu
Framandi kjúklingaréttur í sterkri sósu 
úr tamarind, fersku kóríander og okkar 
eina sanna svarta pipar. Kunnur réttur 

kaffiræktenda í Coorg-héraði
og

Aadu Piralan
Marínerað lamb beint af grillinu. 

Kryddað með engiferi, hvítlauk, kókos og 
chillíi. Dæmigerður og dásamaður réttur 

úr eldhúsi Keralabúa
og

Mysore Sambhar
Ljúffeng blanda af grænmeti og linsubaunum 

sem glatt hefur Mysore-aðalinn um aldir  
og

Thoran 
Grænmetisréttur kryddaður með 

sinnepsfræjum, karrílaufum og kókos

MEÐLÆTI
Raitha jógúrtsósa
Basmati-hrísgrjón 

Naan-brauð 

EFTIRRÉTTUR

Savige payasum 
Vermicelli-núðlur í dúnmjúku rjómablandi 

við rúsínur, möndlur og saffran

HOLI
hátíðarmatseðill

4.990 kr. sun.-fim. 

Fjölbreyttar aðgerðir 
undan farin ár til stuðn-
ings nýfjárfestingu og 
nýsköpun sýna að margt 
hefur áunnist í þeim mála-
flokkum. Hér að neðan hef 
ég tekið saman stuttan en 
langt í frá tæmandi lista 
yfir aðgerðir sem núver-
andi ríkisstjórn hefur ráð-
ist í í þessum málaflokki. 
Og eftir stendur spurning-
in; Fyrst þessi ríkisstjórn 
gat áorkað þessu í þeirri 
þröngu stöðu sem hún var 
í eftir efnahagshrunið – af hverju 
komu fyrri ríkisstjórnir ekki meiru 
í verk þegar staða ríkissjóðs var 
allt önnur og betri? Við því eru til 
fá svör.

Tökum nokkur dæmi:
1. Lög um ívilnanir vegna nýfjár-
festinga á Íslandi hafa breytt 
umgjörð um nýfjárfestingar í 
atvinnulífinu og þau munu nýtast 
fyrir fjölbreytileg minni og meðal-
stór ekki síður en stór fjárfestingar-
verkefni, jafnt innlendra sem 
erlendra aðila. Meðal samninga um 
fjárfestingar verkefni sem búið er 
að gera á grundvelli þessara laga 
má nefna stækkun aflþynnuverk-
smiðju Becromal á Akureyri, stál-
endurvinnslu GMR á Grundartanga 
og gagnaver Verne á Ásbrú.

2. Lög um skattaívilnanir eða 
beinar endurgreiðslur rannsóknar- 
og þróunarkostnaðar í sprotafyrir-
tækjum hafa sannað sig svo um 
munar. Nú fer í hönd þriðja árið og 
hefur umfangið vaxið jafnt og þétt. 
Reiknað er með að umtalsverðir 
fjármunir fari í skatta afslætti eða 
endurgreiðslur, sem er beinn stuðn-
ingur við rannsókna- og þróunar-
starf í sprota- eða nýsköpunar-
fyrirtækjum.

3. Allir vinna átakið, sem geng-
ur út á 100% endurgreiðslu virðis-
aukaskatts á vinnu við endurbætur 
á íbúðarhúsnæði og húsnæði í eigu 
sveitarfélaga hefur hleypt auknum 
þrótti í byggingariðnaðinn og auk 
heldur komið þessum viðskiptum 
betur upp á yfirborðið.

4. Markaðsátökin Inspired by 
Iceland, sem hrundið var af stað í 
kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli, 
og Ísland allt árið, sem gengur út 
á að lengja ferðamannatímabilið 
á Íslandi, hafa sannað gildi sitt. 
Og galdurinn á bak við velgengni 
beggja verkefnanna er sá að hér 
tóku saman höndum stjórnvöld og 
fyrirtækin sjálf í greininni.

5. Framkvæmdasjóður ferða-
mála var settur á stofn gagngert 
til að lyfta grettistaki í uppbygg-
ingu aðstöðu og vernd náttúru við 
helstu ferðamannastaði á landinu 
en einnig til að fjölga vinsælum 
ferðamannastöðum. Á næstu þrem-
ur árum verða settar 500 milljónir 
á ári í þennan sjóð.

6. Lög um jöfnun flutnings-
kostnaðar fela í sér mikilvægan 
stuðning við framleiðsluiðnað og 

atvinnuuppbyggingu á 
landsbyggðinni.

7. Sóknaráætlanir hafa 
verið gerðar fyrir hvern 
landshluta og ganga þær út 
á að meta styrkleika hvers 
svæðis og hvernig best 
verði staðið að atvinnu-
uppbyggingu. Heimamenn 
sjálfir forgangsraða verk-
efnum og verður umtals-
verðum fjármunum varið í 
þessi verkefni á næsta ári.

8. Fjárfestingaráætlun 
sem nýlega hefur verið 

kynnt markar alger tímamót og 
setur nýjar áherslur í nýsköpun og 

atvinnuþróun. Stærra skref hefur 
ekki verið stigið í þeim efnum um 
árabil. 

9. Mótuð hefur verið aðgerða-
áætlun um eflingu verk- og tækni-
náms á framhaldsskóla- og háskóla-
stigi.

10. Frá stofnun Tækniþróunar-
sjóðs og Rannsóknarsjóðs hefur 
aldrei fyrr verið lögð jafnmikil 
áhersla á eflingu þeirra eins og 
nú, enda gegna þeir lykilhlutverki 
í framþróun atvinnu- og efnahags-
lífsins. Samkvæmt fjárfestingar-
áætlun er gert ráð fyrir miklu við-
bótarfjármagni til þessara sjóða.

11. Nýstofnsettur Verkefnasjóður 

fyrir skapandi greinar mun verða 
veigamikill stuðningur fyrir verk-
efni þar sem saman fer listrænn 
sköpunarkraftur og nýsköpun í 
atvinnulífinu og þar eru svo sann-
arlega mörg tækifæri.

12. Grænn fjárfestingarsjóður 
verður settur á laggirnar, en til-
gangur hans verður að efla stoðir 
Græns hagkerfis, sem snýst um 
sókn í atvinnu- og efnahagsmálum 
þar sem umhverfisvænar lausnir 
leysa þær hefðbundnu af hólmi.

Sem sagt, heilmiklu hefur verið 
áorkað samhliða glímunni við bein-
ar afleiðingar hrunsins á þessu 
kjörtímabili. 

Aðgerðir í þágu nýsköpunar og nýfjárfestingar
NÝSKÖPUN

Steingrímur J. 
Sigfússon
atvinnuvega- og 
nýsköpunar-
ráðherra

➜ Fjárfestingaráætlun sem 
nýlega hefur verið kynnt 
markar alger tímamót og 
setur nýjar áherslur í ný-
sköpun og atvinnuþróun.

AF NETINU
Valitor-greifi  aðlaður

Höskuldur H. Ólafsson banka-
stjóri er dæmigerður fyrir óstand 
íslenzkra fjármála. Hann var 
forstjóri Valitor árin, sem bófa-
félagið braut samkeppnislög 

ítrekað á umsvifa-
mikinn hátt. Forstjóri 
síbrotafélagsins var 
verðlaunaður með 
bankastjórn Arion 
banka. Menn ættu 
að hafa þetta bakvið 

eyrun, þegar þeir blaðra um, 
að nú þurfi að hætta að glápa í 
baksýnisspegilinn. Við þurfum 
einmitt að BYRJA að sjá í hann. 
Sjálfstæðis og Framsókn munu 
ekki bæta stöðuna neitt. Þvert 
á móti munu þessir pólitísku 
bófaflokkar stöðva málaferli. 
Samfylkingin og Vinstri grænir 
munu ekkert gera hér eftir sem 
hingað til. Öllum fjórflokknum 
þarf að sópa burt.
http://www.jonas.is/
Jónas Kristjánsson
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F lokkur heimi lanna 
vill heiðarlegt og gegn-
sætt uppgjör við fortíð-
ina og hrunið og aðdrag-
anda þess. Hann vill 
vera flokkur samhygðar, 
réttlætis, jafnræðis og 
frelsis. Hann er flokkur 
allra heimila landsins 
og stendur vörð um hag 
og hagsæld hvers heim-
ilis. Flokkurinn ætlar að 
tryggja flýtimeðferð allra 
dómsmála er varða skuldir heim-
ilanna og koma fram með sann-
gjarnar lausnir. 

Flokkur heimilanna vill að lög 
verði sett um flýtimeðferð dóms-
mála er varða lán og vexti lána-
stofnana, þannig að lögleg staða 
allra lána komi fram sem fyrst. 
Þegar sú staða er ljós, verði tekið 
á skuldalækkun með úr ræðum 
handa öllum þeim sem tóku 

verðtryggð lán, til jafns 
við leiðréttingu gengis-
lána. Vegna almenns for-
sendubrests sem hrunið 
olli verði höfuðstóll allra 
lána lækkaður, a.m.k. til 
jafns við verðmæti þeirra 
eigna sem þau hvíla á, 
og litið til þess hvenær 
lánin voru tekin. Þess-
ar aðgerðir skulu vera 
almennar en ekki sér-
tækar. Stöðva ber upp-

boð húseigna, heimila, bújarða 
og minni fyrirtækja uns niður-
staða dómsmála liggur fyrir. 
Ólögmæt eignaupptaka skal bætt 
og settar opinberar reglur um 
bætur til þeirra sem misst hafa 
eignir ólöglega. Afnema skal 
verðtryggingu nýrra húsnæðis-
lána, breyta lánakerfinu og efla 
eignamyndun heimila og minni 
fyrirtækja. Festa ber gengi 

krónunnar og frysta um leið vísi-
tölu verðtryggðra lána til heimila 
og minni fyrirtækja, uns niður-
staða dómsmála liggur fyrir. 
Boðið skal upp á ný óverðtryggð 
löng íbúðalán, einnig til uppgjörs 
eldri lána. Samsvarandi ný lán 
til bænda og minni fyrirtækja 
skulu tryggð. Skuldir Íbúðalána-
sjóðs á að gera upp. Aðgerðir til 
stuðnings fólki sem fyrir mestum 
eignamissi hefur orðið hafa for-
gang. Bæta ber stöðu aldraðra og 
öryrkja með óskertum ellilífeyri, 
auk eftirlauna.

Hagur lands og þjóðar
Efnahagslegur stöðugleiki skal 
tryggður. Þrengja ber reglur um 
útgreiðslur úr gömlu bönkunum 
og til erlendra aðila og leggja 
útgönguskatt á þær ógnarupp-
hæðir. Endurskoða þarf starfs-
heimildir lánastofnana með nýrri 

lagalegri umgjörð, og tryggja við 
samkeppni milli þeirra. Endur-
skoða þarf lög um Seðlabank-
ann. Aðgengi að alþjóðlegum 
mörkuðum er ómissandi. Halda 
ber þannig á hagstjórn að unnt 
sé að taka upp nýjan gjaldmiðil 
eða tengja krónuna við alþjóð-
legan gjaldmiðil. Þá ber að lækka 
skatta og endurskoða lífeyris-
sjóði og bótakerfi. Skattkerfið 
skal einfaldað og stimpilgjöld 
aflögð. Stuðla skal að lækkun 
tolla með fríverslun. Líta ber til 
fleiri kosta en stóriðju um nýt-
ingu á orkuauðlindinni með hag 
almennings að leiðarljósi og nýta 
orku fallvatna af ábyrgð. Lands-
virkjun verður ekki seld. Virkja 
ber jökulvötn fremur en berg-
vatnsár og forðast að færast svo 
mikið í fang, að valdi þenslu í 
efnahagslífinu. Stuðla skal að 
því að neytendur á Íslandi njóti 

alþjóðlegrar samkeppni. Skoða 
ber sérstakan skatt á fyrirtæki 
sem starfa í fákeppni eða skipta 
stærstu félögum á neytenda-
markaði upp í smærri einingar, 
sem verði í höndum ótengdra 
aðila.

Von heimilanna er fólkið sjálft, 
sem verður að rísa upp. Við verð-
um að breyta störfum Alþingis og 
reisa Ísland við. Flokkur heimil-
anna mun ganga markvisst til 
verks.

Flokkur heimilanna vill færa þeim nýja von

Í grein sinni „Baráttan 
gegn aðgreiningu“ reyn-
ir Oddný Sturludóttir að 
útskýra hvers vegna það 
sé í lagi að þvinga þroska-
hömluð börn í almennan 
skóla og meina þeim þátt-
töku í samfélagi jafningja 
í sérskólanum.

Oddný virðist trúa því 
að það sé betra fyrir öll 
börn, alls staðar, á öllum 
stundum og undir öllum 
kringumstæðum að vera 
í almenna skólanum enda 
muni skóli án aðgreining-
ar „fjarlægja hindranir“.

Það sem hindrar barn með 
þroskahömlun í að læra og 
þroskast eins og önnur börn 
er greindar skerðing sem er í 
barninu sjálfu. Skólinn getur ekki 

fjarlægt þær hindranir. 
Oddný segir að með 

skóla án að greiningar 
sé unnið markvisst gegn 
einsleitni, mis munun 
og einangrun. Það er 
þá væntan lega þáttur í 
þeirri vinnu að loka sér-
skólanum fyrir hópi 
þroskahamlaðra barna 
(mismunun) og neyða þau 
í almenna skólann þar 
sem þau sitja meira og 
minna ein með kennara 
í námsveri (einangrun), 
taka völdin af foreldrum 
til að velja fyrir börn sín 

(yfirgangur og forræðishyggja) 
og gefa ekkert eftir þótt foreldrar 
grátbiðji um miskunn fyrir barn 
sem þjáist í almenna skólanum 
(ofbeldi), einmana og einangrað. 

Illa upplýst
Oddný lætur að því liggja að van-
líðan einstakra þroskahamlaðra 
barna í almenna skólanum sé nauð-
synlegur fórnarkostnaður, líkt og 
ástarsorg geti fylgt því að elska. 
Hún hreykir sér af því að hún 
muni ekki gefa neinn afslátt af 
viðhorfum sínum og gæti því rétt 
eins sagt: „Skítt með lífshamingju 
barnanna, ég ræð“. Ég held þó ekki 
að Oddný sé vond manneskja, bara 
illa upplýst í þessum efnum.

Vanþekking hennar á þroska-
hömlun lýsir sér í fullyrðingum 
hennar um að „normalt“ barn sé 
ekki til og verði aldrei til en aftur á 
móti séu öll börn sérstök. Þá er það 
nánast móðgun þegar hún hvetur 
sveitarfélögin til að vera duglegri 
að styðja við skóla án aðgreiningar 
á sama tíma og fjármagn til náms-

stuðnings er skorið niður. Loks 
hvetur hún til umræðu, en varar 
við „hættulegri“ gagnrýni á stefn-
una um skóla án aðgreiningar. 

Við sem höfum barist fyrir jöfn-
um rétti þroskahamlaðra barna 
til að ganga í sérskóla og rétti for-
eldra til að velja höfum aldrei lýst 
þeirri skoðun að skóli án aðgrein-
ingar væri af hinu vonda. Þvert á 
móti. Að sjálfsögðu eiga allir rétt á 
að ganga í almennan skóla. Ef for-
eldrar telja hins vegar hag barni 
sínu betur borgið í sérskóla eiga 
þeir að geta valið þann kost. 

Ef foreldrum verður leyft að 
velja fyrir börn sín er auðvitað 
hætta á að Íslendingar geti ekki 
lengur gortað af fámennasta sér-
skóla á Vesturlöndum eða af því 
að vera öfunduð fyrirmynd ann-
arra þjóða. Oddnýju virðist þykja 

svolítið varið í þetta tvennt. Sið-
menntuð stjórnvöld hljóta þó að 
leggja metnað sinn í að gera vel við 
viðkvæmustu þegna landsins og 
setja vellíðan og velferð fatlaðra 
barna ofar pólitískum hégóma. 

Ef Oddný velur að stíga út úr 
Undralandinu og afla sér þekk-
ingar erum við foreldrar fatlaðra 
barna í sérskólahópnum tilbúin að 
ræða málin við hana ef hún vill 
heyra það sem við höfum að segja. 
Ég á þó síður von á því. Því miður. 

Oddný í Undralandi

STJÓRNMÁL

Halldór 
Gunnarsson
talsmaður Flokks 
heimilanna

➜ Von heimilanna er fólkið 
sjálft, sem verður að rísa 
upp. Við verðum að breyta 
störfum Alþingis og reisa 
Ísland við.

MENNTUN

Ásta Kristrún 
Ólafsdóttir
sálfræðingur, 
kennari og foreldri  
barns með 
þroskahömlun

➜ Að sjálfsögðu eiga allir 
rétt á að ganga í almennan 
skóla. Ef foreldrar telja hins 
vegar hag barni sínu betur 
borgið í sérskóla eiga þeir að 
geta valið þann kost. 

NÚ Á ENN BETRA VERÐI
NÝR FORD FIESTA

SNILLDAR BÍLL

FRÁ

FRÁ

FORD FIESTA

2.390.000 KR.

24.991 KR./MÁN*

ford.is

Ford Fiesta Trend 5 dyra, 1,0i bensín 65 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 99 g/km., fær frítt í stæði í Reykjavík í 90 mín. í senn. 
Miðað er við grænan óverðtryggðan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 900.000 kr. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Hlutfallstala kostnaðar 10,66%. 
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

*

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Aukin þjónusta Bíldshöfða 6: Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

KOMDU OG SKOÐAÐU



Umhverfisátak

Hávaði á tónleikum, diskótekum, akstursíþrótta-
svæðum, frá vélsögum, vasadiskóum, leikföngum 
og flugeldum veldur oft heyrnarskaða. Í reglu-
gerðum er að finna ákvæði um hávaða á vinnu-
stöðum, hönnun húsa varðandi hljóðvist þeirra og 
um hávaðamörk utanhúss. 

Árangur okkar í líkamsræktinni 
og lífinu almennt snýst að miklu 
leyti um það sem við látum ofan 

í okkur. GOOD-hampprótein er frábær 
lausn fyrir þá sem kjósa yfirburða-
næringu í dagsins önn eða í kringum æf-
ingar,“ segir Hákon Örn Ómarsson, einn 
eigenda Súpersports sem er umboðsaðili 
GOOD Hemp Nutrition á Íslandi. 

Hampprótein inniheldur allar amínó-
sýrur frá náttúrunnar hendi, er ríkt af 
omega fitusýrum og mjög trefjaríkt. 
„Próteinið frá GOOD er án aukaefna, 
sykurs, laktósa, kólesteróls, glútens og er 
auðmeltanlegt. Þetta hentar því flestum 
og er fullkomið fyrir þá sem tileinka sér 
Paleo-lífsstílinn. Við erum með nokkrar 
tegundir próteindrykkja, allt eftir því 
hvaða markmið einstaklingur setur sér.“ 
Hvort sem það er þyngdarstjórnun, 
vöðvauppbygging, endurhleðsla eða bara 
almennt hollt og gott mataræði fyrir lík-
ama og sál henta GOOD-vörurnar vel.“ 

Hampfræolía er einnig á boðstólnum 
ásamt krydduðum og ókrydduðum 
hampfræjum. „Olían er bragðgóð og 
með hnetukeim. Hún er notuð eins og 

hver önnur matargerðarolía og inni-
heldur tuttugu sinnum meira af Omega-3 
en ólífuolía. Rannsóknir hafa sýnt að 
hún reynist vel við ýmsum húð-
vandamálum eins og psoriasis og 
exemi.“

Hampfræin frá GOOD fást hrein 
eða með kryddblöndum og innihalda 
þrjátíu prósent prótein. „Þau eru góð 
út á salatið eða í hafragrautinn. Í fyrra 
hlutu fræin SIAL Innovation-verðlaun-
in en líkja mætti þeim við Óskarsverð-
laun matvælaheimsins.“

Á mánudögum og fimmtudögum býð-
ur Súpersport upp á fría næringarráðgjöf 
frá næringarráðgjafa. „Hann leiðbeinir 
fólki með matarræði sem hentar hverj-
um og einum og setur upp plön sem 
hægt er að fylgja. Ég mæli hiklaust með 
því að fólk líti til okkar og nýti sér þessa 
þjónustu, enda er hollt og gott mataræði 
undirstaða andlegrar og líkamlegrar vel-
líðunar.“

Verslun Súpersport er í Álfheimum 2-4 
en vefverslun og ýmsan fróðleik má finna 
á heimasíðunni www.supersport.is og á 
Facebook undir Súpersport.  

NÁTTÚRULEG FÆÐU-
BÓT FRÁ GOOD
SÚPERSPORT KYNNIR  GOOD-fæðubótarefnin eru náttúruleg fæðubótarefni 
unnin úr hampjurtinni með kaldvinnsluaðferð sem tryggir hámarks næringar-
gildi. Hampurinn er ræktaður án arfaeyðis og skordýraeiturs.

OLÍA OG FRÆ
Hampfræolían frá 
GOOD er bragðgóð 
með vott af hnetu-
keim og er notuð 
eins og hver önnur 
olía við matargerð.  
Hampfræin frá 
GOOD fást hrein 
eða með krydd-
blöndum og eru til-
valin í salatið eða í 
hafragrautinn. 

Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

www.tk.is

Parísartízkan, Skipholti 29b, Sími 551 0770

SUMARVÖRURNAR 
KOMNAR

NÆRIR LÍKAMA OG SÁL
Nokkrar tegundir próteindrykkja 
eru í boði, eftir því hvaða markmið 
einstaklingur setur sér. Hvort sem 
það er þyngdarstjórnun, vöðva-
uppbygging, endurhleðsla eða bara 
almennt hollt og gott mataræði 
henta GOOD-vörurnar vel fyrir líkama 
og sál. 



FÓLK|HEILSA

Það ráð er þekkt meðal banda-
rískra foreldra að gefa ungum 
börnum ofnæmislyf eða hósta-

mixtúrur fyrir löng ferðalög. Slík lyf eru 
slævandi sem gerir það að verkum að 
börnin verða í flestum tilvikum syfjuð. 
Frá þessu er sagt í grein á vefsíðu BBC. 
Blaðamaðurinn Regan Morris kafar þar 
ofan í nokkrar spjallsíður bandarískra 
foreldra sem deila ýmsum ráðum, til 
dæmis hvernig þeir nýti sér áðurnefnd 
lyf til að gera ferðalög bærilegri fyrir 
sig, barnið og samferðalanga. Eins og 
gefur að skilja eru afar skiptar skoðanir 
á þessum aðferðum. 

Bandarísku barnalæknasamtökin eru 
afar mótfallin því að börn séu róuð með 
þessum hætti en að sögn sumra for-
eldranna á spjallsíðunum hafa einstaka 
barnalæknar lætt að þeim þessu ráði. 

Michael Valur Clausen barna- og 
ofnæmislæknir segist hafa heyrt af því 
að foreldrar erlendis sækist eftir lyfjum 
en segist ekki kannast við að íslenskir 
foreldrar hafi gripið til þessara ráða á 
löngum ferðalögum. „Ég man bara eftir 
því einu sinni á mínum ferli að beðið 
hafi verið um lyf fyrir barn sem var 
mjög kröftugt og foreldrarnir höfðu 
miklar áhyggjur af því að fara í flug,“ 
upplýsir Michael en segir að vissulega 
hafi sumir foreldrar áhyggjur af því að 
börn sín gráti í flugtaki og lendingu. 
Hann telur hins vegar að Íslendingar 
hafi almennt minni áhyggjur af því að 
börn þeirra trufli fólk. „Ég hef oft verið 
í flugi þar sem börn hafa grátið í flug-
taki og lendingu og Íslendingar missa 
sig ekki yfir því. Ég hef hins vegar einnig 
verið að fljúga annars staðar í heim-
inum þar sem allt hefur farið í háa loft 
út af grátandi börnum,“ segir hann og 
bætir við að fólk verði að sýna skiln-
ing. „Við þurfum að sjálfsögðu að skilja 

að ef einhver grætur þá er það vegna 
þess að honum líður illa en ekki vegna 
óþekktar.“

Micheal segir lækna alls ekki hrifna 
af að skrifa út sljóvgandi lyf í þeim eina 
tilgangi að hafa börnin róleg í flugi. 
Hann segir allt öðru máli gegna þegar 
börn þjáist af ferðaveiki, verði bílveik, 
flugveik og kasti upp. „Þá skrifum 
við upp á lyf. Þau lyf hafa reyndar þá 
hliðarverkun að vera sljóvgandi og börn 
verða því oft þreytt af þeim. Hins vegar 
reynir maður að skammta lyfin þannig 
að börnin fái ekki ógleði en séu samt 
vakandi og glöð.“

Michael segir lækna hrædda við að 
gefa börnum sljóvgandi lyf þar sem 
þau geti í sumum tilvikum haft gagn-
stæð áhrif. „Krakkinn sem átti að verða 
sljór verður mjög hress og þá fer allt í 
háa loft,“ segir hann. Þá bætir hann við 
að síst af öllu eigi fólk að vera með til-
raunastarfsemi á lyfjagjöf í háloftunum 
því langt sé í hjálp ef eitthvað kemur 
fyrir. ■ solveig@365.is

EKKI SKAL SLÆVA 
BÖRN FYRIR FLUG
FERÐALÖG  Sumir bandarískir foreldrar hafa gripið til þess ráðs að gefa börn-
um sínum slævandi lyf fyrir langar flugferðir svo þau sofi og verði til friðs. 
Ekki er ráðlegt að gera slíkt að sögn Michaels Clausen barnalæknis.

Á FLUGI Afar þægilegt 
er þegar börn sofa í flug-
ferðum. Hins vegar ætti 
ekki að  nota ofnæmislyf 
eða hóstamixtúrur til að 
ná því markmiði.
NORDICPHOTOS/GETTY

MICHAEL VALUR 
CLAUSEN
Barna- og ofnæmis-
læknir.

Sölustaðir: 
Apótek Hafnarfjarðar  

og Garðabæjar

Apótek Ólafsvíkur

Austurbæjarapótek

Árbæjarapótek

Femin.is

Garðs Apótek

Heimkaup.is

Lyfja

Lyfjaval

Lyfjaver

Reykjavíkurapótek

Rima Apótek

Urðarapótek

ÞÖKKUM FRÁBÆRAR VIÐTÖKUR

Skráning til 19. apríl
inntökupróf 20. og 21. apríl

Innritun

á listdansbraut
og inntökupróf 

Danslistarskóli JSB 
er samstarfsaðili 
að Frístundakorti 
Reykjavíkurborgar.

Allar nánari upplýsingar á www.jsb.is
og í síma 581 3730

Viltu gerast vinur JSB?
Danslistarskóli JSB er á facebook

Y o g a v i n 
SUMARTILBOÐ 2 FYRIR 1

Byrjendanámskeið hefst 22. mars
Krakkayoga hefst 19. apríl

Yoga í fjallasal kynning 30. apríl
Yoga kennaranám hefst 15. ágúst

Ásta Arnardóttir • Yogavin, Auðbrekku 2 
s: 862 6098 • www.this.is/asta • asta@this.is

NORÐURKRILL

Fæst flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna.
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Betri einbeiting og betri líðan
 Þegar maður rekur sitt eigið fyrirtæki, er í fullu fjarnámi og á auk þess tvö ung börn, 
þá skiptir öllu máli að heilinn virki rétt og vel.   Ég byrjaði að nota Norðurkrill fyrir 
fjórum mánuðum og fann nánast strax mun á mér. Einbeitingin varð betri auk þess 
sem ég varð vör við mjög jákvæð áhrif á lesblinduna hjá mér. Fyrir utan skarpari 
einbeitingu líður mér allri betur líkamlega og andlega.

Það skiptir mig miklu máli að Omega 3 í Norðurkrill sé hreint og ómengað og eftir að 
hafa prufað þó nokkuð margar tegundir af Omega 3 olíum get ég fullyrt að Norðurkrill 
er besta Omgea 3 olía sem ég hef notað.

Ég hvet alla þá sem vilja skerpa á minni og einbeitingu að taka inn Norðurkrill. 
Heilinn í okkur verðskuldar aðeins það besta.

Jóhanna S. Hannesdóttir,
 þjóðfræðinemi og eigandi Sunnlenska.is

NORÐURKRILL er eitt hreinasta og öflugasta form af OMEGA 3-fitusýrum. 
Unnið úr botnsjávardýrinu krill sem er veitt við ómengað Suðurskautið. 

Aðeins þarf 1-2 hylki á dag til að mæta 
dagsþörfinni og það er ekkert eftirbragð, 
uppþemba eða magaólga sem oft fylgir
inntöku á fiski- og jurtaolíum.

Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is

Save the Children á ÍslandiSave th

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Hver myndi ekki vilja sitja 
undir stýri bíls með vél 
sem togar 2.300 Nm og er 

480 hestöfl? Hver myndi heldur 
ekki vilja aka bíl sem borið getur 
40 tonn fullhlaðinn? Þá fer maður 
reyndar ekki mjög hratt þótt hest-
öflin séu mörg. Sú upplifun að 
aka vörubílum er afar skemmti-
leg og um leið upplýsandi um starf 
margra. Heimsókn til MAN, eins 
af stærri vörubíla-, flutningabíla-, 
og rútuframleiðendum heims er 
mikil upplifun og er sú framleiðsla 
gerólík venjulegri bílaframleiðslu 
og kaupendahópurinn kannski 
enn þá ólíkari. Höfuðstöðvar 
MAN eru í München í Þýskalandi 
og þar fer einnig mikil framleiðsla 
fram þó svo verksmiðjur MAN 
megi finna víðar. Hjá MAN starfa 
51.500 manns, svo um er að ræða 
gríðar stórt fyrirtæki. MAN, eins 
og öðrum þýskum ökutækjafram-
leiðendum, gengur mjög vel þessa 
dagana og hefur aukið markaðs-
hlutdeild sína í Evrópu frá 14% árið 
2007 og upp í 17% í fyrra. Um 65% 
framleiðslu MAN eru seld í Evrópu 
en 35% í öðrum heimsálfum. Það 
mun þó örugglega hratt breyt-
ast því í áætlunum MAN segir að 
innan fárra ára muni 50% fram-
leiðslunnar seljast utan Evrópu. 
Er það ef til vill til marks um þau 
efnahagslegu vandræði sem hrjá 

Evrópu nú um stundir, en einnig 
mikla framsækni MAN og áræðni 
að taka enn meira þátt í hraðri 
uppbyggingu á öðrum markaðs-
svæðum. Mjög stórir og vaxandi 
markaðir hjá MAN eru í Rússlandi, 
Kína og Brasílíu og mjög er horft 
til þessara landa af forsvarsmönn-
um MAN.

Allar stærðir flutningabíla 
prófaðar
Bílablaðamanni Fréttablaðsins 
og visir.is bauðst að aka hvaða 
stærð sem var af flutningabílum 
MAN í heimsókn sinni þar og aka 
á prufuakstursbraut í eigu MAN, 
rétt hjá höfuðstöðvunum. Það var 
alveg sérstök lífsreynsla, ekki síst 
fyrir þær sakir að blaðamaður 
hafði aldrei áður ekið flutninga-
bíl og aðeins einu sinni tekið lítil-
lega í rútu á ævinni. Byrjað var á 
minnsta flutningabílnum og svo 
fariðo upp upp um stærðarflokk 
hægt og rólega uns kom að flutn-
ingabíl sem fullhlaðinn vegur 40 
tonn. Þessir bílar eru sannarlega 
mögnuð tæki og akstur þeirra um 
svo margt frábrugðinn akstri bíla. 
Allar hreyfingar eru hægar, fjöðr-
un mjúk og slaglengd löng. At-
hygliverðast var að finna við akst-
ur lengsta og stærsta bílsins að 
ójöfnur sem farið var yfir skiluðu 
sér frá afturöxlinum löngu eftir 

að farið var yfir og áhrifin í stýris-
húsinu áttu sér stað miklu seinna. 
Ekki þarf reyndar mikla ójöfnu til 
að ökumannssætið gangi upp og 
niður og þá skilur maður fyrst af 
hverju þau eru á þessum frábæru 
pumpum sem lyfta ökumanni 
þægilega upp og niður eftir hreyf-
ingum bílsins. Ekki er hægt að 
aka þeim mjög grimmilega, held-
ur silast áfram, byggja hægt upp 
hraða og fara ekki of greitt í beygj-
ur. En það er samt ótrúlega gaman 
og voldugt að stjórna svo gríðar-
legu tæki sem þessir bílar eru. At-
hyglivert var að sjá hve vel búnir 
stjórnklefarnir eru í þessum bílum 
og til dæmis þarf ansi gott hljóð-
kerfi í lúxusbíl til að slá út því kerfi 
sem hlustað var á í akstrinum. Í 
sumum þeirra eru tvö rúm fyrir 
aftan framsætin og þar fer örugg-
lega vel um þá sem njóta. Finna 
má kælihólf fyrir mat og drykk og 
fjölmörg önnur stór geymsluhólf.

Ný lína sem uppfyllir EURO-6 
mengunarstaðalinn
Kynning MAN að þessu sinni var á 
nýrri línu flutningabíla sem upp-
fylla nú þegar EURO-6 mengunar-
staðalinn, sem bílar sem seldir eru 
í dag þurfa ekki að uppfylla fyrr en 
í september árið 2014. MAN-verk-
smiðjan er þó tilbúin með slíka 
bíla og sýnir það glögglega hve 

hörðum höndum þar er unnið. Að 
auki hefur MAN tekist með þess-
um nýju bílum að minnka eyðslu 
þeirra allra um þrjá lítra á hundr-
aðið og munar um minna ef horft 
er til hve marga kílómetra hver 
bíll leggur að baki á hverju ári. Í 
ferðinni var samsetningarverk-
smiðja vörubíla og f lutninga-
bíla heimsótt og þar vakti margt 
furðu. Til dæmis að engin suða á 
sér stað við smíði þeirra, þeir eru 
eingöngu boltaðir saman. Það 

tekur ekki nema sjö klukkutíma 
að setja saman hvern trukk, en til 
samanburðar tekur það gjarnan 
30 klukkustundir að setja saman 
fólksbíl, sem þó er mörgum sinn-
um minni. Gæðakerfi innan verk-
smiðjunnar er greinilega í hæsta 
f lokki og furðu margir sem ein-
göngu starfa við að prófa þá og 
skoða að allt sé fullkomlega unnið. 
Það vakti sannarlega öryggis- og 
gæðatilfinningu að heimsækja 
þessa verksmiðju.

Blaðamaður undir stýri MAN-flutningabíls í München.

Sportast um á 40 
tonna flutningabíl

Ný lína vöruflutningabíla MAN uppfyllir 
EURO 6 mengunarstaðalinn, sem ekki 
tekur gildi fyrr en í september 2014.
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Það er ekki oft sem bíla-
blaðamenn eiga þess kost 
að aka reynsluaksturs-

bílum um lengri vegalengdir á 
þremur dögum og er þá eins gott 
að ferðafélaginn sé góður. Það 
var einmitt raunin þegar Chevr-
olet Malibu fékk að rúlla tæplega 
900 kílómetra í reynsluakstri og 
glímdi líka hressilega við beygj-
urnar í innanbæjarakstri. Það er 
ekki öllum bílum kleift að kom-
ast til Akureyrar og til baka, með 
heilmiklu snatti að auki, á einum 
og sama tankinum. Það gekk þó 
eftir á þessum dísildrifna Chevr-
olet Malibu, en þar fer ekki lítill 
bíll og því er þessi hóflega eyðsla 
eftirtektarverðari. Chevrolet Mal-
ibu er stór fjölskyldubíll þar sem 
rúmt er um alla farþega og skott-
rými mikið. Það sem einu sinni er 
jú framleitt fyrir Ameríkumark-
að er ávallt stórt. Hann er tæplega 
fimm metrar á lengd og ríflega eitt 
og hálft tonn. Hann er nú boðinn 
af áttundu kynslóð en Malibu sá 

fyrst dagsljósið árið 1964 og hafa 
síðan selst um tíu milljón eintök, 
mest af því á heimavelli í Banda-
ríkjunum.

Evrópubúar kjósa dísilvélina
Chevrolet Malibu er stæltur á velli 
og með laglega formuðum línum 
og stærð sinni kallar hann fram 
heilmikil áhrif ásjáenda, þar er 
sko engin púdda á ferð heldur 
full vaxinn glæsivagn. Ytra útlit-
ið kallast bæði á við litla bróður-
inn Cruze sem og kraftakaggann 
Camaro og er þar ekki leiðum að 
líkjast. Chevrolet Malibu býðst 
hér á landi með annaðhvort 2,4 
lítra bensínvél eða 2,0 lítra dísil-
vél. Bensín vélin er 167 hestöfl en 
dísilvélin 160. Hún togar miklu 
meira en bensínvélin, 350 Nm í 
stað 225 Nm og er þrátt fyrir tals-
vert minna sprengirými mun öfl-
ugri. Dísil vélin líkaði mjög vel í 
þessum bíl, hún gerir hann ekki 
að neinni spyrnukerru en er hæfi-
lega stór fyrir hann til þess að skila 

lágri eyðslu og það sannarlega 
gerði hann. Uppgefin eyðsla bíls-
ins er 6,0 lítrar, en 8,0 lítrar fyrir 
bensínbílinn. Í reynsluakstrinum 
öllum skaut bíllinn mjög nærri 
uppgefinni eyðslu en hafa verð-
ur í huga að mikið af akstrinum 
var á þjóðvegum. Það er til marks 
um hversu vélin er þó öflug að vart 
var sú brekka á þjóð vegunum sem 
krafðist þess að bíllinn skipti sér 
niður til að hafa afl til klifursins 
og ekki var þó hóflega farið. Það er 
kannski ekki nema von að Chevr-
olet-menn búast við því að 90% 
allra seldra Malibu-bíla í Evrópu 
verði með dísil vélinni. Ekki heyr-
ist mikið í henni, en helst þá þegar 
hún er í lausagangi en í lang-
keyrslu má vart greina frá henni 
hljóð. Þessi vél er ein aflmesta vél 
sem framleidd er með tveggja lítra 
sprengirými og nýtur hún aðstoðar 
forþjöppu. Hún virðist í alla staði 
mjög vel lukkuð. Er þessi sjálf-
skipting að sama skapi ljúf og skil-
ar sínu hnökralaust. Við hana er 
tengd 6-gíra sjálfskipting og sama 
á við bensínbílinn. Er þessi sjálf-
skipting að sama skapi ljúf og skil-
ar sínu hnökralaust, nema að 
einu leyti. Beinskipta má 
þeim báðum í DSC-
stillingunni, en það 
er ekki svo auð-
velt vegna af-
stöðu skipti-
stangarinnar 
þannig 
stilltrar.  

Fer afar vel með farþega
Akstur bílsins var allur hinn 
ánægjulegasti, hann hefur fín-
asta vegg rip, er lét tur, ná-
kvæmur og þægilegur í stýri og 
fer vel í beygjur þó hann eigi 
samkeppnis bíla frá Þýskalandi 
sem gera það enn betur. Þeir 
kosta líka miklu meira. Eitt það 
albesta við Malibu er hversu 
hljóðlátur hann er að innan og 
virðist ákaflega vel hljóðeinangr-
aður. Þetta gefur bílnum mikinn 
klassa og langra ferða er fyrir 
vikið notið betur. Annað ákaflega 
skemmtilegt við hann er mjög 
gott Premium-hljóðkerfi með níu 
hátölurum. Það fer vel á því að 
hafa svo gott kerfi í stórum fjöl-
skyldubíl sem góður er til ferða-
laga og var þess notið vel. Eitt er 
það enn sem jók á ánægjuna í 
langakstri en það eru góð fram-
sætin, rafstillanleg á allan hátt og 
með minni. Það besta við þau er 
þó að þau fara mjög vel með öku-
mann og farþega. Það vekar smá 
furðu að í svona stórum bíl eins 
og Malibu skuli ekki vera meira 

fótarými í aftursæti, en það er 
samt viðunandi.

Vænlegur kostur á lágu verði
Chevrolet Malibu er mjög vel 
búinn bíll hvað staðalbúnað 
varðar og það á reyndar við um 
marga Chevrolet-bíla. Þessi bíll 
sem ekki kostar nema 5,3 milljón-
ir í bensín útfærslunni og 5,9 með 
dísilvél er með staðalbúnað sem 
margur dýrari bíllinn skartar ekki 
og þarf yfirleitt að sérpanta. Bíla-
búð Benna býður bílinn aðeins í 
vel útbúinni LTZ-útfærslu. Þá er 
hann með leðursætum með hita 
og hliðarspeglarnir eru einnig 
hitan legir. Regnskynjari, útvarps-
stillingar í leðurklæddu stýri, 
Bluetooth-símabúnaður, aksturs-
tölva, bakkskynjari, xenon-aðal-
ljós, brekkuaðstoð og lyklalaust 
aðgengi er hluti staðalbúnaðar. 
Rúsínan í pylsuendanum er svo 
loftþrýstingsmælir fyrir alla hjól-
barða, rafstýrð topplúga, tvískipt 
tölvustýrð miðstöð, aðfellanlegir 
hliðarspeglar og flottar 18 tommu 
felgur. Það er hreinlega erfitt að 
bæta nokkru við og algerlega 

ástæðulaust. Chevrolet Mal-
ibu er mjög ferskur kost-

ur þegar kemur að D-
stærðarflokki bíla 

og vandfundinn 
ódýrari bíll í 

þeim f lokki, 
n é  b e t u r 
búinn.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Sverrir Birgir Sverrisson
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Voldugur og vel 
búinn ferðafélagi Flestir 

sjá í aftur-
endann á Malibu.Stór og góður snertiskjár.

Skýrir og flottir mælar og einkar gott 
stýri.

Sérdeilis 
vönduð 

innrétting og mikill 
staðalbúnaður.

Chevrolet Malibu er stór og mikill fjölskyldubíll sem fríkkað hefur mjög með nýrri kynslóð hans.

Stjórna 
má síma í 
stýrinu.

KOSTIR

Mikill staðal-
búnaður, 

lágt verð, lítil 
eyðsla

staðal-

Fótarými 
í aftursæti, 
fáir vélar-

kostir, erfitt 
að nota bein-
skiptimögu-

leika

GALLAR

Chevrolet Malibu

2,0 dísilvél, 
forþjöppa, 160 

hestöfl
Framhjóladrif

Eyðsla: 6,0 l/100 km í bl. akstri
Mengun: 174 g/km CO2

Hröðun: 9,7 sek.
Hámarkshraði: 210 km/klst

Verð: Frá 5.290.000 kr.
Umboð: Bílabúð Benna

Chevrolet Malibu REYNSLUAKSTUR

Nýtt námskeið hefst 26. septemberNýtt námskeið hefst 17. apríl



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Friðrik Ragnarsson 
Félagi í Vörðunni

Grænir bílar eru skilgreindir 
sem bílar með minnsta 
mögu legan útblástur sem 
eru flokkar A, B eða C og 
losa 0-120 g af koltvísýringi 
á hvern ekinn kílómetra. 

Umhverfismál eru hluti stefnu 
bankans um samfélagslega  
ábyrgð. Viðskiptavinir  
Landsbankans eru ánægðustu  
viðskiptavinir banka samkvæmt 
Íslensku ánægjuvoginni.

Landsbankinn kynnir
græna bílafjármögnun

Skilmála og nánari upplýsingar má finna á landsbankinn.is eða hjá Bíla- og tækja �ármögnun Landsbankans í Borgartúni 33.

Landsbankinn býður betri kjör á fjármögnun á grænum bílum – 9,40% 

breytilegir óverðtryggðir vextir og ekkert lántökugjald.

9,40%
vextir Ekkert

lántökugjald
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Áður en jepplingar og strump-
astrætóar komu til sögunn-
ar áttu bílakaupendur sem 

óskuðu aukins flutningsrýmis, um-
fram fólksbíla með venjulegu skotti, 
aðeins tvo kosti, að kaupa langbak 
(station) eða jeppa. Að sjálfsögðu 
hugnuðust jeppar ekki öllum og því 
voru langbaksbílar mjög vinsælir. 
Svo gerðist það á níunda áratugnum 
að kynntir voru bílar eins og Chrys-
ler Voyager og Caravan, en þessum 
bílum hefur verið skipað í flokkinn 
„Minivan“ eða MPV (Multi Purpose 
Vehicle). Þessir bílar seldust eins og 
heitar lummur í Bandaríkjunum og 
víðar og japönsku framleiðendurn-
ir fylgdu á eftir og allir fóru að fram-
leiða strumpastrætó. Áttu þeir það 
flestir sameiginlegt að vera slakir 
akstursbílar með þyngdarpunkt-
inn ofarlega og alltof þungir. Samt 
seldust þeir vegna þess að þeir voru 
stórir að innan. Einn evrópskur bíll 
sem auðveldlega gat talist í sama 
flokki var Volkswagen-rúgbrauðið, 
en framleiðsla hans átti sér miklu 
lengri sögu, eða frá 1950.

Jepplingarnir koma
Síðan rann upp tími jepplinganna, 
bíla sem liggja mitt á milli fólks-
bíla og jeppa og eiga að sameina 
eiginleika beggja. Þetta er sá flokk-
ur bíla sem vex hraðast nú. Tilkoma 
strumpastrætóanna og jeppling-
anna hafa sífellt hoggið markaðinn 
af langbökum, eða station-bílum 
eins og mörgum er tamt að nefna 
þá. Engu að síður er langbakurinn 
afskaplega sniðug hugmynd. Með 
honum er aksturseiginleikum fólks-
bílsins ekki fórnað en plássið er samt 
mikið. Þeir eru oftast jafn langir eða 
rétt aðeins lengri en skottútfærslur 

þeirra og örlítið þyngri, en í þá kemst 
miklu meiri farangur. Fyrir vikið eru 
þessir bílar eyðslugrennri en jepp-
lingar eða MPV-bílar.

Hagkvæmni langbaksins
Einn kosturinn enn við langbaka 
er að þeir eru í grunninn sami bíll-
inn og sedan-gerð þeirra og því kost-
ar það bílaframleiðendur lítið að 
framleiða langbaksgerð að auki og 
gjarnan eru þetta vinsælustu bíl-
gerðir heims og þróunarkostnað-
ur því lítill á hvert framleitt eintak. 
Sem sagt langbakar bjóða jafnmik-
ið rými og jepplingar eða MPV-bílar, 
engu er fórnað í aksturs eiginleikum 

og þeir eru ódýrari. Virðist skotheld 
formúla, en samt fækkar kaupend-
um þeirra. Vafalaust er há sætisstaða 
í jepplingum og MPV-bílum og jepp-
um það sem mest hefur áhrif þar, 
því fátt annað er til skýringar. Vart 
er hægt að telja fjórhjóladrif hinna 
þeim til tekna umfram langbaka 
því marga þeirra má einmitt fá fjór-
hjóladrifna og margur jepplingurinn 
er aðeins framhjóladrifinn og flestir 
MPV-bílar líka.

Duttu úr tísku en koma aftur
Langbakar hafa átt mun meira fylgi 
að fagna í Evrópu en Bandaríkjun-
um, en þar vestra er enn mjög hoggið 

í skörð þeirra. Sem dæmi þá minnk-
aði sala Mercedes Benz E-Class lang-
baksins í fyrra um 17,8% í Banda-
ríkjunum, Volvo XC70 um 16,5% og 
Honda TSX Sport Wagon um 34,2%. 
Þannig mætti lengi áfram telja. Engu 
að síður virðast nokkrir bílafram-
leiðendur sjá ljósið í enda ganganna 
og fer Volvo þar fremstur í flokki og 
spáir endurreisn langbaksins. Þar 
á bæ hafa menn trú á langbakn-
um, meira að segja fyrir Banda-
ríkjamarkað og ætla að stefna þang-
að bílum eins og V60 Sport Wagon 
og vafalaust f leirum í kjölfarið. 
Volkswagen Jetta SportWagen selst 
betur og betur vestra og kannski er 

fólk þar að átta sig betur á kostum 
langbaksins, lítilli eyðslu þeirra, 
hann er notadrjúgur og á lágu verði. 
Það má bara ekki kalla þá „station“ 
lengur, þeir verða að bera nöfn eins 
og Sport Wagon, hitt datt úr tísku.

Endurkoma langbaksins
Nokkrir bílaframleiðendur sjá ljósið í enda ganganna og fer Volvo þar fremstur í flokki og spáir endurreisn langbaksins. 

Volvo V60 lang-
bakurinn, sem nú er 
farinn að seljast vel 

í Bandaríkjunum.

Raftækjaverslunin ELKO auglýsti 
í gær Nissan Leaf rafbíla til sölu 
og afgreiðslu fyrir áhugasama 
viðskiptavini. Eðlilega kemur 
upp sú spurning hver ábyrgðin 
er á slíkum bílum. Spurður um 
ábyrgðina á þeim svaraði Skúli 
K. Skúlason, framkvæmdastjóri 
sölusviðs BL. „Já, það er rétt, við 
höfum fengið eitthvað af fyrir-
spurnum frá fólki sem sá auglýs-
inguna og spyr okkur hvort við 
munum sjá um verksmiðju ábyrgð 
á bílunum sem viðurkenndur 
umboðsaðili fyrir Nissan-bíla. 
Það er alls ekki víst að við gætum 
tekið að okkur vinnu sem snýr að 
verksmiðjuábyrgð Nissan Leaf-
bílanna sem auglýstir voru af 
ELKO í gær. Eftir því sem við kom-
umst næst er um að ræða bíla af 
eldri gerðum sem framleiddir 
eru fyrir Ameríkumarkað og við 
því ekki með neinn aðgang að 
gögnum sem nauðsynleg eru en 
við munum að sjálfsögðu fara að 
fyrir mælum framleiðanda verð-
um við beðin um það.

Sala Nissan Leaf hefst brátt hjá BL
Við munum kynna í sumar nýja 
gerð af Nissan Leaf sem er fram-
leidd í Evrópu fyrir N-Evrópu-

Getum ekki ábyrgst þessa bíla
Í gær auglýsti Elko sölu á Nissan Leaf rafbílum en að sögn sölustjóra BL er um að ræða bíla af eldri gerðum sem framleiddir eru 
fyrir Ameríkumarkað. Eðlilega getur BL ekki ábyrgst slíka bíla.

Ævi Nissan Leaf er ekki 
að kveldi komin eins og 
þessi dagur í Noregi.

Það er alls ekki 
víst að við getum 

ábyrgst Nissan LEAF 
rafbílana sem ELKO er 
að auglýsa, sennilega um 
eldri ameríkugerðir að 
ræða.

Framkvæmdastjóri 
sölusviðs BL.

markað með langdrægari raf-
hlöðum og sérstakan búnað sem 
auðveldar notkun bílsins á kald-
ari svæðum. Bílarnir sem við 
munum bjóða verða með þriggja 
ára verksmiðjuábyrgð eins og 

aðrir nýir bílar frá Nissan sem við 
seljum og síðan verðum við með 
átta ára ábyrgð á rafhlöðunni,“ 
sagði Skúli. „Nissan Leaf-bílarnir 
sem við fáum verða jafnvel á betra 
verði en ELKO er að auglýsa og við 

erum byrjaðir að taka við pöntun-
um á fyrstu bílana,“ sagði Skúli 
enn fremur. „Undirbúningur fyrir 
komu nýju Nissan-rafbílanna hófst 
með þjálfun starfsmanna á verk-
stæði sem hafa tekið þátt í ítar-

legum undirbúnings námskeiðum 
á vegum Nissan síðastliðna mán-
uði en eftir því sem við komumst 
næst hefur þjónustuaðili ELKO 
ekki hlotið neina þjálfun af þessu 
tagi,“ sagði Skúli að lokum.

Langbakar hafa 
átt mun meira 

fylgi að fagna í Evrópu 
en Bandaríkjunum, en 
þar vestra er enn mjög 
hoggið í skörð þeirra. 
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SÖLUSTAÐIR BIODÍSEL
•  Þjónustustöð N1 - Bíldshöfða í Reykjavík
•  Þjónustustöð N1 - Hringbraut í Reykjavík
•  Þjónustustöð N1 - Skógarseli í Reykjavík
•  Þjónustustöð N1 - Reykjavíkurvegi í Hafnarfirði
•  Þjónustustöð N1 - Hörgárbraut Akureyri

SÖLUSTAÐIR METANS
•  Þjónustustöð N1 - Bíldshöfða í Reykjavík
•  Sjálfsafgreiðslustöð - við Tinhellu í Hafnarfirði

BIODÍSEL METAN

FJÖLVIRK BÆTIEFNI

Biodísel er lífrænt, endurnýjanlegt eldsneyti sem er unnið úr  t.d. 
repjufræjum,  sólblómum og ýmsum lífrænum úrgangi. Notkun á 
biodísel dregur úr útblæstri koldíoxíðs um 2,5% á kg og eykur gæði 
hefðbundinnar díselolíu úr jarðefnum. Repja er fóðurrófa sem ræktuð 
er sem dýrafóður en repjuolía var algengt ljósmeti t.d. í Skandinavíu 
á 18. og 19. öld en vék síðan fyrir steinolíunni.

Hægt er að nota Biodísel á allar venjulegar díselvélar án þess að 
breyta þurfi þeim sérstaklega eða endurstilla þær á nokkurn hátt. 
Biodísel er í dag ódýrasti endurnýjanlegi orkugjafinn fyrir bíla. 
Vandalaust er að nota hreint Biodísel á bíla en erlendis er það 
jafnan blandað í venjulega díselolíu og þannig er það einnig notað 
hérlendis (5% íblöndun). Með íblöndun er stuðlað að því að gera 
Biodísel samkeppnishæft í verði á eldsneytismarkaðinum en 
viðhalda samt jákvæðum eiginleikum eldsneytisins.

Hvað hefur Biodísel fram yfir hefðbundnar díselolíu ?

• Biodísel mengar minna og smyr betur en venjuleg díselolía.

• Koltvísýringslosun minnkar verulega þegar Biodísel er notað í 

 stað venjulegrar díselolíu.

• Minna brennisteinsinnihald.

• Biodísel myndar 94% minna af krabbameinsvaldandi efnum við 

 bruna en venjuleg díselolía.

• Minna brennisteinsinnihald.

• Notkun Biodísel dregur verulega úr rykmengun frá útblæstri.

• Smurgeta venjulegrar díselolíu eykst umtalsvert með einungis 

 1-2% íblöndun Biodísels en við 4% íblöndun eykst smurgetan 

 um allt að þriðjung.

Metan  er hrein íslensk orka unnin  úr lífrænum úrgangi, hauggasi, 
náttúrulegri lofttegund sem samanstendur að mestu leyti af metani 
(CH4) og koldíoxiði (CO2). Notkun metans sem eldsneytis er sérlega 
umhverfisvæn því hún viðheldur hringrás lífrænna efna. Þjónustustöð 
N1 á Bíldshöfða er fyrsta fjölorkustöð N1, hún er tengd beint við 
metanstöðina í Álfsnesi  þar sem metan er unnið.  Hvergi annars staðar 
í heiminum er þjónustustöð beintengd á þennan hátt. Brennsla metans  
dregur úr gróðurhúsaáhrifum,  þar sem metan er tuttugu sinnum 
virkari gróðurhúsalofttegund en koldíoxið og ylli því mun meiri skaða 
ef því væri sleppt út í andrúmsloftið. Koltvísýringsútblástur frá einum 
bensínbíl jafngildir útblæstri frá 113 metanbílum.

„Þessi fjölvirku bætiefni skipta miklu máli í bílaeldsneyti bæði fyrir 
venjulega fólksbíla og stórnotendur. Efnin halda vélunum hreinum, 
auka aflið og lækka eldsneytiskostnaðinn því eyðslan minnkar svo um 
munar. Svo stuðla bætiefnin líka að minni mengun!“ 

       Herbert Herbertsson, eldsneytisráðgjafi N1

Bætiefnunum er blandað í eldsneytið í birgðastöðvum N1 og dreift 
þaðan á meira en 100 sölustaði um allt land.

LEIÐANDI Í
ORKUGJÖFUM

N1 er leiðandi þjónustuaðili í orkugjöfum 
á Íslandi. Markmið N1 er að vera í 
fararbroddi í sölu nýrra orkugjafa og 
þjónustu við vistvæn farartæki um landið 
allt. N1 hefur skýra umhverfisstefnu sem 
skuldbindur fyrirtækið til að draga úr 
umhverfisáhrifum starfseminnar með 
markvissum aðgerðum og stöðugu 
þróunarstarfi.
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Vegna áframhaldandi minnk-
unar í bílasölu í Evrópu mun 
eigandi Mercedes Benz, 

Daimler, að því er hermt er, lækka 
fyrri spár sínar um hagnað um leið 
og fyrirtækið gerir upp fyrsta árs-
fjórðung, þann 24. apríl. Bílafram-
leiðendur horfa nú enn svartsýnni 
til þessa árs en í lok þess síðasta, 
enda bílasala verið talsvert minni 
en spáð var. Mercedes Benz hefur 
dregist nokkuð á eftir helstu sam-
keppnisaðilunum sínum, BMW 
og Audi, vegna of gamalla gerða 
bíla sinna og lélegs árangurs í 
Kína. Daimler hafði áætlað álíka 
hagnað í ár og í fyrra, 8,1 millj-
arð evra. En sökum þess hve fyrsti 
árs fjórðungur var mikið verri en 
fjórði ársfjórðungur síðasta árs 
eru forsendur þessarar spár líklega 
brostnar. Ekki eru öll kurl komin 
til grafar hvað varðar heildarsölu 
í Evrópu á fyrstu þremur mánuð-
um ársins, en heyrst hefur að það 
muni slá nærri 10% minnkun frá 
2012. Daimler áætlar að salan á 
öðrum árs fjórðungi verði meiri en 
á þeim fyrsta og á hinn nýi CLA-bíll 
að hjálpa þar mikið til, sem og upp-
færð gerð E-Class bílsins.

Hitnar undir forstjóranum?
Forstjóri Daimler, Dieter Zetsche, 
er sífellt umdeildari en frá því að 
hann tók við árið 2006 hafa hluta-
bréf í Daimler ekki vaxið neitt og 
sitja föst í 40 evrum á meðan hluta-
bréf í BMW hafa hækkað um 80% 
og hlutabréf í Volkswagen þrefald-
ast. Credit Suisse bankinn treystir 
ekki hagnaðarspá Zetsche og telur 
að skrúfa verði hana niður. Ekki 
ríkir þó neitt svartnætti hjá Merce-
des Benz því sala fyrirtækisins í 

heiminum öllum á fyrsta árs-
fjórðungi jókst um 3,5% þótt salan 
hafi verið dræm í Evrópu. BMW 
náði sjö prósenta aukningu og Audi 
6,8%. Ljósið í myrkrinu hjá Benz er 
að í mars jókst salan um 6,5% en 
BMW var með 4,4% vöxt og Audi 
3,0%. Dieter Zetsche hefur sagt 
að Mercedes Benz muni ná topp-
sætinu aftur sem söluhæsta lúxus-
merkið við enda þessa áratugar, en 
það hefur hins vegar verið mörgum 
aðhlátursefni. 

Dieter Zetsche við hlið hins nýja CLA-Class.

Í vikunni var tilkynnt um inn-
köllun á 700 Toyota-bílum 
vegna hugsanlegs galla í loft-

púða. Eigendur bílanna fá f ljót-
lega bréf þar sem þeir verða 
boðaðir til næsta viðurkennds 
þjónustu verkstæðis Toyota þar 
sem bílarnir verða skoðaðir og 
gert við þá ef þarf. Skoðun og 
viðgerð verða eiganda bílsins 
að kostnaðar lausu eins og alltaf 
þegar bílar eru kallaðir inn. Þessi 
innköllun, eins og aðrar innkall-
anir Toyota á Íslandi, er gerð sam-
kvæmt ósk Toyota í Evrópu (TME).

Okkur þykir leitt þegar inn-
kallanir valda viðskiptavinum 

okkar óþægindum en hjá Toyota 
er krafan um gæði sett ofar öllu. 
Þess vegna er aldrei hikað við að 
kalla inn bíla ef minnsti grunur 
leikur á að þeir standist ekki þær 
ströngu kröfur sem Toyota og við-
skiptavinir fyrirtækisins gera um 
gæði framleiðslunnar.

Til að varpa ljósi á umfang 
innkallana að undanförnu er 
vísað í meðfylgjandi lista sem 
sýnir fjölda bíla sem Toyota á Ís-
landi hefur kallað inn sl. fimm ár, 
2008-2012. Þess ber að geta að hér 
á landi hafa slys ekki verið rakin 
til þeirra atriða sem voru ástæða 
innköllunar.

Frá Toyota 
vegna frétta 
um innkallanir
Innkallanir valda viðskiptavinum okkar óþægindum 
en hjá Toyota er krafan um gæði sett ofar öllu.

Daimler lækkar 
líklega hagnaðarspána
Hlutabréf í Daimler hafa ekki vaxið neitt frá 2006 og sitja föst í 40 evrum á meðan 
hlutabréf í BMW hafa hækkað um 80% og hlutabréf í Volkswagen þrefaldast.

Jepplingurinn Toyota RAV4.
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Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 
leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 15. apríl 2013
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Olís er fyrsta íslenska olíu-
fyrirtækið sem blandar 
dísilolíu sína með VLO, 

eða vetnismeðhöndlaðri lífrænni 
olíu, sem er hreinna og umhverfis-
vænna dísileldsneyti en áður hefur 
þekkst. Með þessari nýjung stíg-
ur Olís enn eitt græna skrefið en 
félagið hefur um árabil unnið 
skipulega að umhverfis- og upp-
græðslumálum. Að sögn Jóns Ólafs 
Halldórs sonar, framkvæmdastjóra 
smásölu- og eldsneytis sviðs Olís, 
er framleiðslu aðferð VLO gjörólík 
annarri lífdísil olíu. „VLO virkar 
fullkomlega eins og önnur dísil-
olía en mengar minna. Þessi olía 
hefur erlendis gengið undir nafn-
inu HVO, eða vetnismeðhöndluð 
jurtaolía, en á næstu misserum 
mun dýrafita koma til sögunnar 
í auknum mæli og því kjósum við 
að tala um „lífræna“ olíu fremur en 
jurtaolíu.“

Jón segir VLO vera blandað 
í dísilolíu Olís sem hlutfall af 
seldu magni í samræmi við reglu-
gerðir í Evrópu. „Það er ekki enn 
búið að setja slíka reglugerð hér á 
landi en við gerum ráð fyrir því að 
það muni gerast innan skamms. 
Íblöndunarhlutfall okkar skilar í 
heildina 5% minni koltvísýrings-
útblæstri dísilbifreiða.“ Það er vel 
hægt að nota hreina VLO á dísilvél-
ar að sögn Jóns en með íblöndun-
inni vill Olís stuðla að því að gera 
VLO samkeppnisfæra í verði á 
eldsneytis markaðnum. „Íblönd-
unin hefur engin áhrif á verð og 
eykur ekki eldsneytiseyðslu við-
skiptavina okkar. Hún dregur hins 
vegar úr koltvísýrings útblæstri og 
losun gróðurhúsalofttegunda.“ 

Hitaþolið eldsneyti
Ekki þarf að gera breytingar á 
dísil bílum eða endurstilla þá til 
að nota VLO. „Notkun VLO skilar 
sama afli og þolir auk þess mjög 
vel mikinn kulda og hita. Vandinn 
við hefðbundið lífdísil er að það 
getur þránað við geymslu. VLO 
býr ekki við það vandamál og því 
öflugt fyrir þær aðstæður sem við 
búum við hér á landi. VLO hefur 
verið prófað við köldustu að stæður 
í Finnlandi og Kanada og reynst 
mjög vel.“ 

Vetnismeðhöndlun er nýstárleg 
aðferð við framleiðslu á lífeldsneyti 
fyrir dísilvélar. Hún er af rakstur 
vísinda- og þróunarstarfs hjá 
finnska olíufyrirtækinu Neste Oil 
að sögn Jóns. „Eingöngu er notað 
endurnýjanlegt eldsneyti úr um-
hverfinu, til dæmis ýmsar tegund-
ir jurtaolíu, en einnig er ýmis dýra-
fituúrgangur frá veitingahúsum og 
sláturhúsum sem annars yrði hent. 
Þessi aðferð hefur skilað hreinni og 
umhverfisvænni vöru sem er laus 
við þau vandamál sem fylgt hafa 
annarri lífdísilolíu, eins og botn-
fall, þránun og bakteríumyndun.“

Metanstöð í byggingu
Olís undirbýr nú byggingu metan-
stöðvar á höfuðborgarsvæðinu 

sem gert er ráð fyrir að taki til 
starfa 1. júní næst komandi. Unnið 
er að frágangi samnings við Sorpu 
sem gerir fyrirtækinu kleift að 
selja um 1.500 normal rúmmetra 
af metani á ári en metan er fram-
leitt á sorphaugum Sorpu en þá 
myndast gas þegar úrgangur 
brotnar niður. „Þetta er enn einn 
liðurinn í umhverfis stefnu okkar. 
Framleiðsla þess var boðin út fyrir 
stuttu síðan og áttum við hæsta 
boð. Olís mun selja það samkvæmt 
samkomulagi frá og með miðju 
ári.“ Bíleigendur geta breytt bílum 
sínum í metanbíla hérlendis hjá Ís-
lenska gámafélaginu og einnig er 
hægt að kaupa nýja bíla hjá nokkr-
um bílaumboðum hér á landi sem 
ganga fyrir metani. „Yfirleitt nota 

bíl eigendur bæði bensín og metan 
á bíla sína. Notkun metans er ekki 
mjög útbreidd hérlendis en á vafa-
laust eftir að aukast. Í dag ganga 
ríflega  1.000 bílar hérlendis fyrir 
metani.“

Þrýstingur frá neytendum
Jón segir aukinn þrýsting vera frá 
almenningi um umhverfisvænna 
eldsneyti. „Olíufyrirtæki víða 
um um heim finna fyrir aukn-
um þrýstingi frá neytendum um 
að í boði sé eldsneyti sem dreg-
ur úr mengun koltvísýrings. VLO 
er vissulega liður í þeirra þróun. 
Einnig skiptir máli í þessu sam-
hengi að eldsneyti sé ekki fram-
leitt úr einhverju sem hefur áhrif 
á matvælaframboð í heiminum. 

VLO er unnið úr dýrafitu eða olíu 
sem er ekki notað til matarfram-
leiðslu og það skiptir miklu máli í 
víðu samhengi.“

Eins og fyrr segir er sala á VLO 
í dísilolíu enn eitt grænt skref sem 
Olís stígur. Olís hefur að sögn 
Jóns um árabil unnið skipulega 
að umhverfis- og uppgræðslu-
málum og haft það í stefnu sinni 
að standa vörð um náttúru Ís-
lands. „Umhverfisbaráttan hefur 
ekki eingöngu falist í styrkjum til 
ýmissa málefna á sviði náttúru-
verndar heldur einnig í daglegri 
starfsemi og þjónustu okkar. Með 
umhverfis stefnu okkar viljum við 
stuðla að því að hver kynslóð skili 
landinu og auðlindum þess í betra 
horfi en áður til þeirrar næstu.“ 

Olís stígur enn eitt græna skrefið
Olís hefur sett á markað hreint og umhverfisvænna dísileldsneyti sem nefnist VLO. Engar breytingar þarf að gera á dísilbílum, og 
eldsneytið kostar það sama en mengar minna. Olís undirbýr einnig byggingu metanstöðvar á höfuðborgarsvæðinu.

VLO er hreinna og umhverfisvænna díseleldsneyti en áður hefur þekkst, að sögn Jóns Ólafs Halldórssonar, framkvæmdastjóra smásölu- og eldsneytissviðs Olís. MYND/VILHELM

Umhverfisvænni
díselolía hjá Olís
 Vetnismeðhöndlun skilar hreinni lífrænni olíu en áður hefur þekkst.

 Íblöndunarhlutfall jafngildir 5% minni koltvísýringsmengun.

 Má nota á allar díselvélar án þess að breyta þeim eða endurstilla.

 Stuðlar að hreinni og betri bruna sem skilar hreinni vél.

 Eykur ekki viðhald eða eyðslu og hefur ekki áhrif á verð.

 Skilar sama afli og venjuleg díselolía.

 Er mjög kuldaþolin og geymist vel, jafnt í hita sem kulda.

Nánari upplýsingar á olis.is

kst.

a.
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Gríðarhraður vöxtur bílamarkaðarins á 
Indlandi síðastliðin tíu ár hrundi með 
miklum látum síðastliðið ár. Á Indlandi 
gera menn upp fjárhagsárið um þessar 
mundir og niðurstaðan er minnkandi sala 
bíla, um 6,7%. Það er þvert á þær væntingar 
sem bílaframleiðendur höfðu um markað-
inn á Indlandi. Salan í mars einum var 
22,5% minni en árið áður, svo tala má 
um mikið hrun. Á síðustu árum hefur 
markaður inn vaxið um 30% á ári og undan-
gengin ár hafa bílaframleiðendur veðjað 
mjög á þennan veldisvaxandi markað og 
sett gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu þar. 

Það sem stöðvað hefur vöxtinn svo hratt nú 
eru háir vextir, mikil hækkun eldsneytis-
verðs og slæmt efnahagsástand. 

Troðfullir sýningarsalir og lækkað verð 
Afleiðingin er troðfullir sýningarsalir af 
bílum og barátta framleiðendanna um sem 
mestan afslátt á þeim. Alls ekki kræsileg 
staða, en stórir framleiðendur eins og Ford 
og Volkswagen ætla samt ekki að draga sig 
af markaðnum þar heldur þreyja þorrann 
því tækifærin eru enn til staðar í svo fjöl-
mennu landi. Víst er þó að framleiðend-
urnir muni hætta við áframhaldandi fjár-

festingar þar í landi og bíða átekta. Mest 
hrun í bílasölu hefur verið á litlum bílum 
en jepplingum hefur farnast betur. Í bjart-
sýniskasti bílaframleiðendanna voru 
spár um níu milljón bíla sölu árið 2020 frá 
tveimur milljónum bíla nú og fjárfestingar 
miðuðu við það. Hætt er við að þær spár 
verði endurskoðaðar. Þeim bílasala sem 
farnast hefur verst er heimafyrirtækið Tata 
og hefur salan hjá fyrirtækinu fallið um 
30% og sala hins ofuródýra Tata Nano-bíls, 
sem sigra átti heiminn, algerlega hrunið. 
Það er eins gott að Tata á Jaguar/Land 
Rover, sem gengur mjög vel þessa dagana.

Bílamarkaðurinn á Indlandi hrynur

Tata Nano, ódýrasti bíll í heim, en selst ekki.

Forsvarsmenn rúmenska bíla-
framleiðandans Dacia létu 
hafa eftir sér í síðustu viku að 
framleiðsla fyrirtækisins gæti 
hugsanlega flust til Marokkó ef 
verkföll og launabarátta starfs-
manna í Rúmeníu næði nýjum 
hæðum. Fyrirtækið tapaði 20 
milljónum evra á tveggja daga 
verkfalli þeirra um daginn. Þar 
fóru verkamenn í verksmiðjum 
Dacia fram á 40% hækkun launa 
en eigendur Dacia buðu þeim á 
móti 9% hækkun. Dacia er í eigu 
Renault og er mikilvæg eining 
þar á bæ þar sem Renault tapar 
nú á rekstri sínum en Dacia 
hagnast vel á hverju ári.

Mikilvæg eining hjá Renault
Dacia flytur út 90% framleiðslu 
sinnar og seldi 360.000 bíla í 
fyrra, fimm prósentum meira en 
árið áður. Mjög vel gengur með 
sölu Dacia-bíla og sem dæmi 
var salan í febrúar í Evrópu-
sambands- og EFTA-löndunum 
15,4% meiri en árið áður á 
meðan Renault varð að sætta 
sig við 14,8% minnkun í sölu. 
Laun verkamanna hjá Dacia 
eru næstum helmingi hærri en 
meðallaun í Rúmeníu, en laun 
þeirra verkamanna sem myndu 
setja saman bíla í Marokkó 
yrðu aðeins helmingur af þeim 
launum sem verkamenn Dacia 
fá nú. Því kemur vel til greina 
að flytja framleiðsluna þangað. 
Sem fyrr leitar framleiðsla ávallt 
til lægstu launanna.

FLYST 
FRAMLEIÐSLA 
DACIA TIL 
MAROKKÓ?

www.adalskodun.is og www.adal.is

Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 19 ár

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

HJÁ AÐALSKOÐUN ER BÍLLINN

Í GÓÐUM HÖNDUM 
VERIÐ VELKOMIN Á GRJÓTHÁLSINN

Þaulreyndir fagmenn taka vel á móti þér þegar þú lætur skoða 
bílinn þinn hjá Aðalskoðun. Nýjasta skoðunarstöðin okkar er að 
Grjóthálsi 10. Hlökkum til að sjá þig, það er alltaf heitt á könnunni.

Opið kl. 8-17 virka daga – sími 590 6900  
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The strong silent type TIRES
High Performance TiresHarðskeljadekk

TILBOÐ STÆRÐ: 175/65 R 14Nr. 1

Sumardekk: frá kr. 41.307
Heilsársdekk: frá kr. 49.880

TILBOÐ STÆRÐ: 195/65 R 15Nr. 2

Sumardekk: frá kr. 51.542
Heilsársdekk: frá kr. 56.104

TILBOÐ STÆRÐ: 205/55 R 16Nr. 3

Sumardekk: frá kr. 57.305
Heilsársdekk: frá kr. 56.104

TILBOÐ STÆRÐ: 225/45 R 17Nr. 4

Sumardekk: frá kr. 64.024
Heilsársdekk: frá kr. 73.303

TILBOÐ STÆRÐ: 215/60 R 16Nr. 5

Sumardekk: frá kr. 67.800
Heilsársdekk: frá kr. 82.200

TILBOÐ STÆRÐ: 225/70 R 16Nr. 6

Sumardekk: frá kr. 92.761
Heilsársdekk: frá kr. 92.761

TILBOÐ STÆRÐ: 235/65 R 17Nr. 7

Sumardekk: frá kr. 104.921
Heilsársdekk: frá kr. 109.081

TILBOÐ STÆRÐ: 235/60 R 18Nr. 8

Sumardekk: frá kr. 109.400
Heilsársdekk: frá kr. 112.601

TIRE REVIEW 2009 BRAND SURVEY

Bjóðum Toyo harðskeljadekkin 
á frábæru verði.

Sláðu tvær flugur í einu höggu og láttu okkur smyrja 
bílinn um leið og þú skiptir yfir á sumardekkin.  Smelltu 
þér á tvennutilboð og þú færð 20% afslátt af vinnu við 
bæði umfelgun og smur. Þú getur gert góð kaup strax í 
dag!



BÍLAR &
FARARTÆKI

TILBOÐ 7.990.000.-
LAND ROVER RANGE ROVER 
SPORT SE DÍSEL.Árgerð 2008, ekinn 
aðeins 23.þ km,sjálfskiptur,einstakt 
tækifæri til að eignast lítið keyrðan 
dísel Range,er á staðnum.Verð 
áður 8.980.000.- Tilboð 7.990.000.- 
Rnr.103192.S:562-1717

NÝR FIAT 500 LOUNGE
 FIAT 500 LOUNGE.Árgerð 2013,5 
gírar,vel útbúnir bílar,glerþak,mp3,city 
stýri og margt fleira,mjög 
eyðslugrannur,er á staðnum,eigum 
einnig bláa,rauða og svarta til 
afhendingar strax.Verð 2.670.000. 
S:562-1717

100 % LÁN MÖGULEGT
 FIAT PANDA.Árgerð 2008,ekinn 82.þ 
km,5 gírar,mjög eyðslugrannur,góð 
smurbók,topplúga,er á staðnum.
Verð aðeins 990.000.- Rnr.103279.
Sími:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 & lau 

12-16.
www.bilalif.is

MERCEDES BENZ Ml 350. Árgerð 
2006, ekinn 112 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.890.000. 
Rnr.100074.

TOYOTA Corolla 1,4 vvti. Árgerð 2006, 
ekinn 103 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.990387.

VW New beetle basicline 8vi. Árgerð 
2001, ekinn 141 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 790.000. Rnr.110571.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

FLOTT EINTAK
 FORD F350 crew 4x4 37”. Árgerð 
2005, ekinn 79 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.790.000. Rnr.192259.

100 % LÁN Í BOÐI
 HONDA Cr-v i-v-tec 150 hö. Árgerð 
2002, ekinn 92 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.490.000. 
Rnr.220843.

EKIN 63Þ 100% LÁN Í BOÐI
RENAULT Megane sport tourer. 
Árgerð 2007, ekinn 63 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.580.000. 
Rnr.135498.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

NÝ COLEMAN SEDONA 8 FET, Ný 
fellihýsi, Truma miðstöð, 220V, 
ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Síðustu 
húsin á ótrúlegu verði aðeins 
1.399.000kr, Komdu og skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Avensis árg. ‚01. ssk. 1.6 
bensín. Keyrður 130þ.km. Verð 650 
þús., tilboð 500 þús. S. 616 2597.

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf 
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með 
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum 
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu 
framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla 
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000

 0-250 þús.

SAAB TILBOÐ 335ÞÚS!
Saab 900, árg.‘98 ek. 95þús, sjálfssk. 
einn eigandi frá upphafi, dekurbíll. 
Verð 335þús S. 891 9847.

 250-499 þús.

TILBOÐ 299 ÞÚS !
FIAT BRAVO 100 16v HSX12/‘99 
ek.130 þús, búið að skipta um 
tímareim, smurbók, beinskiptur, 5 
dyra, sumar og vetrardekk, 2 eigendur, 
nýtt í bremsum og ný skoðaður 14, 
skemtilegur akstursbíll sem eyðir litlu 
ásett verð 450 þús TILBOÐ 299 ÞÚS 
s.841 8955

HONDA CIVIC 
SJÁLFSKIPTUR

HONDA CIVIC 1,4si árg‘98 sjálfskiptur, 
spoiler, vti álfelgur og aukafelgur með 
splunkunyjum heilsársdekkjum, lítur 
mjög vel út ekkert ryð reyklaus og 
gott eintak! verð 360 þús möguleiki á 
100%visa/euro 841 8955

!!! FRÁBÆR SPARIBAUKUR 
!!!

Citroen Xsara 5d árg. 03” 1.6 bsk 
ekinn 135þ. Nýskoðaður Verð 590 
TILBOÐ 390þ!!! uppl.s 866-4904.

 500-999 þús.

!!! TILBOÐ 630Þ !!!
Ford mondeo 1.8 03” station Ekinn 
147.þ Nýskoðaður Nýjar bremsur,nýjar 
hjólalegur Verð 790þ. TILBOÐ 630þ! 
S:776 0484.

 Bílar óskast

0-200 Í PENING STRAX! 

óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús. stgr., 
helst ekki eldri en ‚98 fólksbíl,smábíl 
eða jeppling skoða allt! má þarfnast 
lagfæringa, er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá því strax ef 
mér líst á S. 691 9374.

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fjórhjól

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

Varahlutir - Viðgerðir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar 
eða niðurrifs. S. 892 7852

ÞJÓNUSTA
 Pípulagnir

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. 
í s. 663 5315.

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Garðyrkja

 Bókhald

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

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. 
Fáðu tilboð þér að kostnaðalausu . 
TréogMálun ehf. Kristján 692 5735

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

 Nudd

Ertu aum/aumur í hálsi, höfði, mjóbaki 
þá er þetta rétta stofan fyrir þig. 
Nudd fyrir heilsuna. Síðumúla 25 S: 
698 2260.

 Spádómar

Símaspá, spái í spil, ræð drauma, 
ekkert mínutu gjald. Tímapantanir. S. 
891 8727 Stella

 Rafvirkjun

AH-RAF
 LÖGGILDIR 

RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s: 
845-7711 Arnar s: 897-9845.

 Önnur þjónusta

RÝMINGARSALA 
 GREEN-HOUSE

Fallegur fatnaður á flottu verði. Opið 
alla þriðjudaga frá 13-18 og alla 
laugardaga frá 10-14. Green-house/
Capri Collection Langholtsvegi 112B 
S.6952285

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150

Bílar til sölu

Kletthálsi 2 • 110 Rvk 
S. 586 1414 • www.stora.is

Árgerð 2013 Beinskiptur
14“ álfelgur 
Getum afhent bíla strax. 
Verð 2.490þ.kr
Verð frá umboði 2.830þ.kr.
Raðnúmer 133069

Toyota Yaris Terra 1.0 • Ónotaður • ekinn 0 km

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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BEAUTY IN BLACK 
HOLTSBÚ&ETH; 61 

GAR&ETH;ABÆ
Falleg föt á flottar konur. sími 
6956679 www.beautyinblack.is

KEYPT 
& SELT
 Til sölu

Skrifstofuhúsgögn af ýmsu tagi, skápar 
og annar búnaður á vinnustaðinn 
eða heimilið til sölu. Gott verð. 
Upplýsingar í síma 8644989.

IQ CARE HEILSU 
RAFMAGNSRÚM 
STÆRÐ 90X200

Til sölu vel með farið 3ja ára 
rafmagnsrúm 90x200, frá 

Svefn og Heilsu, m/ heilsudýnu, 
hlífðardýna fylgir. Selst á 90 þús.

Upplýsingar í síma 699 2778 
Eftir hádegi.

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan - 

3. hæð ( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Bækur

BÓKAMARKAÐUR
Iðnbúð 1, Garðabæ. Mánudag-
föstudags frá kl. 13:00-18:00 Uppl. í s. 
898 9475

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

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

 Nudd

Slökunarnudd og heilsunudd. S. 561 
6254 Nuddstofan opin frá kl. 9-21.

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 
698 8301 www.tantra-temple.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

HÚSNÆÐI
 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
150 - 750 fm húsnæði sem hægt 

er að nýta sem lagerhúsnæði, 
fyrir léttan iðnað eða verkstæði. 

Öflugt loftræstikerfi, niðurföll 
með olíugildrum, stórar 

innkeyrsludyr, allt að 4 metra 
lofthæð, greið aðkoma að 

húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Sverrir í s. 661-7000

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

 20 - 50 fm vel staðsettar 
skrifstofur eða skrifstofuhæðir 

3 - 400 fm með glæsilegu útsýni, 
fjölmörg bílastæði, greið aðkoma 
að húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Möguleiki á að leigja stakar 
skrifstofur eða heila hæð.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sverrir í s. 661-7000

 Geymsluhúsnæði

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

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

GEYSIR - BISTRÓ BAR 
AÐALSTRÆTI

Erum að leita af röskum og 
metnaðarfullum aðila til að vinna 
með okkur í eldhúsinu, fullt starf. 

Ekki yngri enn 18 ára.
Upplýsingar veitir Helga í s. 

517 4300

KVÖLD- OG HELGARVINNA.
Við leitum að öflugu og 

skemmtilegu fólki til úthringinga. 
Fjölbreytt verkefni, tímakaup og 
bónusar. Lágmarksaldur 18 ára.
Hringið í síma 776-7400 eða 
sendið mail á kvoldvinna@

simstodin.is

BYLTING Á ÍSLANDI
XL XT og Sturla Jónsson skila þjóðinni 
frelsi Til handfæraveiða allt árið. Þitt 
er valið.

Vanur íslenskumælandi starfskraftur 
óskast í stjórnunarstöðu á 
dekkjaverkstæði þarf að geta byrjað 
strax. Meðmæli æskileg. Uppl. í s. 
770-5267 - 894-2237 og annagudny@
gmail.com

Vélavörður óskast og einnig vantar 
stýrimann á Sæfara ÁR 170 sem fer á 
rækjuveiðar. Vélastærð 465 kw. Uppl. 
í s. 852 3233 & 852 0113 einnig á: 
saefari170@gmail.com

MÁLARAR ÓSKAST
Óska eftir vönum málurum til starfa, 
næg vinna framundan. Áhugasamir 
sendið uppl. á netfangið kjmalarar@
kjmalarar.is

Óskum eftir starfsmanni í fullt og 
hlutastarf í eldhús og uppvask. 18 ára 
aldurstakmark. Áhugasamir sendið 
ferilskrá á rubytuesdayice@gmail.com 
Ruby Tuesday Höfðabakka & Skipholti.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 661 7000.
Proventus.is

TILKYNNINGAR
 Einkamál

Björt framtíð óskar eftir að 
komast í kynni við fólk með 
framtíðarstöðugleika í efnahagslífinu í 
huga. Björt framtíð - XA.

Reykjavík síðdegis
Þú hlustar á okkur, við hlustum á þig

Þorgeir, Kristófer og Bragi
Virka daga kl. 16 – 18.30
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- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

sími: 893 1485
heimir@miklaborg.is

Verð: 28,8 millj.

Húsið er 210,4 fm á 500 fn leigulóð. 
Talsvert endurnýjað.

Kjallari 78,4 fm, miðhæð 73 fm og 
risíbúð 67 fm. Sér inngangur inn á 
allar hæðir. 

Húsið gæti nýst undir ýmiskonar 
rekstur, fræðasetur, veitingahús, gisti-
heimili eða sem íbúðir.

820 EyrarbakkaBúðarstígur 
Tvílyft einbýlishús á steyptum 
kjallara á Eyrabakka

Húsnæðið er að mestu opið rými, 6 lokaðar skrifstofur, þ.a. eitt fundarherbergi, eldhús og WC.  
Kerfisloft með vandaðri lýsingu og lagnastokkar með veggjum.  Aðgangs- og öryggiskerfi.  
Glæsilegt húsnæði á góðum stað.  Möguleiki er að skipta húsnæðinu niður í  2 einingar.  Laust strax!

Hlíðasmári 3, 201 Kópavogi
Skrifstofur, 412 fm
Skrifstofu-, þjónustu- 
og/eða verslunarhúsnæði
Uppl. um verð í síma

TIL LEIGU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Ingólfstorg 3, 101 Reykjavík
Söluturn

Uppl. um verð í síma

TIL LEIGU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Til leigu: Söluturn við Ingólfstorg í miðbæ Reykjavíkur.  Hentar vel fyrir ís-, pylsu- og/ eða pizzasölu. 
Laust strax!

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Framreiðslunemar,
matreiðslunemar

og hjálp í sal
Veitingahús Perlunnar leitar að fram-
reiðslunemum og matreiðslunemum

ásamt hjálp í sal. 

Atvinna í boði

Vantar  
framreiðslufólk og 
framreiðslunema 
ásamt hjálp í sal.

www.perlan.is

 

Mýrdalshreppurskipulags –  
og byggingarfulltrúi

Auglýsing um skipulagsmál  
í Mýrdalshreppi
Í samræmi við 1.mgr.41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér 
með auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi skipulag-
stillögur.

Garðar og Reynisfjara: 
Deiliskipulagstillagan nær til um 1 ha lóðar úr landi Garða 
og um 1 ha úr óskiptu landi Reynishverfisjarða. Afmarkað 
innan skipulagssvæðisins eru byggingareitir, bílastæði og 
gönguleiðir.

Reynishólar 2: 
Deiliskipulagstillagan nær til stofnunar sumahúsalóðar út 
úr landi Reynishóla 1. Um er að ræða 7520 m2 lóð undir 
sumarhús.

Efnistaka og varnargarðar við Múlakvísl: 
Sveitarstjórn Mýrdalshrepps auglýsir hér með tillögu 
að breytingu á Aðalskipulagi Mýrdalshrepps 2012-2028 
samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 
umhverfisskýrslu skv. lögum um umhverfismat áætlana nr. 
105/2006. Sveitarstjórn samþykkti að auglýsa tillöguna á 
fundi sínum 20. mars sl.

Breytingin á aðalskipulagi snýr að nauðsynlegum fram-
kvæmdum vegna áforma Vegagerðar að endurbyggja þau 
mannvirki, brú, veg og varnargarða, sem skemmdust eða 
eyðilögðust í jökulhlaupi sem kom í Múlakvísl á Mýr-
dalssandi 9. júlí 2011 og rauf þar Hringveginn. Breyting á 
skipulagi felur m.a. í sér stækkun efnistökusvæða og gerð 
varnargarða.

Tillögur þessar liggja frammi hjá fulltrúa skipulags- og 
byggingarmála í Mýrdalshreppi, Austurvegi 17, 870 Vík og 
á heimasíðu Mýrdalshrepps www.vik.is. Frá 17.apríl til og 
með 29.maí. Athugasemdafrestur við tillögur þessar er 
til 16:00, miðvikudaginn 29.maí. Athugasemdum ef ein-
hverjar eru skal skila skriflega á skrifstofu Mýrdalshrepps, 
Austurvegi 17, 870 Vík  Þeir sem ekki gera athugasemdir við 
tillögurnar tejast samþykkir þeim. 

Fh.Skipulags-og byggingarfulltrúa
Vigfús Þór Hróbjartsson
Fulltrúi á sviði skipulags-og byggingarmála
Mýrdals- og Skaftárhreppi

Aðalfundur Farfugla
Aðalfundur Bandalags íslenskra Farfugla  
verður haldinn þriðjudaginn  
30. apríl n.k. kl. 20.00 í  
Farfuglaheimilinu í Laugardal,
Sundlaugavegi 34.
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Stjórnin.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í vönduðu fjölbýlishúsi í Sjálandinu í Garðabæ. Um er að ræða íbúðir á 1. 
og 2. hæð og eru stærðir frá 152,4 fm. upp í 161,0 fm. Íbúðirnar eru með aukinni lofthæð og afhendast fullbúnar 
án gólfefna, nema baðherbergi og þvottaherbergi sem verða flísalögð. Innanhússarkitekt er Rut Káradóttir. Allar 
íbúðirnar eru með rúmgóðum bílskúr og góðri geymslu þar innaf. Að auki eru rúmgóðar svalir til suðurs.  
Einstök staðsetning við litla smábátahöfn. Frábært útsýni. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

NÝHÖFN SJÁLANDI GARÐABÆ
Glæsilegar íbúðir. Einstök staðsetning.

NÝHÖFN

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Glæsileg 99,0 fm. 3ja herbergja íbúð á 5. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi fyrir eldri borgara auk sér stæðis í bíla-
geymslu. Íbúðin nær í gegnum húsið frá norðri til suðurs og er með útgengi á yfirbyggðar flísalagðar suðursvalir. 
Rúmgóðar og bjartar stofur. Tvö svefnherbergi. Afar fallegt útsýni er úr íbúðinni til norðurs út á Sundin, að Esju, 
höfninni, Skarðsheiði og víðar. Íbúðin er laus til afhendingar fljótlega. Verð 39,0 millj. Eignin verður til sýnis í 
dag. Íbúð merkt 0505. Herdís á bjöllu. Verið velkomin.

SKÚLAGATA 20. ÚTSÝNISÍBÚÐ FYRIR ELDRI BORGARA. 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS SKÚLAGATA

Save the Children á ÍslandiSaveSaveSavevee thethethethett ChiCCCChCC ldrenn
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Þann 4. maí nk. er gert ráð 
fyrir að nýtt greiðsluþátt-
tökukerfi lyfja taki gildi 
hér á landi. Mikil vinna 
er í gangi hjá apótekum 
og opinberum aðilum s.s. 
Sjúkratryggingum við 
undirbúning þessa verk-
efnis. Almennt má segja 
að þetta nýja kerfi, sem 
sótt er í stórum dráttum 
til Danmerkur og annarra 
Norðurlanda, sé til bóta. 
Meira jafnræðis er gætt 
á milli sjúkdóma en nú er og þeir 
sem nota mikið af lyfjum þurfa að 
greiða minna en þeir greiða í dag 
en þeir sem nota lyf sjaldan greiða 
meira.

Það á hins vegar eftir að koma 
mörgum í opna skjöldu að fyrstu 
16 eða 24 þús. krónurnar af verði 
lyfja á hverju 12 mánaða tímabili 
greiðir sjúklingur að fullu. Elli- og 
örorkulífeyrisþegar greiða lægri 
fjár hæðina. Eftir að upphafs-
greiðslunni er lokið greiða sjúkling-
ar fyrst 15% og síðan aðeins 7,5% 
af verði lyfja. Þegar einstaklingur 
hefur greitt á tímabilinu tæpar 70 
þúsund krónur getur læknir hans 
sótt um að Sjúkratryggingar greiði 
lyfin að fullu. Fyrir elli- og örorku-
lífeyrisþega er fjárhæðin 48 þús. 
kr.

Sem betur fer ráða flestir við 
að greiða 16 þús. kr. eða 24 þús. 
kr. eða eitthvað hærra í eitt skipti 
á 12 mánaða tímabili. Ef pening-
arnir eru ekki til er kreditkortið 
notað eins og algengt er. Því miður 
er það þó þannig að nokkur hluti 

fólks ræður ekki við þessar 
fjárhæðir og oft er um að 
ræða sama fólkið og notar 
ekki eða jafnvel fær ekki 
heimild fyrir kreditkorti. 
Starfsfólk apóteka verður 
stundum vart við í dag að 
einstaklingar ráða ekki við 
að innleysa lyfin sín þó um 
lægri fjárhæðir sé að ræða. 

Leysa þarf vandann
Lyfsalar hafa um langt 
skeið, eða frá því að undir-

búningur að þessu kerfi hófst fyrir 
alvöru, bent á að vanda þessa fólks 

þurfi að leysa áður en þetta nýja 
kerfi verður innleitt og lagt fram 
tillögur til velferðarráðuneytis og 
Sjúkratrygginga um hvernig það 
megi gera. Þau svör hafa fengist 
m.a. frá velferðarráðuneyti að apó-
tek geti séð um greiðsludreifingu 
en einnig komi til greina að greiða 
uppbætur á lífeyri eða að viðkom-
andi geti leitað til félagsmála-
yfirvalda eftir aðstoð. Í þessum 
úrræðum mundu viðkomandi ein-
staklingar þó ávallt þurfa að leggja 
út fyrir fyrstu greiðslunni.

Það er ekki hlutverk apóteka að 
stunda lánastarfsemi en vissulega 

hafa apótek möguleika á að bjóða 
greiðsludreifingu en þá þarf við-
komandi einstaklingur að hafa 
kreditkort. Síðan er spurningin 
um þann hóp sem hefur ekki kredit-
kort, hvar á hann að afla fjárins, 
hjá smálánafyrirtæki?

Það er heldur nöturlegt í okkar 
þjóðfélagi sem við viljum kenna 
við velferð að þeim sem minnst 
mega sín sé ætlað að taka lán fyrir 
lyfjunum sínum hvort sem það er 
sem greiðsludreifing á kreditkorti 
eða með öðrum hætti. Einhver 
orðaði það svo að þar væri um að 
ræða „einkavæðingu félagslegrar 

aðstoðar“. Nú þegar tæpur mánuð-
ur er til stefnu er nauðsynlegt að 
skýrar línur liggi fyrir um hvern-
ig velferðarráðuneytið og Sjúkra-
tryggingar ætla að mæta vanda 
þess hóps sem mun ekki hafa ráð á 
upphafsgreiðslu lyfjakaupa í nýju 
greiðsluþátttökukerfi.

Þurfa sjúklingar að taka lán fyrir lyfjunum?
HEILBRIGÐISMÁL

Sigurbjörn 
Gunnarsson
framkvæmdastjóri 
Lyfj u hf.

Allt um breytta sorphirðu er að finna á pappirerekkirusl.is  

ER KOMIÐ AÐ ÞÍNU HVERFI?

TVÆR LEIÐIR TIL AÐ LOSNA VIÐ PAPPÍRINN
BLÁ TUNNA
Þú pantar bláa tunnu á pappirerekkirusl.is, með símtali  
í 4 11 11 11 eða með tölvupósti á sorphirda@reykjavik.is.  
Við komum með bláu tunnuna til þín innan nokkurra daga.

GRENNDARGÁMAR
Á pappirerekkirusl.is finnur þú næsta grenndargám í  
þínu hverfi.

ER KOMIÐ

Kjalarnes – LOKIÐKjalarnes – LOKIÐ

Okt

Grafarholt og Úlfarsárdalur – LOKIÐ

2012 2012 20132013

 Árbær og Grafarvogur – LOKIÐ Breiðholt – LOKIÐ

Laugardalur, Háaleiti gaugardalur, Háaleiti og Bústaðir – LO– LOKIÐKIÐ Miðbær og HlíðarMiðbær og Hlíðar Vesturbær

Nóv Jan
2013
Feb

2013
Mars

2013
Apr

2013
Maí

– Takk fyrir að flokka!flflflflflflflflflflflflflflflokokokokokokokokokokokokokokokokokkakakakakakakakakakaakakakakakaka!!!!!!!ffffffffffffffffyryryryryryryrryryryryryryryryryry iriririririririririririrriririririr––––––––––– TaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk iriririiriririri aaaaaaaaaaaaaaaaaððððððððððððððððððð aaaaaa!!!!!!!!!!!!!!

Sorphirða í Reykjavík mun á næstu mánuðum breytast til hins betra 
– og nú er komið að Miðbæ og Hlíðum. Reykvíkingar munu á þessu 
ári hætta alfarið að henda pappír, pappa, dagblöðum, tímaritum, 
fernum og skrifstofupappír í almennar sorptunnur. 

Pappír er verðmætt efni sem auðvelt er að nýta til hagsbóta fyrir 
umhverfið. Í stuttu máli: Pappír er ekki rusl.

NÚ ER KOMIÐ AÐ ÍBÚUM Í

AÐ HÆTTA AÐ HENDA PAPPÍR Í RUSLIÐ

kjavík mun á næstu mánuðum
ð að Miðbæ og Hlíðum Reykv

Kosningarnar fram undan eru 
orrustan um Ísland: Baráttan um 
auðlindirnar. Baráttan um mann-

gildið. Baráttan 
um leikreglur 
samfélagsins og 
sjálfan grundvöll 
þess.

Á síðustu fjór-
um árum hafa 
jafnaðarmenn 
á Íslandi náð að 
jafna lífskjör 
í landinu, við 
nánast óvinn-
andi skilyrði, 
samhliða miklu 
hreinsunarstarfi 

eftir frjálshyggjupartíið sem stóð í 
18 ár á undan. 

Við breyttum skattkerfinu – 
og já, við hækkuðum skatta á þá 
hæstlaunuðu, en um leið hlífðum 
við láglaunahópunum og vörðum 
millitekjuhópinn. Við jukum stuðn-
ing við ungar barnafjölskyldur, 
hækkuðum barnabætur, hækk-
uðum húsaleigubætur og drógum 
úr skerðingum. Við stórhækkuðum 
vaxtabætur og greiddum samtals 
hundrað milljarða í þær og barna-
bætur á kjörtímabilinu – meira en 
nokkur önnur ríkisstjórn hefur 
nokkru sinni komist nálægt að 
gera. Kaupmáttur lægstu launa er 
hærri nú en hann var í góðærinu. 
Skattbyrðin er lægri. Ójöfnuður 
ráðstöfunartekna í landinu er nú 
helmingi minni en árið 2007 þegar 
hann varð mestur.

Okkur tókst það sem engri 
annarri þjóð hefur tekist, sem 
hefur lent í kreppu. Við vörðum 
kjör hinna lægst launuðu. Sam-
hliða því að ná halla ríkissjóðs úr 
230 milljörðum í 3,6 milljarða á 
fjórum árum, tókst okkur að verja 
velferðar kerfið. Það kallaði Göran 
Person „íslenska kraftaverkið“. 

Samfylkingin býður ábyrga 
stefnu um stöðugleika í efnahags-
lífinu, heilbrigðar leikreglur, 
heiðar leika og gagnsæi – og hún 
fylgir þeirri stefnu. 

Fólk og fyrirtæki í þessu landi 
eiga það skilið.

Orrustan um 
Ísland

STJÓRNMÁL

Ólína
Þorvarðardóttir
þingmaður 
Samfylkingarinnar 
í NV-kjördæmi

➜ Það er ekki hlutverk 
apóteka að stunda lána-
starfsemi en vissulega hafa 
apótek möguleika á að 
bjóða greiðsludreifi ngu… 

➜ Okkur tókst það sem 
engri annarri þjóð hefur 
tekist… 
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

HELGI JENS ÁRNASON
frá Refshöfða, Jökuldal, 

til heimilis að Ártröð 8, Egilsstöðum,

sem lést fimmtudaginn 11. apríl, 
verður jarðsunginn frá Egilsstaðakirkju 
laugardaginn 20. apríl kl. 11. Þeim sem vildu 
minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið.

Auður Jónsdóttir
Bjarni Helgason Anna María Snorradóttir
Gyða Árný Helgadóttir Sigfús Þór Ingólfsson
Jón Helgason
Anna Guðný Helgadóttir Sigurður Arnarsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
minningu 

ÁRNA VILHJÁLMSSONAR
fyrrverandi prófessors, 

virðingu og okkur hlýhug og samúð við 
fráfall hans og jarðarför.

Ingibjörg Björnsdóttir
Ásdís Helga Árnadóttir Guðmundur F. Jónsson
Birna Björk Árnadóttir Sigurður Tómas Björgvinsson
Auður Kristín Árnadóttir Einar Þór Harðarson
og barnabörn.

Hjartkær dóttir mín, móðir, amma og systir,

HILDA HAFSTEINSDÓTTIR
Kleppsvegi 72, Reykjavík,

sem lést þann 4. apríl, verður jarðsungin 
frá Langholtskirkju fimmtudaginn 18. apríl 
kl. 15.

Jórunn Sveinbjörnsdóttir
Sigurlaug Hrafnkelsdóttir
Margrét Friðriksdóttir
Hjördís Hafsteinsdóttir
og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 

ástkærs eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

SIGURÐAR HAFSTEINS 
KONRÁÐSSONAR

skriftvélameistara/rafeindavirkjameistara 
Sólheimum 32, Reykjavík,

sem andaðist sunnudaginn 24. mars og jarðsettur var 4. apríl. 
Sérstakar þakkir til starfsfólks Landspítala Landakots, deildar  
L-4, og starfsfólks Fríðuhúss Austurbrún 5 fyrir einstaka hjúkrun, 
alúð og umhyggju.

                 Stella Þórdís Guðjónsdóttir
Ómar Sigurðsson Sigurbjörg Karlsdóttir
Bára Sigurðardóttir Kristján O. Þorgeirsson
Erla Sigurðardóttir Jón Arnar Sverrisson
               barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartanlegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vináttu við andlát og útför ástkærrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu og 

langömmu,

GUÐBJARGAR LILJU  
GUÐMUNDSDÓTTUR 

(DÚDDÝAR)
Kleppsvegi 2, Reykjavík,

sem andaðist fimmtudaginn 14. mars. Sérstakar þakkir til 
starfsfólks Landspítalans Fossvogi, deildar 2B, og starfsfólks 
hjúkrunarheimilisins Markar við Suðurlandsbraut fyrir einstaka 
hjúkrun, alúð og umhyggju.

Bragi Guðmundur Kristjánsson Erna Eiríksdóttir 
María Anna Kristjánsdóttir  Jesús S.H. Potenciano
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar og tengdamóðir,

GUÐRÚN B.  
SIGURÐARDÓTTIR

er látin.

Sigurbjörg Sigurðardóttir Sveinn Björnsson
Benedikt Sigurðsson Agnes Eggertsdóttir
Sigurður Árni Sigurðsson Ingibjörg Dalberg

Okkar ástkæri

INGVAR INGVARSSON
frá Múlastöðum, 

Smáraflöt 10, Akranesi,

lést fimmtudaginn 11. apríl. Útför hans  
fer fram frá Akraneskirkju föstudaginn  
19. apríl kl. 14.

Guðrún Sigurðardóttir
Inga Sigríður Ingvarsdóttir Helgi Þröstur Guðbjartsson
Barbara G. Davis Þórir Guðnason
Daníel L. Davis og afabörn. 

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir 
og amma,

SÆUNN JÓNSDÓTTIR
Hringbraut 2A

lést fimmtudaginn 11. apríl og verður 
jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju 
fimmtudaginn 18. apríl kl. 13.00.

                    Jóhann Skarphéðinsson
Jón Karl Daníelsson Dian Marlina
Eva Daníelsdóttir Pétur Björnsson
Sigurlaug Jóhannsdóttir 
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

ANNA ÞORLÁKSDÓTTIR
frá Skálabrekku, Þingvallasveit 

síðast til heimilis á Víðivangi 1, Hafnarfirði 

lést umkringd ástvinum sínum 8. apríl á 
Hrafnistu, Hafnarfirði. Hún verður jarðsungin 
frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði fimmtudaginn  
18. apríl næstkomandi kl. 15.00.

Kristín Jóhanna Desmier Glyn Albert Desmier
Steinþór Björgvinsson Bryndís Gestsdóttir
Ægir Björgvinsson Hrönn Sigurðardóttir
Björn Þorlákur Björgvinsson Anna Björg Sigurbjörnsdóttir
Dóra Hrönn Björgvinsdóttir Sigurður Einarsson
Alda Björgvinsdóttir
barnabörn og makar, langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,  

AÐALBORG GUTTORMSDÓTTIR 
Skeljagranda 3, 

sem lést miðvikudaginn 10. apríl síðastliðinn, 
verður jarðsungin frá Neskirkju í Reykjavík 
fimmtudaginn 18. apríl klukkan 13.00.

Jóhanna Óskarsdóttir Steindór Sigfússon
Sigríður Guðmundsdóttir
Sigurður Guðmundsson Rebekka A. Ingimundardóttir
Þorsteinn Guðmundsson Helga Þórey Júlíudóttir
barnabörn og barnabarnabörn.Okkar ástkæra

JÓNA KRISTÍN HALLGRÍMSDÓTTIR
Hamri,

lést mánudaginn 8. apríl. Útför hennar 
fer fram frá Þjóðkirkjunni í Hafnarfirði 
miðvikudaginn 17. apríl kl. 15.00.

Hafsteina Helga Magliolo William Brady
Ingibjörg S. Jónsdóttir Sigurbjörn Helgason
Jón Helgi Jónsson Drífa Heiðarsdóttir
Helgi E. Jónsson Sigrún Agnarsdóttir
og fjölskyldur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og 
amma,

BJÖRG KOFOED-HANSEN
Sléttuvegi 19, 

áður Dyngjuvegi 2, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
laugardaginn 13. apríl síðastliðinn. 
Jarðarförin fer fram frá Áskirkju  
föstudaginn 19. apríl klukkan 15.00.

Astrid Kofoed-Hansen Einar Þorbjörnsson
Hólmfríður Kofoed-Hansen Þorsteinn Ingólfsson
 Constantine Lyberopoulos
Sophie Kofoed-Hansen Þorsteinn Tómasson
Björg Kofoed-Hansen Þórður Jónsson
Agnar Kofoed-Hansen Baldína Ólafsdóttir
barnabörn og aðrir afkomendur.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

SIGRÍÐUR ÁGÚSTSDÓTTIR 
(Systa)

Barðastöðum 7,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans þann 
12. apríl sl. Útför auglýst síðar. Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Minningarsjóð 
11-E, sími 543 1159, eða Karitas.

Grímur Brandsson
Nína Margrét Grímsdóttir  Styrkár Hendriksson
Páll Grímsson  Melissa Ann Menendez
Birgir Grímsson  Björg Helgadóttir
og barnabörn.

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning

Sjá nánar á granithollin.is sími 555 38 88 
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarfirði
www.granithollin.is 

Sími 555 38 88 

Sjá nána
Bæjarh

Bæja

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir, afi og 
langafi,

BALDUR ÓSKARSSON
ljóðskáld

lést að heimili sínu Framnesvegi 21 að 
morgni 14. apríl sl.

Sigrún Baldursdóttir Gunnbjörn Marinósson
Árni Þ. Baldursson Valgerður Fjóla Baldursdóttir
Magnús Baldursson Áslaug Arna Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Bjarki Þór Jónsson og Margrét Gunnarsdóttir hlutu nýlega 
styrki úr menningarsjóði sem tengdur er nafni Jóhannesar 
Nordal, fyrrverandi seðlabankastjóra. Fengu þau eina milljón 
króna hvort. 

Bjarki Þór fékk styrk til verkefnisins Upphaf, þróun og 
varðveisla íslenskra tölvuleikja sem miðar að því að varð-
veita gögn sem tengjast íslenskum tölvuleikjum og tölvuleikja-
hönnun frá upphafi til dagsins í dag. Verkefnið sem Margrét 
hlaut styrk til nefnist Þjóðbúningur verður til – Klæðaburð-
ur Íslendinga í aldanna rás. Margrét er að ljúka rannsókn á 
klæðaburði fólks á Íslandi og tengja við menningarsögulega 
þróun landsins, auk þess að gefa út myndskreytt ritverk með 
niðurstöðum verkefnisins. 

Seðlabanki Íslands stofnaði til styrksins í nafni Jóhannes-
ar í tilefni 50 ára afmælis Seðlabankans árið 2011 og þess að 
Þjóðhátíðarsjóður hafði þá lokið störfum. Alls bárust 38 styrk-
umsóknir að þessu sinni.

Formaður úthlutunarnefndar er Hildur Traustadóttir, 
fulltrúi í bankaráði Seðlabanka Íslands, aðrir í nefndinni eru 
Ásta Magnúsdóttir, ráðuneytisstjóri í mennta- og menningar-
málaráðuneyti, og Guðrún Nordal, forstöðumaður Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.  - gun

Ein milljón á mann
Verkefni er lúta að íslenskum tölvuleikjum og rannsókn á klæðaburði Íslendinga voru styrkt. 

VIÐ AFHENDINGU  Bjarki Þór, Jóhannes og Margrét glöð á góðum 
degi.
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HAGKVÆMUR KOSTUR
Padfone 2 nýtir vélbúnað símans 
fyrir spjaldtölvuna.  
Mun hagkvæmara en að kaupa 
snjallsíma og spjaldtölvu af sömu 
gæðum í sitthvoru lagi.
 
TVÖ TÆKI – EIN ÁSKRIFT
Einungis er þörf á einni 
farsímaáskrift í stað tveggja, sem 
sparar töluverðan mánaðarlegan 
símakostnað. Á tveggja ára tímabili 
getur sparnaðurinn verið hátt 
hlutfall kaupverðsins á Padfone 2. 
 

SNAPDRAGON ÖRGJÖRVI
Ö ugur Snapdragon S4 Pro 
Krait Quad Core örgjörvi með 
2GB vinnsluminni. Hraðvirkur 
og snarpur í öllum aðgerðum. 
Android 4.1 Jelly Bean. 
 
EINSTÖK HÖNNUN
Padfone 2 er fyrstur sinnar 
tegundar í heiminum.  Glæsilega 
hannaður þannig að síminn 
rennur snyrtilega inn í bakhlið 
spjaldtölvunnar og verður 
eðlilegur hluti af henni. 
 

FULLKOMINN SNJALLSÍMI
Síminn er mjög ö ugur og 
gefur vinsælustu símunum 
á markaðnum ekkert eftir í 
gæðum.  4,7“ Super IPS með 
Corning Glass.  Aðeins 135g. 
13MP myndavél.
 
4G HÁHRAÐANET
Padfone 2 styður nýtt 4G 
háhraðanet.  Alvöru bandvídd 
í símann og spjaldtölvuna 
hvar sem er. 
 

Padfone 2 er ótrúleg nýjung. Spjaldtölvan 
lifnar við þegar snjallsímanum er rennt
í hana. Fullkominn 4,7“ snjallsími sem keppir 
við þá bestu í gæðum og 10,1“ spjaldtölva 
með mm stjörnu skjá. Aðeins ein símaáskrift 
fyrir bæði tæki sparar mikinn símakostnað í 
hverjum mánuði. Styður nýtt 4G háhraðanet.

SÉRSTAKT 
KYNNINGARVERÐ

179.990

STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS

4G SNJALLSÍMI 
OG SPJALDTÖLVA 
Í SAMA TÆKI !

LÖNG RAFHLÖÐUENDING
Símin endist 336 tíma í bið, 11 
tíma í tali, 8 tíma í netnotkun 
og 7 tíma í myndbandsafspilun.  
Þegar símanum er rennt 
í spjaldtölvuna lengist 
rafhlöðuendingin vegna 
aukarafhlöðunnar í henni. 
 
TÍU PUNKTA SNERTISKJÁR
Spjaldtölvan er með 10 punkta 
10,1“ IPS skjá, aukarafhlöðu og 
hágæða SonicMaster hátölurum. 
 

32GB MINNI
Stórt 32GB minni sem hægt 
er að stækka með microSD 
korti.  Með Padfone 2 fylgir 
líka 50GB gagnasvæði hjá 
Asus Webstorage í 2 ár. 

Myndband af Padfone 2

Snjallsíminn rennur inn í 
bakhlið spjaldtölvunnar og 
sýnir hugbúnað símans á 
10,1” skjá spjaldtölvunnar.

10,1“

4,7“

OPIÐ
Virka daga 10-18
Laugardaga 11-16

Í FYRSTA SINN Á ÍSLANDI !

PADFONE 2 ER TIL SÝNIS 
Á SUÐURLANDSBRAUT 26
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BAKÞANKAR 
Söru McMahon
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KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

Ég hnaut um nokkuð athyglisverða 
grein á netinu fyrir skömmu. Umrædd 

grein fjallaði um ört stækkandi hóp karla 
og kvenna sem kjósa barnlaust líf og við-
mótinu sem það mætir í samfélaginu. Í 
greininni, sem birtist í ástralska dag-
blaðinu The Age, segir að allt bendi til þess 
að fjórðungur þeirra kvenna í Bretlandi 
sem nú er á barneignaraldri muni aldrei 
eignast börn.

SÉ SETNINGIN „childless women“ 
(sem á íslensku yfirleggst sem barn-
lausar konur) slegin inn í leitar-

vélina Google reynir forritið að 
botna setninguna á þennan veg: 

„are selfish“. Barnlausar konur 
þykja sjálfselskar fyrir þær 
sakir einar að lúta ekki reglum 
samfélagsins sem kveða á um 
að einstaklingurinn finni sér 
maka og fjölgi mann kyninu. 

Þeir sem kjósa að búa einir eða 
vera barnlausir mæta ekki mikl-

um skilningi og fáir virðast 
trúa því að þetta sé raunveru-
legt val fólks. Barnlaust fólk 

er iðulega fullvissað af 
þeim sem eiga börn að það 
muni brátt skipta um skoð-
un og það getur vel verið 
að sá barnlausi geri það, 
líkt og fólki snýst hugur 
um margt annað, en það er 
þó alls ekki sjálfgefið. 

NÚTÍMA samfélag virðist enn jafn upp-
tekið af barneignum og það var fyrir tíð 
getnaðarvarnarpillunnar. Skoði maður 
síður glanstímarita er maður fljótur að 
verða var við þennan mikla áhuga á barn-
eignum. Náið er fylgst með meðgöngu Kim 
Kardashian og á forsíðum blaða má oft lesa 
fyrirsagnir á borð við „Ólétt!“ og skiptir þá 
engu hvort nokkuð sé hæft í fullyrðingunni 
eða ekki. Ekki má svo gleyma þeim mikla 
fjölda frétta um barnleysi leikkvennanna 
Jennifer Aniston og Cameron Diaz. Leik-
konurnar hafa þurft að svara fyrir barn-
leysi sitt í hverju blaðaviðtalinu á fætur 
öðru þrátt fyrir að eiga langan og farsælan 
feril að baki.

Á FRÉTTASÍÐU Yale-háskólans í Banda-
ríkjunum er einnig fjallað um þessa þróun 
og þann efnahagslega vanda sem gæti fylgt 
því að skattgreiðendur framtíðarinnar 
verði færri en ellilífeyrisþegarnir. Í Frakk-
landi hefur ríkisstjórnin brugðið á það ráð 
að styðja barnafjölskyldur fjárhagslega til 
að sporna við fólksfækkun í landinu. Stuðn-
ingurinn er meðal annars í formi hærri 
barnabóta og skólastyrkja. 

TÍMARNIR breytast og mennirnir með 
og með komu getnaðarvarna gefst fólki nú 
kostur á að ganga í hjónaband án þess að 
ávöxtur þess sé lítið barn. Kjósi fólk þann 
kost ber að virða það, sama hversu skrítið 
það kann að virðast.

Þér mun snúast hugur

Ég hef smá 
áhyggjur 

af þessum 
gulrótarkúr 
þínum, Elsa!

Um hvað ertu að tala, 
stubbur? Gulrætur eru 
með því hollasta sem 

hægt er að troða í 
grímuna á sér!

Já! Gulrætur 
eru fínar, 

Elsa!

Það er 
ídýfan 

sem ég hef 
áhyggjur af!

Hmm?

Mig langar til að prófa að 
búa í óbyggðum.

Veiða mér til 
matar...

bygg ja mér 
skjól...

Ég þyrfti að 
treysta á 

sjálfsbjargar-
viðleitnina til að 

lifa af!

Sjálfsbjargar-
viðleitnina og 

Google.

Einmitt, 
bara þetta 

nauðsynlegasta.

Heldurðu að 
við verðum 

einhvern 
tímann klónuð?

Þú ert kannski stærstur 
í bekknum þínum, en þú 
ert ekki stærri en ég!

Pfff! Þið 
strump-

arnir eruð 
allir eins...

Skapstórir og alltaf í vörn...eins 
gott að við hávaxna fólkið erum 
svona seinþreytt til vandræða!

Þú ert minni en ég, 
bjáninn þinn!

Kallaðu 
mig 

„Slána“.

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

LÁRÉTT
2. loðfeldur, 6. frá, 8. dauði, 9. gagn, 
11. á fæti, 12. lítið barn, 14. rithöf-
undur, 16. stefna, 17. spil, 18. fálm, 20. 
tveir eins, 21. íþróttafélag.

LÓÐRÉTT
1. dangl, 3. skammstöfun, 4. nennu-
leysi, 5. berja, 7. einn, 10. tæfa, 13. 
blessun, 15. flotholt, 16. upphrópun, 
19. skóli.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. pels, 6. af, 8. hel, 9. nyt, 
11. tá, 12. kríli, 14. skáld, 16. út, 17. 
níu, 18. fum, 20. ff, 21. fram. 

LÓÐRÉTT: 1. bank, 3. eh, 4. letilíf, 5. 
slá, 7. fyrstur, 10. tík, 13. lán, 15. dufl, 
16. úff, 19. ma.
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WHIRLPOOL DAGAR

Whirlpool AFG610MB
• 105 lítra frystikista 
• 7,5kg frystigeta á 24 klst. 
• Hrað frysting 

• Orkunýtingu B
• 1 karfa fylgir. 
• Mál (hxbxd): 85x53x58sm

Whirlpool AWOD8214
• 1400 snúninga þvottavél
• 6th Sense og 56L tromla
• Tekur 8 kg af þurrum þvotti
• 15 þvottakerfi og hraðkerfi

• Þvotthæfni A
• Orkuflokkur A++
• Vinduhæfni B
• Mál (HxBxD): 59,5x85x60 sm

10-30% AFSLÁTTUR

Whirlpool AKP455IX
• 60L bakarofn - undirborðs -stál
• Actual Line Multifunction 5 blástursofn
• Rofar fyrir helluborð
• Undir- og yfirhiti og Grill
• Köld hurð
• Orkuflokkur A
• Innbyggingarmál (hxbxd): 56x60x55sm
• Passar við AKT108 helluborð

Whirlpool AKT108
• Keramik helluborð fyrir AKP455
• 4 keramik hellur og stál kantur
• 1x2100w Hella 21 sm
• 1x1700w Hella 18 sm
• 2x1200w Hellur 14,5 sm
• Mál (bxhxd): 59x3,5x51sm

ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR - UPPÞVOTTAVÉLAR 
ÖRBYLGJUOFNAR - OFNAR - HELLUBORÐ - GUFUGLEYPAR
KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR - FRYSTIKISTUR

TILBOÐ

FULLT VERÐ 129.995

99.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 163.995

119.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 49.995

39.995

UNDIRBORÐS -OFN OG KERAMIK HELLUBORÐ SAMAN

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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Listfræðafélag Íslands stendur 
fyrir opnum málfundi í Nýlista-
safninu í dag klukkan 17 þar sem 
fulltrúar níu stjórnmálaframboða 
sitja fyrir svörum um stefnu þeirra 
í málefnum myndlistar.

„Við ætlum að spyrja frambjóð-
endurna lykilspurninga um stefnu 
þeirra í myndlistarmálum,“ segir 
Hlynur Hallsson, formaður List-
fræðafélags Íslands, inntur eftir 
því um hvað málið snúist. „Við 
erum með sex valdar spurningar 
sem við munum leggja fyrir þá. 
Um starfsaðstæður listamanna, 

hvernig menn hyggjast byggja upp 
söfn landsins, hvernig menn ætla 
að sinna kynningu á 
íslenskri myndlist og 
svo framvegis.“

Og áttu von á 
að fá einhver svör 
sem hendur er á 
festandi? „Ja, við 
vonum það besta. 
Þar sem mál efnið 
er svona þröngt 
höfum við smá von 
um svör.“

 - fsb

Pólitíkusar ræða 
málefni myndlistar
Frambjóðendur sitja fyrir svörum um myndlist á 
opnum málfundi Listfræðafélags Íslands.

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
ÞRIÐJUDAGUR 16. APRÍL 2013 

Félagsvist
20.00 Félagsvist verður spiluð hjá Félagi 
eldri borgara í Reykjavík, Stangarhyl 4.

Opið Hús
12.00 Geymslur Þjóðminjasafnsins að 
Vesturvör 16-20 í Kópavogi verða opnar 
almenningi. Þar er að finna um 350.000 
gripi og tæplega fimm milljónir mynda í 
eigu safnsins.

Kvikmyndir
18.00 Norræna kvikmyndahátíðin heldur 
áfram í Norræna húsinu. Aðgangur er 
ókeypis á myndirnar sem eru sýndar með 
enskum texta. Fyrst verður sýnd myndin 

Upperdog (norsk) og svo klukkan 20.00 
verður sýnd myndin Bjórkippa (finnsk).

Tónlist
20.30 Tríó píanóleikarans Agnars Más 
Magnússonar kemur fram á jazzkvöldi 
KEX. Aðrir hljóðfæraleikarar eru þeir Þor-
grímur Jónsson á kontrabassa og Scott 
McLemore á trommur.  Aðgangur er 
ókeypis.
21.00 Hljómsveitin BeeBee and the Blue-
birds heldur tónleika á Café Rosenberg. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.

Fyrirlestrar
12.00 Guðmundur Lúther Hafsteinsson 
arkitekt og fagstjóri Húsasafns Þjóðminja-
safns Íslands fjallar um sögu og viðgerð 
steinhússins á Sómastöðum við Reyðar-
fjörð á fyrirlestri á Þjóðminjasafninu. 

Upplýsingar um viðburði sendist 
á hvar@frettabladid.is og einnig er hægt 

að skrá þá inni á visir.is.

LEIKHÚS ★★ ★★★

Nú er himneska sumarið 
komið
Höfundur: Sigtryggur Magnason, Leik-
stjóri: Una Þorleifsdóttir.
DILLONSHÚS

Í Dillonshúsi Árbæjarsafnsins er 
til sýningar nýtt leikrit eftir Sig-
trygg Magnason, Nú er himneska 
sumarið komið. Leikritið er byggt 
á sögu langafa Sigtryggs og sam-
bandi hans við eiginkonu sína sem 
lést fyrir aldur fram af völdum 
berkla. Þar er stuðst við bréf sem 
langafi Sigtryggs fékk að handan 
frá konu sinni. Eitt sinn, stuttu 
eftir dauða hennar, þótti honum að 
hönd hans skrifaði ósjálfrátt ástar-
bréf frá henni, ástinni. Það bréf 
verður honum haldreipi í þeirri trú 
að hún sé enn hjá honum.

Umgjörð sýningarinnar er ein-
staklega sjarmerandi. Það fylgir 
því ávallt mikil fortíðarþrá að 
koma á Árbæjarsafnið og sérlega 
viðeigandi að ástarsaga sé sett 
upp í Dillonshúsinu, einu elsta 
húsi Reykjavíkur sem er sagt 
hýsa anda eldheitrar ástar Dillons 
lávarðar og Madame Ottesen. 

Það eru þau Hjalti Rögnvalds-
son og Svandís Þóra Einarsdóttir 
sem fara með aðalhlutverk í verk-
inu sem gerist á sveitabæ einum, 
norður í landi. 

Þrátt fyrir að hugmyndin sé 
einkar falleg, saga manns sem neit-
ar að kveðja ástina og rígheldur í 
minningu hennar og nærveru, þá 
nær sagan ekki að njóta sín í leikriti 
Sigtryggs, því miður. Það er hrein-
lega erfitt að trúa sögunni, að ung 

kona sem hefur ekki hitt afa sinn í 
22 ár tengist honum svo innilega á 
augabragði að þau geti samstundis 
deilt heimspekilegum hugmyndum 
um ástina og dauðann. 

Þar líður sýningin einnig fyrir 
háfleygt orðfæri persónanna en 
leikstjóri, Una Þorleifsdóttir,  hefði 
mátt beina tjáningu leikaranna inn 
á lágstemmdari brautir og þannig 
aukið trúverðugleika sögunnar.

Að því sögðu eru sterk augna-
blik í sýningunni. Túlkun Hjalta 

Rögnvaldssonar á hinum trúfasta 
sveitungi var oft mjög falleg og 
skemmtileg áhorfs. Hlutverk Svan-
dísar Þóru Einarsdóttur er erfitt 
og þrátt fyrir góða viðleitni varð 
persóna hennar oft hjákátleg. 

Að lokum má hrósa Dóra 
Andrés syni fyrir hönnun á  sér-
lega fallegri leikskrá.

 Sólveig Ásta Sigurðardóttir

NIÐURSTAÐA: Falleg hugmynd sem 
líður fyrir ótrúverðugt handrit.

Erfið úrvinnsla ástarinnar

SJARMERANDI UMGJÖRÐ  Svandís Þóra Einarsdóttir og Hjalti Rögnvaldsson í 
hlutverkum sínum í leikriti Sigtryggs Magnasonar. 

FÁÐU GÓÐ RÁÐ VIÐ OFNÆMI

NEUTRAL.IS

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi mælir með vörum fráDönsku astma- og 
ofnæmissamtökin
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50% 
19.109  

Skrifborð

Eldri sýnishorn, lítið notaðar vörur og nýjar

Penninn húsgögn | Grensásvegi 11 – Gengið inn frá Skeifunni | Sölumenn: 540 2330 | 540 2336 | 540 2338 | husgogn@penninn.is     

ALLIR AÐRIR SKRIFBORÐSSTÓLAR MEÐ 20% AFSLÆTTI
OPNUNARTÍMI KL 8-18 - 2. HÆÐ
ALLRA HANDA SKRIFSTOFUHÚSGÖGN !

RÝMINGARSALA  
Á SKRIFSTOFUHÚSGÖGNUM

Gæði á góðu verði

25% 

22.425  

Funda- og gestastóllF

23% 26% 
19.900  

49.900  

DEALER Skrifborðsstóll

SYNC borðsstóll

25% 
99.900  Rafdrifið skrifborð

DEALERD  SkrifborðsstóllSkrifb ð tóll

20-80% AFSLÁTTUR
RÝMINGARSALA 16. – 19.APRÍL

Hilla spónlögð

39.890  

33% 
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TÓNLEIKAR ★★★★ ★

ELO-heiðurstónleikar
Eldborg, Hörpu
LAUGARDAGINN 13. APRÍL

Brezka hljómsveitin Electric Light 
Orchestra eða ELO naut gríðar-
legra vinsælda hér á landi sem 
víðar á áttunda áratugnum og 
framan af þeim níunda. Óhætt er 
að segja að árið 1979, þegar breið-
skífan Discovery kom út, hafi ELO 
verið vinsælasta erlenda hljóm-
sveitin á Íslandi, með sinn áhrifa-
ríka bræðing af poppi og klassík.

Fáum árum síðar varð ELO 
yfirgengilega ósvöl nánast á einni 
nóttu og aðdáendur fóru lengi vel 
með veggjum og hlustuðu á gömlu 
plöturnar í einrúmi. Þeir hafa 
þó í vaxandi mæli komið út úr 
skúmaskotunum seinni árin, enda 
eru yngri tónlistarmenn margir 
hverjir orðnir ófeimnir við að játa 
aðdáun sína á ELO og sækja ýmis-
legt í einstakan hljóðheim Jeffs 
Lynne, forsprakka sveitarinnar. 
Hér heima má nefna Jeff Who? og 
Quarashi.

Svo mikið er víst að á 
ELO-heiðurs tónleikunum í Hörpu 
á laugardagskvöldið voru marg-
ir í 1.800 manna hópi sem fyllti 
Eldborgar salinn alveg ófeimnir 
að syngja og dansa með, klappa, 
stappa og veifa símanum sínum í 
viðlaginu við Telephone Line. 

Jóni Ólafssyni, upphafsmanni 
framtaksins og tónlistarstjóra 
kvöldsins, tókst ásamt teymi frá-
bærra tónlistarmanna framar 
vonum að endurskapa hið óvið-
jafnanlega ELO-sánd á sviði. Það 
er ekki einfalt mál og í upphafi 
var ástæða til að hafa áhyggjur 
af að sveitin lenti í sömu vand-
ræðum og ELO sjálf á stundum; 
að rafmagns hljóðfærin drekktu 
hinum fín gerðari tónum strengja-
tríósins. Það lagaðist strax eftir 
fyrsta lag og þótt sellóleikararnir 
spiluðu ekki með hljóðfærið fyrir 
ofan haus eins og Hugh McDowell 
gerði stundum skilaði strengja-
sveitin sínu með mikilli prýði.

Sama má segja um aðra 
hljóðfæra leikara. Þótt undirritað-
ur ELO-nörd hafi saknað „réttu“ 
gítar frasanna í Shine a Little Love 
og að Moog-bassalínan í Turn to 
Stone skilaði sér sem skyldi var 
bandið gríðarlega þétt. Enda mikið 
í lagt og oftast ellefu manns á svið-

inu, en ELO var yfirleitt skipuð sjö 
manns á tónleikum.

Söngvararnir Magni Ásgeirs-
son, Eiríkur Hauksson, Pétur 
Örn Guðmunds son, Eyþór Ingi og 
Jóhann Helgason stóðu sig allir 
vel. Enginn nema Jóhann hafði 
samt lagt á sig að læra textana 
almennilega, sem kom stundum 
aðeins niður á túlkuninni. Bak-
raddir voru hins vegar með allt 
sitt á hreinu, eins og er algjört lyk-
ilatriði ef menn ætla að ná ELO-
sándinu.

Eins og vera ber magnaðist 
keyrslan eftir því sem á tónleikana 
leið. Það er vafamál að sambræð-
ingur Lynnes á fimmtu sinfóníu 
Beethovens og Roll Over Beet-
hoven eftir Chuck Berry hafi feng-

ið glæsilegri flutning á sviði, þar 
sem þessir fimm flottu söngvarar 
lögðu allir sitt af mörkum. Unnur 
Birna Bassadóttir brilleraði í flottu 
fiðlusólói. Í lokin var allur Eld-
borgarsalurinn staðinn á fætur og 
dansaði við Hold on Tight og Don‘t 
Bring Me Down.

Fyrir gamla ELO-aðdáendur 
sem aldrei komust á tónleika með 
uppáhalds hljómsveitinni sinni var 
þetta stórkostleg upplifun og sumir 
eru enn ekki lentir eftir laugar-
dagskvöldið.

 Ólafur Þ. Stephensen

NIÐURSTAÐA: Miðaldra áheyrenda-
hópur fékk nostalgíukastið sem hann 
borgaði fyrir. Ótrúlega vel tókst til 
með vandmeðfarið sánd.

ELO-sándið endurskapað í Eldborg

FRÁBÆR STEMNING  Áhorfendur í Eldborg voru vel með á nótunum í lok ELO-
heiðurstónleikanna.  MYND/MUMMI LÚ

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

H.S. - MBL

THE NEW YORK TIMES

LOS ANGELES TIME

WALL STREET JOURNAL

TIME

T.V. - BÍÓVEFURINN

VJV, SVARTHÖFÐI

T.K., KVIKMYNDIR.IS

OBLIVION 5.30, 8, 10.30
G.I. JOE RETALIATION 3D 5.50, 8, 10.15
I GIVE IT A YEAR 8
SNITCH 10.10
THE CROODS 3D - ÍSL TAL 6

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð
þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboðþriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

T.V. - Bíóvefurinn

T.K. - Kvikmyndir.is

V.J.V. - Svarthöfði

5%

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN 
GILDA EKKI Í BORGARBÍÓ

- V.J.V., SVARTHÖFÐI

- T.K., KVIKMYNDIR.IS

STÓRMYNDIN SEM TEKIN VAR UPP Á ÍSLANDI! 

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

OBLIVION  KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
OBLIVION LÚXUS  KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
G.I JOE RETALIATION 3D KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
ADMISSION  KL. 8 - 10.20  L
I GIVE IT A YEAR  KL. 10.30  12
THE CROODS 3D ÍSL. TAL KL. 3.30 - 5.45  L
THE CROODS 2D ÍSL. TAL KL. 3.30 - 5.45  L
SAFE HAVEN  KL. 8  14

- H.S.S., MBL

OBLIVION  KL. 5.45 - 8 - 10.15 12 
GI JOE  KL. 8 - 10.15 16   ADMISSION KL. 5.45 L

OBLIVION  KL. 6 - 9  12
KAPRINGEN  KL. 5.45 - 8 - 10.15  12
THE CROODS 2D ÍSL.TAL KL. 5.45  L
SAFE HAVEN  KL. 8 - 10.30  12
JAGTEN (THE HUNT)  KL. 8 - 10.30  12
ADMISSION  KL. 17.30  L

ON THE ROAD (16) 20:00, 22:20

CHASING ICE (L) 18:00

HANNAH ARENDT (12) 17:50, 20:00

THE HUNT (JAGTEN) (12) 17:50, 20:00, 22:10

DÁVALDURINN (16) 22:10

SLÓ Í GEGN Á ÞÝSKUM
KVIKMYNDADÖGUM

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS 
Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ: 950 KR MIÐINN

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



Miðasala fer fram á Miði.is, Harpa.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX Í DAG!

EINLEIKIN GAMANSEMI Í HÖRPU
EFTIR KARL ÁGÚST, LADDA OG SIGGA SIGURJÓNS

„Laddi er engum líkur

...Hann er þjóðargersemi.“

Pressan.is

„Stórkostleg sýning!“

- Heimir Karlsson, Bylgjunni

„Sprenghlægileg sýning

fyrir allan aldur!“

- Sirrý, Rás 2

20.04.13 LAUGARDAGUR 20:00 UPPSELT
03.05.13 FÖSTUDAGUR 20:00 UPPSELT
04.05.13 LAUGARDAGUR 21:30 UPPSELT
08.05.13 MIÐVIKUDAGUR 20:00 UPPSELT
10.05.13 FÖSTUDAGUR 20:00 UPPSELT
11.05.13 LAUGARDAGUR 20:00 UPPSELT

12.05.13 SUNNUDAGUR 20:00 UPPSELT
17.05.13  FÖSTUDAGUR 20:00 NÝ SÝNING
24.05.13 FÖSTUDAGUR 20:00 UPPSELT
25.05.13 LAUGARDAGUR 20:00 UPPSELT
31.05.13  FÖSTUDAGUR 20:00 NÝ SÝNING
01.06.13  LAUGARDAGUR 20:00 NÝ SÝNING
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KÖRFUBOLTI Sverrir Þór Sverris-
son og lærisveinar hans í Grinda-
vík hefja annað kvöld leik í úrslita-
einvíginu í Dominos-deild karla á 
móti Stjörnunni í Grindavík. Sverr-
ir Þór er búinn að koma liði sínu 
alla leið í lokaúrslitin á sínu fyrsta 
ári sem þjálfari í meistaraflokki 
karla en hann er langt frá því að 
vera ókunnugur því að fara alla leið 
með liðið sitt. 

Sverrir Þór hafði áður gert frá-
bæra hluti með kvennalið Njarð-
víkur og kvennalið Keflavíkur og 
státar nú af þeim frábæra árangri 
að fara með lið sitt alla leið í úrslit á 
fyrstu fimm tímabilum sínum sem 
þjálfari meistaraflokksliðs.

Tvívegis meistari
Sverrir Þór hefur þegar gert tvö 
lið að Íslandsmeisturum, Keflavík 
2005 og Njarðvík 2012 og lið hans 
hafa samtals unnið níu af ellefu ein-
vígum sínum í úrslitakeppni. Kefla-

víkurliðið fór einnig í úrslit árið 
eftir (2006) og Njarðvíkurkonur 
voru öllum að óvörum í lokaúrslit-
um 2011 þrátt fyrir að enda aðeins 
í fimmta sæti í deildinni. 

Sverrir Þór varð sjálfur þrisvar 
sinnum Íslandsmeistari sem leik-
maður en hann var lykilmaður í 
meistaraliði Keflavíkur frá 2003 til 
2005. Keflavík fór einnig í lokaúr-
slitin árið 2002 og spilaði því Sverr-
ir Þór fjögur ár í röð um titilinn. 
Þetta Keflavíkurlið er jafnframt 
síðasta liðið sem náði því að verja 
Íslandsmeistara titilinn sinn (2005) 
en Grindavík á því möguleika á því 
að vera fyrsta liðið í átta ár sem 
lyftir Íslandsmeistarabikarnum 
tvö ár í röð.

Grindvíkingar eru þegar búnir 
að næla sér í tvenn verðlaun á tíma-
bilinu, því þeir urðu deildarmeist-
arar og urðu í öðru sæti í bikarnum 
eftir tap á móti Stjörnunni í bikar-
úrslitum. 

Hér fyrir neðan má sjá yfirlit 
yfir fimm tímabil Sverris Þórs 
sem þjálfara í meistaraflokki en á 
þessum fimm tímabilum hafa lið 
hans spilað 35 leiki í úrslitakeppni 
og unnið 23 þeirra eða 65,7 prósent. 
Sigurhlutfall liða hans í deildar-
keppninni er bara örlítið betra (77 
sigrar í 110 leikjum eða 70 prósent). 

Fyrsti leikurinn mikilvægur
Mikilvægi fyrsta leiksins í úrslita-
einvíginu hefur verið mikið í þjálf-
aratíð Sverris en í öllum fjórum 
úrslitaeinvígum hans hjá konunum 
hefur það lið unnið Íslandsmeist-
aratitilinn sem landaði sigri í 
fyrsta leik lokaúrslitanna. Nú er að 
sjá hvort Sverrir Þór komist í klúbb 
þeirra þjálfara sem hafa unnið 
Íslandsmeistaratitilinn í úrslita-
keppni hjá bæði körlum og konum. 
Meðlimirnir eru aðeins tveir í dag – 
Benedikt Guðmundsson og Sigurð-
ur Ingimundarson.  ooj@frettabladid.is

Alltaf í lokaúrslitum
Sverrir Þór Sverrisson er búinn að koma liði í úrslit á fi mm fyrstu tímabilum 
sínum sem þjálfari í meistarafl okki. Hann er þjálfari karlaliðs Grindavíkur sem 
komst í úrslit á fi mmtudagskvöldið eft ir sigur á KR-ingum.

FÓTBOLTI Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan 
Ibrahimovic og Radamel Falcao eru fjórir af fræg-
ustu og færustu knattspyrnamönnum heims og skipa 
eins og er fjögur efstu sætin í baráttunni um gullskó 
Evróu 2012-2013. 

Alfreð Finnbogason skoraði tvö mörk fyrir Heeren-
veen í 3-2 sigri á Willem II í hollensku úrvalsdeildinni 
um helgina og er þar með kominn með 23 deildarmörk 
í hollensku deildinni á þessu tímabili, sem er jöfnun á 
íslensku markameti Péturs Péturssonar frá 1979-80. 

Alfreð væri hins vegar í fimmta sætinu yfir mestu 
markakónga Evrópu og þar með næsti maður á eftir 
þeim Messi, Ronaldo, Zlatan og Falcao, fengi hann 
að taka með þau tólf mörk sem hann skoraði fyrir 
Helsing borg síðasta sumar. 

Mörkin sem leikmenn skoruðu sumar-
ið 2012 teljast með í baráttunni um 
Gullskó UEFA 2012-13 en regl-
urnar segja að leikmaður 
geti bara spilað sumar- 
eða vetrartímabilið og 
fær Alfreð því aðeins betra 
tímabilið sitt metið. 

Alfreð hefur skorað 35 mörk 
í 44 deildarleikjum á síðustu 
ellefu mánuðum, sem ætti að skila 
honum 46,5 stigum. Í bestu deildunum 
(England, Spánn, Þýskaland, Ítalía og 
Frakkland) er hvert mark tveggja stiga 
virði en Alfreð og aðrir í hollensku deild-
inni frá 1,5 stig fyrir hvert mark. Alfreð 

fékk eitt stig fyrir hvert mark í sænsku deildinni. 
23 mörk Alfreðs í Hollandi gefa honum 34,5 stig, 

sem koma honum upp í 13. til 15. sæti á listanum.
Alfreð hækkaði sig úr 27. sæti upp í það þrettánda 

um helgina og fór meðal annars upp fyrir þá Gareth 
Bale hjá Tottenham og Michu hjá Swansea 

City, sem báðir eru með 34 stig í 
16. til 19. sæti.

Alfreð og félagar í 
Heeren veen eiga eftir fjóra 

leiki á tímbilinu en sá næsti 
verður erfiður á útivelli á 

móti toppliði Ajax. Alfreð fær 
því tækifæri til að bæta met sitt 

og Péturs, sem og að bæta við stig-
um á listanum yfir mestu markakónga 

Evrópu.  - óój

Alfreð ætti að vera í fi mmta sæti
Alfreð Finnbogason kominn upp í 13. sæti yfi r markahæstu leikmenn Evrópu

ALFREÐ FINNBOGASON  35 deil-
darmörk á ellefu mánuðum.

GULLSKÓR EVRÓPU 2012-13:
1. Lionel Messi, Barcelona  86 stig
2. Cristiano Ronaldo, Real Madrid  60 stig 
3. Zlatan Ibrahimovic, PSG  52 stig 
4. Radamel Falcao, Atletico Madrid  48 stig  
5. Wilfried Bony, Vitesse  45 stig
13. Alfreð Finnbogason, Heerenveen  34,5 stig
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TVÖFALDUR MEISTARI  Sverrir 
Þór Sverrisson með dóttur 
sinni Lovísu Bylgju eftir að 

Njarðvíkurkonur unnu bikarinn 
í fyrra.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

  

Fæst án lyfseðils

Verkir í
hálsi og 
öxlum?
Verkjastillandi og 
bólgueyðandi við 
verkjum í hálsi 
og öxlum!
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KÖRFUBOLTI Menn þurfa ekki að 
hafa fylgst grannt með NBA-körfu-
boltanum til þess að þekkja til Joey 
Crawford. Dómarinn litríki hefur 
dæmt í deild þeirra bestu í 35 ár 
og nálgast óðfluga þrjúþúsundasta 
leikinn sinn í deildinni.

Körfuknattleikssamband Íslands 
fagnar 50 ára afmæli sínu á árinu. 
Af því tilefni hefur félagið boðið 
Crawford til landsins og hefur sá 
bandaríski þekkst boðið. 

Íslenskir körfuboltadómarar 
funda á hverju hausti og leggja lín-
urnar fyrir komandi vetur. Craw-

ford verður gestur á fundinum 
sem haldinn verður helgina 12.-14. 
september. Auk Crawfords munu 
Zsolt Hartyani hjá Evrópska körfu-
knattleikssambandinu og Krist-
inn Óskarsson alþjóðakörfubolta-
dómari flytja erindi.

Crawford starfaði á árum áður 
sem bréfberi meðfram starfi sínu 
sem dómari. Eftir að hann komst 
til hæstu metorða í starfi sínu er 
hann á ferðinni um öll Bandaríkin 
líkt og liðin sjálf. Hann verður 52 
ára í ágúst og hefur dæmt 47 leiki 
í úrslitaeinvígjum í NBA.  - ktd

Sá frægasti til Íslands
NBA-dómarinn Joey Crawford heiðrar kollega sína.

TVEIR GÓÐIR  Crawford og Kobe Bryant fara yfir málin. NORDICPHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Keflavík og Valur 
spila í kvöld hreinan úrslitaleik 
um sæti í lokaúrslitum Dominos-
deildar kvenna í körfubolta en 
bæði lið hafa unnið tvo leiki í 
undanúrslitaeinvígi liðanna. 
Oddaleikurinn fer fram á heima-
velli deildarmeistara Keflavíkur 
í Toyota-höllinni í Keflavík en 
hingað til í einvíginu hafa útiliðin 
unnið í öllum fjórum leikjunum. 
Leikurinn hefst klukkan 19.15 og 
sigurvegari kvöldsins mætir KR 
í úrslitaeinvíginu um Íslands-
meistaratitilinn. - óój

Sumarfrí eða 
úrslitaeinvígi

HANDBOLTI Úrslitakeppni N1-
deildar karla í handbolta heldur 
áfram í kvöld og þar eiga FH og 
ÍR möguleika á því að komast 
í 2-0 í einvígum sínum eftir að 
hafa fagnað bæði sigri í fyrsta 
leik á sunnudaginn var.

Deildarmeistarar Hauka töp-
uðu 23-24 á móti ÍR á heima-
velli og hafa Haukarnir þar 
með tapað þremur leikjum í röð 
á móti ÍR-liðinu og jafnframt 
fjórum síðustu leikjum sínum 
í úrslitakeppni. Haukar komu 
inn í úrslitakeppnina í fyrra 
sem deildar meistarar en töpuðu 
þá 0-3 á móti verðandi Íslands-
meisturum HK. Leikur ÍR og 
Hauka í kvöld fer fram í Austur-
berginu og hefst klukkan 20.00.

FH vann sannfærandi níu 
marka sigur á Fram í fyrsta leik, 
36-27, en liðin mætast í Safa-
mýrinni klukkan 19.30 í kvöld. 
FH hefur unnið síðustu þrjá 
leiki sína á móti Fram þar á 
meðal fimm marka sigur í Fram-
heimilinu í lok nóvember. 

Það lið sem fyrr vinnur þrjá 
leiki kemst í lokaúrslitin. - óój

Enda Haukar 
taphrinuna?

REYNIR Á Í KVÖLD  Haukar hafa tapað 
síðustu fjórum leikjum sínum í úrslita-
keppni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ISIO 4
með D-vítamíni

góð fyrir æðakerfið
ISIO4 er heilsusamleg blanda af olíum — auðug af 
náttúrulegu E-vítamíni og viðbættu D-vítamíni.

Olíurnar fjórar sem sameinast í ISIO4, repju-, oléisol-, 
sólblóma- og vínberjaolía, eru ríkar af E-vítamíni, 
andoxunarefni sem verndar frumur líkamans. 
Auk þess inniheldur ISIO4 núna meira af D-vítamíni 
sem hjálpar þér að styrkja ónæmiskerfið.

Hugsaðu um heilsuna og veldu ISIO4 
með lífsnauðsynlegum Omega-3 fyrir hjarta og æðakerfi 
og Omega-6 til að halda kólesteróli í skefjum.

Olían er bragðgóð og hentar vel í alla matargerð,
heita rétti sem kalda.
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FÓTBOLTI Aron Einar Gunnars-
son, Heiðar Helguson og félagar í 
velska liðinu Cardiff geta tryggt 
sér sæti í ensku úrvalsdeildinni í 
kvöld. Liðið mætir þá Charlton í 
ensku B-deildinni og dugar jafn-
tefli til að gulltryggja sæti sitt í 
deild þeirra bestu.

Heiðar Helguson missir þó af 
leiknum, þar sem hann tognaði 
aftan í læri í 3-0 sigri liðsins á 
Nottingham Forest um helgina. 
Heiðar skoraði eitt marka leiks-
ins.

Cardiff hefur aldrei spilað í 
ensku úrvalsdeildinni og var síð-
ast árið 1962 í efstu deild á Eng-
landi.  - esá

Cardiff  City á 
uppleið

ARON EINAR  Er fastamaður í liði 
Cardiff City. NORDICPHOTOS/GETTY
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STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
BÖRKUR GUNNARSSON, KVIKMYNDALEIKSTJÓRI Stöð 2 kl. 21.25

White Collar
Spennandi og skemmtileg 
þáttaröð um sjarmörinn og 
svikahrappinn Neal Caff rey, sem 
aðstoðar lögregluna við að 
klófesta glæpamenn. Í 
þættinum í kvöld kem-
ur mafíósi frá Detroit 
og setur allt í uppnám 
á Manhattan. Peter 
og Neal reyna að 
forða blóðbaði og 
um leið að leggja 
gildru fyrir mafíós-
ann.

1Aldrei!!!
„Ég hef 
aldrei á 

ævinni horft  
á matreiðslu-
þátt. Ætla ekki 
að byrja á því 
núna.“

2Kosningar 2013
Ég reyni að 
horfa á þessa 

kosningaþætti. Verst 
hvað þetta er hrika-
lega  leiðinlegt þegar 
það eru svona margir 
í hverjum þætti. 
Maður horfi r bara á af 
skyldurækni.“

3Forystusætið
Ég hef aldrei 
horft  á þessa 

þætti, en Gummi 
Steingríms er 
skemmtilegur, svo 
kannski maður kíki.“.

17.00 Simpson-fjölskyldan  (3:22) 
17.20 Íslenski listinn  
17.45 Gossip Girl  (21:24) 
18.30 Game Tíví
19.00 Friends  (23:25) 
19.25 How I Met Your Mother  (7:24) 
19.45 Simpson-fjölskyldan  (21:25)
20.10 Crusoe  (1:13) Ævintýralegir 
spennuþættir sem byggðir eru á klass-
ískri sögu Daníels Defoe um mann að 
nafni Robinson Crusoe og líf hans á af-
skekktri eyðieyju eftir að hafa siglt þar 
í strand. Hann og hans heitelskuða, 
Friday þurfa þau að glíma við náttúru-
öflin, mannætur og  villidýr til að kom-
ast af auk þess að reyna að halda geð-
heilsunni.
20.55 FM 95BLÖ Tækifæri á að sjá allt 
það helsta sem gerðist í dag í útvarps-
þættinum FM95BLÖ.
21.20 Hellcats  (13:22) Dramatískir 
gamanþættir þar sem við fáum að 
skyggnast inn í keppnisfullan heim 
klappstýra og vinskap þeirra á milli.
22.00 Smallville  (17:22) Áttunda þátta-
röðin um ofurmennið Superman á ung-
lingsárum. Clark Kent heldur áfram að 
berjast við ill öfl sem ógna honum og 
framtíð heimsins.
22.45 Game Tíví
23.10 Crusoe  (1:13)
23.55 FM 95BLÖ  
00.20 Hellcats  (13:22) 
01.00 Smallville  (17:22) 
01.45 Tónlistarmyndbönd Popptíví

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Norðurslóð 11.00 Fréttir 
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Leitin 
14.00 Fréttir 14.03 Á hundavaði um Svanavatnið 
15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Hlustarinn 
15.25 Tungubrjótur 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Tríó 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 
Okkar á milli 21.10 Hvað er málið? 21.40 
Íslendingasögur 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Orð kvöldsins 22.20 Fimm fjórðu 23.15 
Kvika 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

15.00 Alþingiskosningar 2013 - 
Forystu sætið (Vinstrihreyfingin–  grænt 
framboð) (e)
15.35 Fjölburar (Meet the Multiples) 
(e)  Bresk heimildarmynd.
16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.20 Teitur
17.30 Sæfarar
17.41 Leonardo
18.09 Teiknum dýrin
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Góði kokkurinn (4:6) (The Good 
Cook) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Alþingiskosningar 2013 - Mál-
efnið: Auðlindir og umhverfismál 
 Fulltrúar framboða til alþingiskosning-
anna mætast í sjónvarpssal og ræða um 
auðlindir og umhverfismál.
21.10 Skólahreysti  Grunnskólar lands-
ins keppa sín á milli í hinum ýmsu 
greinum.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Alþingiskosningar 2013 - 
Forystusætið (Björt framtíð)  Guðmund-
ur Steingrímsson situr fyrir svörum um 
stefnumál Bjartrar framtíðar. 
22.55 Neyðarvaktin (14:24) (Chicago 
Fire)  Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna. 
23.40 Alþingiskosningar 2013 - Mál-
efnið: Auðlindir og umhverfismál 
(Auðlindir og umhverfismál) (e)
01.10 Fréttir
01.20 Dagskrárlok

06.00 ESPN America 06.40 Arnold Palmer 
Invitational 2012 (4:4) 11.30 Golfing World 
12.20 World Golf Championship 2013 (3:4) 18.00 
Golfing World 18.50 World Golf Championship 
2013 (4:4) 22.00 Golfing World 22.50 The Open 
Championship Official Film 1972 23.45 ESPN 
America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In The Middle  (6:22) 
08.30 Ellen  (124:170)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (60:175) 
10.15 The Wonder Years  (22:22) 
10.40 Gilmore Girls  (5:22)
11.25 Up All Night  (11:24)
11.50 The Amazing Race  (5:12) 
12.35 Nágrannar
13.00 America‘s Got Talent  (17:32) 
 (18:32)
15.05 Sjáðu
15.35 Barnatími Stöðvar 2  (6:13) 
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (125:170) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.55 Kosningar 2013 - nýju framboðin  
19.50 New Girl  (7:24) 
20.15 Modern Family  (19:24) 
20.35 How I Met Your Mother 
 (18:24) 
21.00 Two and a Half Men  (12:23) 
21.25 White Collar  (4:16) Þriðja þátta-
röðin um svikahrappinn Neil Caffrey. 
22.10 Weeds  (1:13) Sjötta þáttaröðin 
um hina úrræðagóðu Nancy Boewden.
22.45 The Daily Show: Global Editon 
 (12:41)
23.10 Go On  (12:22) 
23.35 Kalli Berndsen - í nýju ljósi 
 (4:8) 
00.00 Grey‘s Anatomy  (20:24) 
00.45 Red Widow  (3:8) 
01.30 Girls  (9:10) 
02.00 Mad Men  (11:13)
02.45 Rizzoli & Isles  (15:15) 
03.30 Modern Family  (19:24) 
03.50 How I Met Your Mother 
 (18:24) 
04.15 Two and a Half Men  (12:23)
04.40 White Collar  (4:16) 
05.25 Up All Night  (11:24) 
05.50 Fréttir  

12.10 Bob the Butler
13.40 The Muppets
15.15 Knight and Day
17.05 Bob the Butler
18.35 The Muppets
20.10 Knight and Day
22.00 The Next Three Days
00.10 Season of The Witch
01.45 The Mist  
03.50 The Next Three Days 

18.20 Doctors  (12:175) 
19.00 Ellen  (125:170) 
19.40 Arnar og Ívar á ferð og flugi 
 (4:5) 
20.05 Veggfóður
20.50 Hotel Babylon  (6:8)
21.45 Footballer‘s Wives  (4:8)
22.35 Arnar og Ívar á ferð og flugi 
 (4:5) 
23.00 Veggfóður
23.45 Hotel Babylon  (6:8) 
00.40 Footballer‘s Wives  (4:8) 
01.30 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Lalli  
07.15 Refurinn Pablo
07.20 Áfram Diego, áfram!
07.45 Waybuloo
08.05 Svampur Sveinsson
08.25 Könnuðurinn Dóra  
08.50 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 UKI  
09.05 Strumparnir
09.30 Histeria!  
09.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.15 Ofurhundurinn Krypto  
10.35 Ævintýri Tinna  
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími  
17.05 Njósnaskólinn  (1:13) 
17.35 Ofurhetjusérsveitin  
18.00 iCarly  (31:45)

18.00 Meistaradeild Evrópu: frétta-
þáttur
18.30 FA bikarinn: Chelsea - Man. 
City
20.10 Ensku bikarmörkin 
20.40 Spænski boltinn: Zaragoza - 
Barcelona
22.20 NBA: Memphis - LA Clippers
00.00 Spænsku mörkin

12.40 Stoke - Man. Utd
14.20 Southampton - West Ham
16.00 Newcastle - Sunderland
17.40 Premier League Review Show 
2012/13  Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.
18.35 Arsenal - Everton  BEINT
20.45 Football League Show 2012/13 
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í næst-
efstu deild enska boltans.
21.15 Sunnudagsmessan  
22.30 Arsenal - Everton

20.00 Hrafnaþing 21.00 Framboðsþáttur 21.30 
Framboðsþáttur
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06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.40 Pepsi MAX tónlist
16.25 Family Guy (15:16)
16.50 Dynasty (14:22)
17.35 Dr. Phil
18.15 Parenthood (2:16)  Þetta er 
þriðja þáttaröðin af Parenthood en en 
þættirnir eru byggðir á samnefndri gam-
anmynd frá 1989. 
19.05 America‘s Funniest Home 
Videos (32:48)  
19.30 Everybody Loves Raymond 
(7:25)
19.55 Will & Grace (12:24)
20.20 Design Star (3:10)  Skemmtileg-
ir þættir þar sem hönnuðir fá erfið verk-
efni og sá sem færastur er stendur uppi 
sem sigurvegari. 
21.10 The Good Wife (19:22) 
22.00 Elementary (15:24)  Vinsælir 
bandarískir þættir sem fjalla um besta 
einkaspæjara veraldar, sjálfan Sherlock 
Holmes.
22.45 Hawaii Five-O (8:24)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna á 
Hawaii í þessum vinsælu þáttum. Skjól-
stæðingur sálfræðings er myrtur og 
böndin beinast að meðferðaraðilanum.
23.35 HA? (12:12)
00.05 CSI (15:22)
00.55 Beauty and the Beast (9:22)
01.40 Excused
02.05 The Good Wife (19:22)
02.55 Elementary (15:24)
03.40 Pepsi MAX tónlist

RÚV KL. 18.25 STÖÐ 2 KL. 18.55 RÚV KL. 22.20
Leiðinlegt  Ég 
reyni að horfa 

á þessa kosningaþætti. 
Verst hvað þetta er 
hrikalega  leiðinlegt þegar 
það eru svona margir í 
hverjum þætti. Maður 
horfi r bara á af 
skyldu-
rækni.“



Mazda2 er sparneytinn, ótrúlega lipur og hagkvæmur í rekstri. Búinn öflugri 1,3 lítra bensínvél sem þó eyðir einungis 
4,3 l/100 km í langkeyrslu, CO2 losun er aðeins 115 g/km og hann fær frítt í stæði í 90 mínútur í senn í Reykjavík. 
Mazda2 hefur fengið lofsamlega dóma fyrir áreiðanleika og er frábær í endursölu. Taktu snúning á Mazda2, gerðu 
góð kaup og lækkaðu rekstrarkostnaðinn.

Brimborg  Reykjavík:  Bíldshöfða   8,  sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050       

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
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„Það eru þrjú ár á milli þeirra 
bræðra en þeir hafa alltaf verið 
rosalega nánir. Þeir hafa alltaf verið 
ótrúlega hugmyndaríkir og leikirnir 
þeirra í æsku voru hin mestu ævin-
týri. Ætli það hafi ekki verið þar sem 
sköpunargáfan kom fyrst fram,“ 
segir Jörundur Guðmundsson, for-
stöðumaður Háskólaútgáfunnar og 
faðir fatahönnuðarins Guðmundar 
Jörundssonar og tónlistarmannsins 
Þórðar Jörundssonar. Þeir bræður 
Guðmundur og Þórður eru báðir 
meðal vinsælustu listamanna lands-
ins um þessar mundir, hvor í sinni 

greininni. Fatahönnuðurinn Guð-
mundur opnaði um helgina fataversl-
un á Laugaveginum þar sem hann 
selur hönnun sína undir merkinu 
Jör og Þórður er gítarleikari í einni 
vinsælustu hljómsveit landsins um 
þessar mundir, Retro Stefson. Þeir 
bræður eiga eldri systurina Auði, 
sem er framkvæmdastjóri i8 lista-
gallerísins. „Auður er sjö árum eldri 
en Gummi og hefur haft mikil áhrif 
á bræður sína,“ segir Jörundur.

Spurður segir Jörundur því ekki 
auðsvarað hvernig ala eigi upp slíkt 
hæfileikafólk eins og þau systkin. 

„Við móðir þeirra [Jakobína Þórðar-
dóttir] höfum bæði mikinn áhuga á 
listum og hönnun og vorum hæfilega 
dugleg að halda því að þeim í æsku 
og styðja þau í því sem þau höfðu 
áhuga á. Það hefur örugglega haft 
sitt að segja en svo er þetta líka bara 
meðfætt held ég,“ segir hann. „Það 
er bara frábært að sjá þau öll skara 
fram úr á sínu sviði. Ég er fullur af 
auðmýkt og stolti í þeirra garð.“  - trs

Stoltur faðir framúrskarandi listamanna
Jörundur Guðmundsson er faðir fatahönnuðarins Guðmundar og Þórðar, gítarleikara í Retro Stefson.

EKKI AUÐSVARAÐ  Jörundur segir því 
ekki auðsvarað hvernig ala eigi upp slíkt 
hæfileikafólk eins og systkinin Auði, 
Guðmund og Þórð. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Ég er með svona tíu bækur á nátt-
borðinu og er á leiðinni að lesa þær 
allar. Ein þeirra er ævisaga Steve 
Jobs. Svo les ég Barbapabba næst-
um á hverju einasta kvöldi en það 
er ekki fyrir mig heldur litlu dóttur 
mína.“
Edda Blumenstein, framkvæmdastjóri 
Skemmtigarðsins og umsjónarmaður 
heimasíðunnar harid.is

BÓKIN

Ein fremsta tónlistarveita heims, 
Spotify, hefur starfsemi á Íslandi í 
dag. Tónlistarveitan býður tónlistar-
unnendum upp á einfalda leið til að 
hlusta á tónlist, án þess að greiða 
nokkuð fyrir. 

Áður en Spotify heldur innreið 
sína inn á nýjan markað þurfa 
aðstandendur veitunnar að semja 
við útgáfufyrirtæki og fagaðila í við-
komandi landi og fá þannig aðgang 
að þeirri tónlist sem fyrirtækin gefa 
út. Notendur streyma svo tónlistinni 
beint af Spotify í stað þess að hala 
henni ólöglega niður, segir Andres 
Sehr, talsmaður Spotify. 

„Til að geta hafið starfsemi í nýju 
landi þarf að ganga frá samningum 
við útgáfufélög og fagfélög vegna 
stefgjalda. Þetta þarf að gera í 

hverju landi fyrir sig og krefst mik-
illar vinnu. Við leggjum mikinn 
metnað í að stækka lagasafn okkar 
þannig að notendur hafi aðgang að 
hvers kyns tónlistarstefnum. Frá 
og með deginum í dag mun fólk 
til dæmis hafa aukinn aðgang að 
íslenskri tónlist,“ segir Sehr.

Daniel Ek og Martin Lorentzon, 
stofnendur Spotify, fengu hugmynd-
ina að fyrirtækinu árið 2006. Þeir 
vildu skapa tónlistarveitu sem væri 
bæði hlustendum og tónlistariðnað-
inum til góða. „Daniel var mjög hrif-
inn af vefsíðum á borð við Napster en 
vildi finna leið sem gæti leyst þann 
vanda sem fylgir ólöglegu niður-

hali.“ Sjö árum síðar eru um 
24 milljónir manna virkir 

notendur Spotify og er 
hægt að hlusta á yfir 

tuttugu milljón lög. 

Daglega bætast um tuttugu þúsund 
nýir titlar í safn tónlistarveitunnar. 

Þjónusta Spotify er þegar 
aðgengileg tónlistarunnendum í 28 
löndum víða um heim, þar á meðal 
í Bandaríkjunum, Bretlandi, Sví-
þjóð, Finnlandi, Danmörku, Frakk-
landi og Þýskalandi. Sehr segir að 
aðstandendum tónlistarveitunnar 
hafi þótt eðlilegt að Íslendingar yrðu 
næstir til að bætast í hinn ört stækk-
andi notendahóp. „Ísland er kannski 
ekki stór markaður en Spotify er 
þegar aðgengilegt í Skandinavíu og 
því þótti eðlilegt að koma hingað 
næst frekar en að leita á aðra mark-
aði. Hér er líka sterk tónlistarsaga 
og mikið um efnilegt tónlistarfólk 
og það er ánægjulegt að geta veitt 
notendum okkar aðgang að íslenskri 
tónlist núna.“  sara@frettabladid.is

Íslendingar bætast í 
hóp Spotify-notenda
Tónlistarveitan Spotify hefur starfsemi sína á Íslandi í dag. Notendur síðunnar 
telja um 28 milljónir og fá þeir nú aukinn aðgang að íslenskri tónlist.

EÐLILEG ÞRÓUN  Andres Sehr, talsmaður Spotify, 
segir ánægjulegt að þjónusta Spotify sé nú 
aðgengileg Íslendingum. 

■ 6 milljón manna eru með fasta áskrift 
að Spotify.
■ 24 milljónir manna eru virkir notendur 
síðunnar.
■ 20 milljón lagatitlar eru í boði á 
Spotify.
■ Björk, Of Monsters and Men, 
Ólafur Arnalds og Sigur Rós eru á 
meðal þeirra sveita sem bætast 
við lagalista Spotify.

20 milljón lög á Spotify

Í þessari 12 daga draumaferð 
verður farið um margar af 
þekktustu perlum landsins 
og skyggnst inn í söguna, 
mannlífið og náttúruna. 
Fararstjóri: Ása María 
Valdimarsdóttir

Um ferðina:

LÁGMÚLI 4 108 RVK | S. 585 4000 | URVALUTSYN.IS

á mann í tvíbýli. Gist verður í 
Traunkirchen, Vínarborg, 
Klagenfurt, Bad Gastein og München

273.900 KR.-

Fegurð Austurríkis
8. - 20. ágúst

Mjög mikið innifalið

Framleiðslufyrirtækið Filmus keypti nýverið kvik-
myndaréttinn að bókinni Úlfshjarta eftir Stefán 
Mána. Óskar Þór Axelsson mun leikstýra myndinni 
og skrifa handritið að henni. Hann leikstýrði síðast 
myndinni Svartur á leik sem var byggð á samnefndri 
skáldsögu Stefáns Mána.

Stefán Máni segir mikið traust ríkja á milli sín 
og Óskars Þórs enda þekkist þeir orðið vel. „Hann 
sannaði sig algjörlega síðast og það er frábært að fá 
tækifæri til að vinna með honum og framleiðand-
anum aftur. Þetta snýst mikið um traust því héðan 
í frá stjórna ég engu. Ég fylgist þó með gangi mála, 
eins og ég gerði með Svartur á leik, og verð þriðja 
augað,“ segir Stefán Máni. Úlfshjarta er unglinga-
saga og segir frá Alexander sem er hættur í mennta-
skóla og vinnur við útkeyrslu. Alexander fer að finna 
fyrir ýmsum breytingum og í ljós kemur að hann er 
að breytast í varúlf. Í ljósi söguþráðar bókarinnar má 
ætla að kvikmyndin verði full af tæknibrellum, en 
Stefán Máni telur það ekki víst. „Ef ég þekki Óskar 
rétt þá verður það ekki aðalatriðið heldur verður 
áherslan á persónurnar,“ segir hann að lokum.  - sm

Úlfshjarta verður að kvikmynd
Stefán Máni hefur selt kvikmyndaréttinn að bókinni Úlfshjarta. Leikstjórinn 
Óskar Þór Axelsson mun leikstýra væntanlegri mynd og skrifa handritið. 

NÝ KVIKMYND  Kvikmyndarétturinn að bókinni Úlfshjarta 
eftir Stefán Mána féll í skaut framleiðslufyrirtækisins Filmus. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

➜ ...leikirnir þeirra í æsku 
voru hin mestu ævintýri. 
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Samsung 40” LED Smart sjónvarp
LED, FullHD, SmartTV, 100Hz CMR, 3xHDMI, USB, AllShare, DVB-T.

43” Plasma Samsung 
HD Ready
Plasma, 600Hz Subfield Motion, 2x HDMI, 
USB, ConnectShare, RealBlack skjár.

Orion 32” LED FullHD
LED, FullHD, 100Hz, 4x HDMI, USB, 
Super Slim, DNR, DBC, aðeins 3cm þykkt.

TV32LB2000

Samsung 46” 
LED FullHD
LED, FullHD, SmartTV 100Hz CMR, 3x HDMI, 
2x USB, DVB-T Gervihnattamóttakari.

Samsung 39” LED FullHD
LED, FullHD, 2x HDMI, USB, DVBT, Scart, 
einfalt og flott tæki.

UE46ES5700SXZG

UE39EH5003WX

PS43E450A1WXXN

UE40EH5300WXXN

Tilboðsverð: 

129.995
ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR20

Verð áður:
149.995

Tilboðsverð: 

 109.995
ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR30
Verð áður:
139.995

Tilboðsverð: 

   69.995
ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR10
Verð áður:
79.995

Tilboðsverð: 

 179.995
ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR40
Verð áður:
219.995

Tilboðsverð: 

 109.995
ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR20
Verð áður:
129.995
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Berst fyrir samkynhneigða
Söngkonan og Íslandsvinkonan Eivør 
Pálsdóttir tekur þátt í auglýsinga-
herferð Samtaka hinsegin fólks í 
Færeyjum. Réttindastaða þess hóps 
er bágborin í Færeyjum og hafa sam-
tökin því blásið til sóknar. Í auglýs-
ingunni segir Eivør að öll eigum við 
skilið að búa við sömu réttindi óháð 
kynhneigð. „Ég fæ ekki séð hvernig 
ást og kærleikur milli tveggja kvenna 
eða tveggja karla getur 
skaðað nokkurn. 
Kærleikurinn er 
mikilvægastur af 
öllu og það er von 
mín að samkyn-
hneigðir í Færeyj-
um fái þá virðingu 
sem þeim ber og 
sömu réttindi og 
við hin,“ segir 
Eivør. - mlþ

Hlupu í skarðið
Eurovision-þættirnir Alla leið hófu 
göngu sína á RÚV síðasta föstudags-
kvöld, undir dyggri stjórn Felix Bergs-
sonar og Reynis Þór Eggertssonar. 
Þættirnir verða sýndir öll laugardags-
kvöld fram að keppni, en upptökur 
á síðustu þáttunum fóru fram í gær. 
Gestalistinn í lokaþættinum breyttist 
þó á síðustu stundu í gær því bæði 
Páll Óskar Hjálmtýsson og Guðrún 
Gunnarsdóttir, sem áttu að vera gestir, 
lágu heima með 40 stiga hita. Kallað 
var út stórskotalið til að fylla í skarðið 
og komu Sigríður Beinteinsdóttir 
og Dr. Gunni í pontu. Sigga Beinteins 
er keppninni auðvitað vel kunnug, en 
hún hefur farið utan í fjórgang, þrisvar 
sem aðalsöngvari og einu sinni sem 
bakrödd. Dr. Gunni er eng-
inn nýgræðingur þegar 
kemur að keppninni, 
þótt hann hafi vissu-
lega aldrei tekið 
þátt í henni sjálfur. 
Hann hefur til að 
mynda verið álits-
gjafi í Alla leið 
áður og þekkir 
hlutverkið því 
ágætlega.  - trs

1 Jón Gerald kallaði til lögreglu þegar 
ASÍ kom í hús

2 Framsóknarfl okkurinn áfram 
stærstur - Sjálfstæðisfl okkurinn bætir 
við sig

3 Styttir ferðatímann um allt að helm-
ing

4 Gert að sýna brjóstahaldarastærðina 
í vinnunni

5 Frambjóðandi Framsóknar vildi 
endurupptöku kynferðisbrotamáls
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