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Umhverfisátak

Sterkar sápur eru óþarfar þegar pússa á 
spegla eða gler. Nóg er að nota örtrefja-klút eða glerklút. Best er að bleyta hann 

með vatni, vinda vel og þurrka síðan af með venjulegum hætti.

Á hrif tónlistar á heilsu og jákvæðni eru óumdeild. Heilsuhótel Íslands hefur reglulega boðið upp á listvið-
burði fyrir þá sem dvelja þar með góðum 
árangri, auk þess sem margir listamenn 
hafa notið góðs af dvöl sinni á hótelinu. 
Ein þeirra sem bæði hafa dvalið á H il
hótelinu og k

eigin dagskrá og það er engin pressa á 
þá. Gestir geta meira að segja sofið þarna 
í marga daga ef þeir vilja. Ég var í raun 
gapandi hissa yfir því hvað aðstaðan og 
starfsmenn voru í háum gæðaflokki “Dvölin hafði jö

BÆTT HEILSA Í FRÁ-BÆRU UMHVERFIHEILSUHÓTELIÐ KYNNIR  Dvöl á Heilsuhóteli Íslands bætir heilsu og léttir 

lund. Margir gestir koma aftur og aftur.
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Heilsuhótelið líkist lúxushóteli, segir Auður Gunnars-dóttir söngkona

Vatteraðir jakkar - 14.900 kr.
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ÞRIÐJUDAGUR 30. APRÍL 2013

visir.is/bilar

MYND: FINNUR THORLACIUSHULUNNI SVIPT AF PORSCHE CAYMAN

2 SÉRBLÖÐ
Bílar | Fólk  

Sími: 512 5000

30. apríl 2013
100. tölublað 13. árgangur

Bíða eftir Ólafi Ragnari
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Framsóknar um myndun nýrrar 
ríkisstjórnar bíða ákvörðunar forseta 
Íslands um hverjum hann felur 
stjórnarmyndunarumboðið. 4
Ósáttir við Græna göngu   Formenn 
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frídegi verkalýðsins. 2
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SKOÐUN Teitur Guðmundsson læknir 
vill að alþingismenn passi blóðþrýst-
inginn og andi djúpt. 15
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um nótt sýnt í Borgarleikhúsinu í 
haust. 24
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FÓLK Sigurður Guðmundsson úr 
Hjálmum og Memfismafíunni 
flytur til Noregs um mánaða-
mótin júlí/ágúst 
ásamt fjöl-
skyldu sinni.

„Ég er bara 
að flýja úr 
landi. Mig 
grunaði hvern-
ig kosningarn-
ar myndu fara 
þannig að ég 
hef bara hrað-
ann á,“ segir 
Sigurður. Eiginkona Sigurðar, 
sem er uppalin í Noregi, er komin 
með vinnu þar í landi og dóttir 
þeirra er komin með leikskóla-
pláss. 

Sjálfur segist hann ekki vita 
hvað hann ætli að gera. „Það er 
ekkert fastneglt tónlistarlega. Ég 
ætla bara að lenda á götunni og 
sjá hvað gerist.“ Hann segist þó 
ekki hafa áhyggjur af Hjálmum.  
 - fb / sjá síðu 34

Tónlistarmaður flýr land:

Siggi í Hjálmum 
flytur til Noregs

MENNTAMÁL Fjárhagsvandi og 
andleg veikindi eru með algeng-
ustu ástæðum sem nemar gefa upp 
vegna brottfalls úr framhaldsskóla. 
Áhugaleysi, námserfiðleikar, lík-
amleg veikindi og flutningar yfir í 
annan skóla er einnig oft nefnt. 

Skráðir nemendur á framhalds-
skólastigi árið 2011 voru ríflega 28 
þúsund alls, samkvæmt tölum Hag-
stofu Íslands. Á sama tíma er kvíði, 
þunglyndi og andleg veikindi nefnd 
sem ástæða brottfalls í um níu pró-
sentum tilfella. Því liggur ljóst fyrir 
að andleg veikindi skýra brottfall 
hundruð nemenda á hverjum tíma.

Framhaldsskólum ber skylda til 

að halda utan um ástæður brott-
falls, en Fréttablaðið skoðaði yfirlit 
frá Menntaskólanum í Kópavogi, 
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti og 
Fjölbraut við Ármúla (FÁ). Nokkrir 
framhaldsskólar vildu ekki gefa upp 
ástæður brottfalls.

Ólafur H. Sigurjónsson, aðstoðar-
skólameistari við FÁ, segir þró-
unina áhyggjuefni. Brottfallið þar 
hafi aukist á síðustu árum. 

„Við höfðum ekki áhyggjur af 
þessu fyrir hrun því krakkarnir 
gátu fengið vinnu og svo komu þau 
mörg hver seinna inn. En þetta er 
hópurinn sem er fyrst sagt upp 
þegar verið er að draga saman.“ 

Hlutfallið hefur haldist í kring-
um 30% síðasta áratug og töluvert 
hærra en á hinum Norðurlönd-
unum. Í skýrslu OECD um stöðu 
menntamála er sett fram gagnrýni á 
íslenskt menntakerfi þar sem brott-
fallið hér er yfir meðaltali. 

Í  BA-ritgerð Þorbjargar 

Guðjónsdóttur við Háskóla Íslands 
frá 2012, Brotthvarf úr framhalds-
skóla, segir að fyrri námsárangur 
hafi mikið forspárgildi um brott-
hvarf. Fjölskyldur og foreldrar séu 
einnig stór áhrifaþáttur en stuðn-
ingur og menntun foreldra hafi 
einnig áhrif.   - sv, shá

Hundruð hrekjast úr námi 
vegna andlegra veikinda 
Brottfall nemenda úr framhaldsskólum landsins hefur aukist síðustu ár og er með því mesta í OECD-löndunum. 
Peningaleysi og andleg veikindi eru með helstu orsökum. Brottfallið er áhyggjuefni, segir aðstoðarskólameistari.

➜ Mikill meirihluti þeirra sem detta úr framhaldsskóla fellur á mætingu.
➜ Fíknivandi einnig gefinn upp, sem og brottfall af trúarlegum ástæðum. 
➜ Fjárhagsörðugleikar eru gefnir upp sem ástæða í 10% brottfalla í FB á 

vorönn 2013. Andleg veikindi eru um 9%.  
➜ Í FÁ er hlutfall fjárhagsörðugleika svipað, eða 10,6%. Kvíði, þunglyndi og 

andleg veikindi eru 8,7%.

FÍKNIVANDI OG PENINGALEYSI

LÖGREGLUMÁL Ráðist var á konu á þrítugsaldri og 
hún beitt líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi í versl-
unarhúsnæði í austurborginni um þarsíðustu helgi. 

Konan, sem er frá Ástralíu og var ferðamaður hér 
á landi, hlaut mikla líkamlega áverka eftir árásina. 
Hún hafði átt að fljúga til síns heima um morguninn.

Árásin átti sér stað aðfaranótt 20. apríl en konan 
hafði verið að skemmta sér í miðbæ Reykjavík-
ur þegar hún þáði far með manni sem einnig er af 
erlendu bergi brotinn en býr hér á landi. Maðurinn 
fór með konuna í verslunarhúsnæði sem hann hafði 
aðgang að í austurborginni þar sem hann nauðgaði 
henni og beitti líkamlegu ofbeldi með þeim afleið-
ingum að hún hlaut mikla líkamlega áverka. 

Engin tengsl eru á milli árásarmannsins og 
konunnar. 

Eftir árásina keyrði maðurinn konuna á gisti-
heimili í miðborg Reykjavíkur þar sem hún hafði 
dvalið. Við komuna á gistiheimilið var strax kallað 
til lögreglu. 

Starfsmaður á gistiheimilinu segir að konan hafi 
komið á gistiheimilið um morguninn og að á útliti 
hennar hafi verið ljóst að hún hefði orðið fyrir árás. 
Samkvæmt heimildum var öðrum gestum og við-
skiptavinum staðarins talsvert brugðið yfir ástandi 
konunnar.

Lögreglumenn fluttu konuna á Neyðarmóttöku 
vegna kynferðisofbeldis á Landspítalanum. Þar 
gekkst konan undir réttarfræðilega rannsókn auk 
þess sem gert var að áverkum hennar. 

Konan mun hafa flogið heim til Ástralíu sólar-
hring eftir árásina.  - hó

Áströlsk kona beitt kynferðislegu og líkamlegu ofbeldi í verslunarhúsnæði:

Nauðgað kvöldið fyrir heimferð

Bolungarvík -2°  NA 5
Akureyri -2°  NA 4
Egilsstaðir -2°  NNV 3
Kirkjubæjarkl. 2°  NA 6
Reykjavík 2°  NNA 5

Bjart    eða nokkuð bjart víða 
um land en þó minnkandi él 
suðaustanlands og lítilsháttar él með 
norðausturströndinni. 4

➜ Úr varðhaldi í farbann
Friðrik Smári Björgvinsson, yfirlögregluþjónn hjá lög-
reglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir gerandann hafa 
verið handtekinn. Hann sat í gæsluvarðhaldi frá 20 
til 24 apríl en sætir nú farbanni til 14. maí næstkom-
andi. Að sögn Friðiks Smára hefur rannsókn málsins 
gengið vel og er á lokastigi.

SIGURÐUR 
GUÐMUNDSSON

SEX STRANDAGLÓPAR  Sex háhyrningar syntu upp í fjöruna við Heiðarhöfn á Langanesi í gær. Einum tókst að bjarga af 
björgunarsveitarfólki frá Þórshöfn en tveir drápust fljótlega. Gryfjur voru gerðar fyrir þrjá hvali í gærdag svo halda mætti þeim á 
lífi þangað til flæddi að á ný, en þá átti að gera lokatilraun til að bjarga þremur dýrum. 6 MYND/HILMA STEINARSDÓTTIR
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FÉLAGSMÁL „Ég er almennt á móti 
því þegar hinir og þessir reyna að 
eigna sér þennan dag. Menn eru að 
setja upp alls konar íþróttamót og 
hitt og þetta sem hefur farið í taug-
arnar á mér í gegnum árin,“ segir 
Árni Stefán Jónsson, formaður 
SFR, og vísar til Grænu göngunn-
ar, sem samtök umhverfisvernd-
arsinna hafa boðað til fyrsta maí 
til að vekja athygli á umhverfis-
málum. Yfir þúsund manns höfðu 
boðað komu sína í gönguna í gær. 

„Ég veit ekkert akkúrat hvað 
er þarna á ferðinni, en þegar ég 
heyrði þetta kom snúður á mig. 
Mín almenna skoðun er sú að 
launþegahreyfingin eigi að eiga 
athyglina fyrsta maí. Það fer 
verulega í taugarnar á mér þegar 
aðrir eru að reyna að troða sér inn 
á þann dag.“ 

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, 
tekur undir orð Árna.

„Mér finnst að umhverfisvernd-
arsinnar, fyrirtækin í landinu og 
aðrir hagsmunahópar eigi að leyfa 
okkur að hafa þennan dag um 
málefni launafólks,“ segir hann. 
„Vissulega eru umhverfismálin 
þar á meðal en þessi ganga er ekki 
boðuð frá hagsmunum launafólks.“

Árni Finnsson, formaður Nátt-
úruverndarsamtaka Íslands, segir 
verkalýðshreyfinguna ekki huga 
nægilega mikið að umhverfismál-
um.

„Á sama tíma og ég skil að 
verkalýðsleiðtogar vilji hafa 
þennan dag fyrir sig verða þeir 
að skilja að umhverfisvernd er að 
verða ansi snar þáttur í að verja 
lífskjör,“ segir hann. „Ég held að 
umhverfismál séu víða tekin upp 
á degi verkalýðsins.“ 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 

framkvæmdastjóri Landverndar, 
segir gönguna ekki vera skipu-
lagða sem samkeppni við verka-
lýðinn. „Þetta hitti á þennan dag 
því þetta er frídagur og svo vilj-
um við koma málum okkar á fram-
færi áður en ný ríkisstjórn verður 
mynduð,“ segir hann. „Það er ekki 
verið að beina þessu gegn verka-
lýðshreyfingunni á nokkurn hátt.“

 sunna@frettabladid.is

Foringjarnir ósáttir 
við Grænu gönguna
Formenn verkalýðsfélaga eru ósáttir við að samtök umhverfisverndarsinna hafi 
stofnað til fjölmennrar göngu á frídegi verkalýðsins. Fer verulega í taugarnar á 
mér, segir formaður SFR. Umhverfisverndarsinnar vísa gagnrýni á bug.

KRAFIST ÚRBÓTA  Formaður Verkalýðsfélags Akraness segir hvaða hópa sem er 
hafa rétt á því að vekja athygli á sínum málefnum hvenær sem er, meira að segja 
fyrsta maí.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Það er einfaldlega þannig að að sjálfsögðu má hver sem er krefjast hvers 
sem er hvenær sem er og því er erfitt fyrir mann að gagnrýna slíkt,“ 
segir Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness. „Vissulega 
er þetta alþjóðlegur baráttudagur verkalýðsins og hefur verið haldinn 
hátíðlegur um alllanga hríð, en ég undirstrika að ég geri ekki athugasemd 
við það ef einhverjir hópar vilja koma sínum málefnum á framfæri þá nýti 
þeir tækifæri til slíks, hvar og hvenær sem er. Þannig virkar lýðræðið.“ 

„Þannig virkar lýðræðið“

  Mér finnst að um-
hverfisverndarsinnar, 

fyrirtækin í landinu og 
aðrir hagsmunahópar eigi 

að leyfa okkur að hafa 
þennan dag um málefni 

launafólks.
Gylfi Arnbjörnsson

Forseti ASÍ

Margrét, meiddirðu þig 
nokkuð?
„Eftir fjögur ár á þingi er maður 
kominn með þykkan skráp.“
Margrét Tryggvadóttir, sem náði kjöri til 
Alþingis fyrir Borgarahreyfinguna árið 2009 
og gekk síðar til liðs við Dögun, féll út af 
þingi í kosningunum á laugardaginn.

HLÚÐ AÐ SLÖSUÐUM  Háskólar eru í næsta nágrenni við húsið sem sprengingin 
varð í og þurftu stúdentar að yfirgefa svæðið. Hlúð var að sumum hinna slösuðu á 
staðnum. NORDICPHOTOS/AFP

TÉKKLAND, AP Minnst 35 eru slasaðir, þar af einn alvarlega, eftir 
sprengingu í miðborg Prag í gærmorgun. Mögulegt er að þrír til 
viðbótar séu fastir í rústum hússins sem sprengingin varð í. 

Fréttir herma að mikil gaslykt hafi fundist bæði fyrir og eftir 
sprenginguna, sem er talin hafa verið slys. Tveggja kílómetra svæði í 
kringum húsið var lokað og nálægar byggingar rýmdar. Um fimmtán 
manns eru sagðir hafa verið inni í húsinu þegar sprengingin varð.  - þeb

Mögulegt að þrír hafi orðið undir rústum í Prag: 

35 slasaðir eftir gassprengingu 

JAFNRÉTTISMÁL Stórefla þarf rann-
sóknir á vændi, þar sem varpa 
þarf ljósi á karla sem vændis-
kaupendur. Efla þarf rannsókn-
ir á ofbeldismenningu og þætti 
karla í henni, bæði hvað varðar 
ofbeldi í nánum samböndum og 
ekki síst ofbeldi almennt.

Þetta er meðal niðurstaðna 
starfshóps velferðarráðherra um 
karla og jafnrétti, sem skipaður 
var til að fjalla um hlut karla í 
jafnréttismálum. Í skýrslu nefnd-
arinnar eru tíundaðar fimmtán 
tillögur að sérstökum aðgerð-
um, rannsóknum og verkefnum. 
Starfshópurinn var skipaður í 
janúar 2011 sem liður í áætlun 
ríkisstjórnarinnar í jafnréttis-
málum fyrir árin 2011-2014. 

Vinnurammi starfshópsins var 
að mestu bundinn við fimm svið: 
Ofbeldi og kynbundið ofbeldi; 

umönnun, fæðingarorlof og 
forsjá; heilsu og lífsgæði; klám og 
vændi og menntun og kynskiptan 
vinnumarkað.

Í tillögunum bendir starfshóp-
urinn á nauðsyn þess að efla rann-
sóknir á ýmsum sviðum jafnrétt-
ismála. Auk þess sem að framan 
er nefnt telur starfshópurinn 
að rannsaka þurfi efnahags- og 
félagslega stöðu meðlagsgreið-
enda, sem í flestum tilfellum eru 
karlar. Þá telur starfshópurinn að 
kanna verði þörf námskeiðs fyrir 
foreldra um afleiðingar skilnaðar 
á börn. - shá

Starfshópur um jafnrétti vill stórauka rannsóknir er varða jafnrétti og karla:

Stórefla þarf vændisrannsóknir  

KVENNAFRÍ  Ein niðurstaða nefndar-
innar er að stórauka þarf rannsóknir er 

varða jafnréttismál. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

LEIÐRÉTT

Fylgi Lýðræðisvaktarinnar var 
ranghermt í grafík blaðsins í gær. 
Lýðræðisvaktin fékk 2,5 prósenta fylgi. 
Þá vantaði nafn Tryggva Þórs Herberts-
sonar í lista yfir þá sem féllu af þingi 
eða eru hættir. 

DANMÖRK Nemendur og kennarar 
mættu aftur í danska grunnskóla í 
gær eftir fjögurra vikna fjarveru 
vegna verkbanns sem samband 
sveitarfélaga setti á tugi þúsunda 
kennara vegna kjaradeilu. 

Eftir algera pattstöðu hjuggu 
stjórnvöld á hnútinn í síðustu 
viku og settu lög á deiluna þar 
sem ýmsar reglur voru settar um 
vinnufyrirkomulag kennara til 
að auka kennsluskyldu á kostnað 
undir búningstíma kennara í sam-
ræmi við stefnu stjórnvalda.

Samkvæmt heimildum Berl-
ingske munu skólastjórnendur 
fyrst um sinn skera niður undir-
búning kennara fyrir kennslu-
stundir í íþróttum, listgreinum og 
handavinnu.

Það hugnast kennurum ekki og 
segir Anders Bondo Christiansen, 
formaður kennarasambandsins, að 
með þessu sé verið að gera lítið úr 
fögum sem útheimti sannarlega 
undirbúning. Hann er óánægður 
með hugmyndirnar í heild sinni.

 - þj

Verkbanni á kennara í Danmörku lokið með lögum frá Kristjánsborgarhöll:

Allt á fullt í dönsku skólunum

ÚR BARÁTTUNNI  Kennarar sýndu 
mikla samstöðu á meðan á aðgerðum 
stóð. Þeir eru nú komnir aftur til vinnu 
eftir að lög voru sett á þá. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-
fest að Gestur Jónsson megi verja 
Sigurð Einarsson, fyrrverandi 
stjórnarformann Kaupþings, í 
stóru markaðs- og umboðssvika-
máli sem höfðað hefur verið á 
hendur Sigurði og átta öðrum fyrr-
verandi starfsmönnum Kaupþings. 

Saksóknari í málinu hafði mót-
mælt því að Gestur yrði skipaður 
verjandi þar sem Gestur baðst 
lausnar sem verjandi Sigurðar í 
svokölluðu al-Thani máli með þeim 
afleiðingum að fresta þurfti aðal-
meðferðinni. Héraðsdómur gerði 
ekki athugasemd við skipan Gests 
og staðfesti Hæstiréttur þá niður-
stöðu.  - jhh

Úrskurður staðfestur:

Gestur fær að 
verja Sigurð

STJÓRNSÝSLA Rannsókn Eftirlits-
nefndar með rafrænum sjúkra-
skrám leiddi ekkert óeðlilegt 
í ljós, samkvæmt ársskýrslu 
nefndarinnar fyrir árið 2012.

Vegna frétta af þekktum ein-
staklingum sem leituðu til Land-
spítalans var kannað hvort óvið-
komandi hefðu opnað sjúkraskrár 
þeirra. Þá óskuðu 56 sjúkling-
ar eftir lista yfir þá sem hefðu 
opnað sjúkraskrá þeirra og fimm 
beiðnir komu frá yfirmönnum 
vegna gruns um misferli.  - shá

Ekkert óeðlilegt kom í ljós:

Sjúkraskrárnar 
ekki opnaðar 

FÉLAGSMÁL
Ólafur kjörinn formaður
Ólafur G. Skúlason var kjörinn for-
maður Félags íslenskra hjúkrunarfræð-
inga næstu tvö árin í kosningu sem 
lauk í gær. Hann var kjörinn fyrr á árinu 
en kjör hans var lýst ógilt.

UMHVERFI
Torg að hætti borgarbúa
Reykjavíkurborg óskar eftir hjálp 
borgarbúa við endursköpun almenn-
ingssvæða í borginni. Völdum svæðum 
verður úthlutað ásamt styrkjum til 
hugmyndavinnu og framkvæmda. 

SPURNING DAGSINS



MIKIÐ ÚRVAL AF 
GÆÐABÍLUM
Á GÓÐU VERÐI

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

VW Passat Comfortt Ecofuel
Árgerð 2011, bensín/metan
Ekinn 51.000 km, beinskiptur

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is

Ásett verð:

3.290.000,-

VW Tiguan
Árgerð 2013, dísil
Ekinn 8.000 km, sjálfskiptur

VW Passat
Árgerð 2008, bensín
Ekinn 55.200 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 
6.190.000,- 

Ásett verð: 
2.690.000,- 

Ásett verð: 
1.850.000,- 

Ásett verð: 
7.1900.00,- 

Árgerð 2006, bensín
Ekinn 127.000 km, sjálfskiptur

MM Pajero 3,2 Instyle
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 27.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 
1.290.000,- 

Ásett verð: 
9.390.000,- 

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

Audi Q7 3,0TDi
Árgerð 2011, dísil
Ekinn 48.500 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 
4.290.000,- 

Ásett verð: 
10.950.000,- 

VW Polo Trendl. 1,2
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 27.000 km, beinskiptur

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

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

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

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

Ásett verð: 
2.150.000,- 

Ásett verð: 4.390.000,- Ásett verð: 3.990.000,- Ásett verð: 2.390.000,- Ásett verð: 4.990.000,- 

Suzuki Grand Vitara
Árgerð 2011, bensín
Ekinn 88.000 km, beinskiptur

Chevrolet Spark
Árgerð 2010, bensín
Ekinn 66.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 
3.990.000,- 

Ásett verð: 
1.390.000,- 

Toyota Auris
Árgerð 2007, bensín
Ekinn 57.500 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 
1.990.000,- 

VW Polo 1,2 Trendl.
Árgerð 2011, bensín
Ekinn 48.000 km, beinskiptur

VW Crafter
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 5.000 km, beinskiptur

Tilboð  3.630.000,-
Tilboð  3.590.000,-

Tilboð  1.830.000,-
Tilboð  4.470.000,-
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FUNDAÐ MEÐ FORSETA  Bjarni Benediktsson mætti fyrstur flokksformannanna á Bessastaði í gær, klukkan ellefu að morgni. Hann sat með forsetanum í hálfa aðra klukku-
stund, eins og Sigmundur Davíð, sem mætti á eftir honum. Hinir formennirnir komu svo í röð eftir stærð þingflokkanna og funduðu í tæpan klukkutíma hver; Árni Páll Árna-
son, Katrín Jakobsdóttir, Heiða Kristín Helgadóttir og Guðmundur Steingrímsson og loks Birgitta Jónsdóttir. Engar ákvarðanir voru þó teknar í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM,VALLI,DANÍEL

2013

  Það eru engar alvöru 
viðræður hafnar á milli 
flokka, en ég er þeirrar 

skoðunar að Framsóknar-
flokkurinn og Sjálfstæðis-

flokkurinn ættu að setja 
kraft í viðræður sín á milli 

Bjarni Benediktsson
formaður Sjálfstæðisflokksins

Forystumenn Sjálfstæðisflokksins 
og Framsóknarflokksins bíða þess 
nú hverjum forseti Íslands, Ólafur 
Ragnar Grímsson, felur stjórnar-
myndunarumboð, áður en viðræð-
ur flokkanna um mögulegt ríkis-
stjórnarsamstarf fara á flug.

Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, leit reyndar 
svo á, að loknum fundi sínum með 
forsetanum á Bessastöðum í gær, 
að ekki væri eftir neinu að bíða.

„Það eru engar alvöru viðræð-
ur hafnar á milli flokka, en ég er 
þeirrar skoðunar að Framsóknar-
flokkurinn og Sjálfstæðisflokkur-
inn ættu að setja kraft í viðræður 
sín á milli og ég geri ráð fyrir því 
að það gerist í dag. Aðrir hafa ekki 
verið í myndinni,“ sagði hann eftir 
fundinn, sem var sá fyrsti í langri 
fundalotu forsetans með forystu-
mönnum allra flokka sem fengu 
menn kjörna á þing um helgina.

Sigmundur Davíð var hins vegar 
á öðru máli eftir að hann hafði 
fundað með forsetanum. Spurður 
hvort hann væri jafnbjartsýnn og 
Bjarni á að ríkisstjórn Framsóknar 
og Sjálfstæðisflokks yrði að veru-
leika sagði hann „allt of snemmt að 
fara að spá í það – nú er málið hjá 
forsetanum“. 

Hann játti því að þeir Bjarni 
hefðu hist á stuttum fundi að loknu 
sjónvarpsviðtali í fyrrakvöld og 
farið yfir stöðuna í þjóðfélaginu. 
Engar viðræður væru hins vegar 
farnar af stað og það mundu þær 
ekki gera strax. „Ekki fyrr en for-
setinn hefur tekið af skarið.“

Heimildir Fréttablaðsins herma 
enda að ósköp lítið hafi gerst í þreif-
ingum flokkanna tveggja í gærdag 
og -kvöld. Nú bíði menn þess ein-
faldlega að forsetinn kveði upp úr 
með það hver skuli leiða viðræður 

Sigmundur vill bíða eftir forsetanum
Viðræður Sjálfstæðisflokks og Framsóknar um myndun nýrrar ríkisstjórnar bíða ákvörðunar forsetans um hvorum formanninum hann 
felur umboðið. Bjarni Benediktsson vildi einhenda sér í verkið í gær en Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vildi fara hægar í sakirnar.

um myndun nýrrar stjórnar, Bjarni 
eða Sigmundur. Þeirrar ákvörðun-
ar er líklega að vænta í dag.

Bæði Árni Páll Árnason, formað-
ur Samfylkingarinnar, og Birgitta 
Jónsdóttir, kafteinn Pírata, sögðu 
við fréttamenn að loknum fund-
um sínum með forsetanum að 
þeim þætti eðlilegast að Sigmundi 
Davíð yrði falið umboðið til stjórn-
armyndunar og hefðu tjáð forset-
anum þá skoðun sína.

„Ég sagði það sem ég hef áður 
sagt að mér finnst einboðið að for-

maður Framsóknarflokksins fengi 
stjórnmyndunarumboðið í ljósi 
þingkosninganna, hann er auðvitað 
stærsti sigurvegari  kosninganna,“ 
sagði Árni Páll.

Formenn Bjartrar framtíðar, 
þau Heiða Kristín Helgadóttir og 
Guðmundur Steingrímsson, sögð-
ust ekki taka afstöðu til þess hvort 
Bjarni eða Sigmundur fengi umboð-
ið og Katrín Jakobsdóttir, formað-
ur Vinstri grænna, vildi ekki svara 
spurningu fréttamanna þar að lút-
andi, frekar en öðrum.

Enginn hinna formannanna sagð-
ist hafa heyrt frá Bjarna eða Sig-
mundi um mögulega þátttöku í rík-
isstjórn.

Guðmundur og Heiða sögðust þó 
reiðubúin til viðræðna. „Svo erum 
við bara í símaskránni ef einhver 
þarf á okkur að halda,“ sagði Heiða.

Birgitta sagði Pírata hins vegar 
ekki vilja eiga aðild að ríkisstjórn 
– til þess væri þingflokkurinn of 
smár og hann gæti gert meira gagn 
með aðhaldi utan stjórnar.

 stigur@frettabladid.is

DÓMSMÁL Jóhann Ragnar Páls-
son, fyrrverandi umdæmisstjóri 
Þróunarsamvinnustofnunar 
Íslands (ÞSSÍ) í Mósambík, var 
í gær dæmdur í fimmtán mán-
aða fangelsi, þar af tólf skilorðs-
bundna, fyrir fjárdrátt í starfi. 

Dómurinn var kveðinn upp 
í Héraðsdómi Reykjavíkur en 
hvorki Jóhann né verjandi hans 
voru viðstaddir. Skaðabótakröfu á 
hendur honum var vísað frá. 

Mál Jóhanns var þingfest í mars 
síðastliðnum en þar játaði hann 

afbrotin. Hann var ákærður fyrir 
að draga sér tæplega fimmtán 
milljónir króna sem starfsmaður 
Þróunarsamvinnustofnunar á fjög-
urra ára tímabili.

Féð notaði hann meðal annars til 
þess að kaupa utanborðsmótor og 
tölvu til eigin nota, auk þess sem 
hann notaði féð til þess að greiða 
fyrir viðgerð á eigin bíl.

Samkvæmt ákæru reyndi 
Jóhann að fela slóð sína meðal ann-
ars með því að útbúa falskar skýr-
ingar á hvarfi fjárins.   - shá

Umdæmisstjóri ÞSSÍ í Mósambík dæmdur fyrir 15 milljóna króna fjársvik:

Fékk fangelsisdóm fyrir fjársvik

Í MÓSAMBÍK  Íslendingar hafa miðlað 
þekkingu um fiskveiðar sem hluta af 
þróunarstarfi í landinu.

DANMÖRK Belginn Lors Douk-
ajev, sem var dæmdur til tólf ára 
fangelsisvistar árið 2011 fyrir 
að hafa áformað að senda bréfa-
sprengju á ritstjórn Jótlandspóst-
sins árið áður, hefur verið fram-
seldur til Belgíu. 

Doukajev, sem vakti athygli 
sem einfætti sprengjumaður-
inn frá Tsjetsjeníu, stórslasað-
ist þegar sprengja hans sprakk á 
hótelherbergi hans áður en hann 
gat látið verða af spellvirkinu.

  - þj

Hugðist sprengja ritstjórn:

Sprengjumaður 
heim til Belgíu

208,5106
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

116,83 117,39

181,41 182,29

152,8 153,66

20,489 20,609

20,066 20,184

17,863 17,967

1,1923 1,1993

176,23 177,29

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,  Örn 
Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is 

Dagskrá skv. lögum félagsins er:
1. Setning fundar og dagskrá kynnt.
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
3. Skýrsla stjórnarinnar um störf félagsins á liðnu starfsári.
4. Umræða um skýrslu stjórnar.
5. Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir.
6. Umræða um reikninga og þeir bornir upp til samþykktar.
7. Skýrslur nefnda, ef kjörnar hafa verið.
8. Tillögur/lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum.
9. Kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda.
10.  Kjör Skoðunarmanna.
11. Önnur mál.
12.  Fundarslit.

Rétt til setu á aðalfundi hafa allir félagar í öllum deildum og móðurfélagi
sem hafa staðið full skil á gjöldum til félagsins. Hinir sömu hafa einnig
atkvæðisrétt á aðalfundi.

Stjórnin

Aðalfundur 
Ferðaklúbbsins 4x4

verður miðvikudagskvöldið 8. maí kl. 20:00.
Fundarstaður er Hótel Natura (Loftleiðir).

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Fimmtudagur
Strekkingur NV- lands annars hægari.

SVALT  verður á landinu fram eftir vikunni en á fimmtudag snýst til suðvestanáttar 
með hlýnandi veðri og á föstudag verður væntanlega orðið frostlaust á láglendi.
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1. maí í Reykjavík
B A R Á T T U D A G U R  L A U N A F Ó L K S  Í  9 0 Á R

Lúðrasveit verkalýðsins og 
Lúðrasveitin Svanur leika 

Götuleikhús
Íslenski fáninn fyrir börnin
Örræður á gönguleiðinni

Útifundur á Ingólfstorgi frá kl. 14:10 til 15:00
Ræðumenn:

Ólafía Björk Rafnsdóttir formaður VR og
Snorri Magnússon formaður 

Landssambands lögreglumanna

Tónlist:
Kvennakór Reykjavíkur,

Barnakór Kársness,
Kolbrún Völkudóttir syngur á táknmáli með kórum.

Jónas Sig. með blásurum.
Fundarstjóri: Þórarinn Eyfjörð.

Dagskráin verður túlkuð á táknmáli.

Minnum á 1. maí kaffi verkalýðsfélaganna

Kröfuganga 1. maí 1974

Dagskrá:

SAFNAST VERÐUR SAMAN Á HLEMMI Kl. 13 OG LAGT AF STAÐ NIÐUR LAUGAVEG Kl. 13:30

Kaupmáttur – atvinna – velferð
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Skráning fer fram á  
www.promennt.is 
og þar má einnig finna 
allar nánari upplýsingar.

STYRKTU 
STÖÐU ÞÍNA

www.promennt.is

Skeifunni 11B  108 Reykjavík  Sími 519 7550  promennt@promennt.is

SKRÁÐU ÞIG NÚNA!

BÓKARANÁM FYRIR 
LENGRA KOMNA – AUKAHÓPUR!
Viltu dýpka þekkingu þína í bókhaldi eða ertu jafnvel á leiðinni í 
námið Viðurkenndur bókari? Þá er þetta kjörinn undirbúningur 
fyrir þig! 

Vegna mikillar eftirspurnar höfum við bætt við aukahópi sem 
hefst 7. maí. Bókaranám fyrir lengra komna er hagnýtt 
framhaldsnámskeið í bókhaldi sem hentar þeim sem hafa 
einhverja bókhaldsreynslu eða hafa lokið tölvu-, skrifstofu- og 
bókhaldsnámi og vilja ná dýpri þekkingu og færni í bókhaldi. 
Námskeiðið er einnig hugsað sem aðfararnám fyrir þá sem 
stefna á námið Viðurkenndur bókari. 

Kvöldhópur hefst 7. maí  90 std. 109.000 kr.

Kennsla fer að mestu leyti fram í formi verklegra æfinga með 

Excel fyrir bókara
Fjárhagsbókhald, upprifjun og flóknar færslur
Vsk. uppgjör og leiðréttingarskýrslur
Launabókhald, útreikningur launa, lífeyrissjóður og skattur
Launamiðar, launaframtal og skil til skatts
Afstemmingar, lokafærslur og skil á bókhaldi til endurskoðenda
Uppsetning rekstrar- og efnahagsreikninga
Lestur ársreikninga

TOLLSKÝRSLUGERÐ
Öðlastu færni í gerð tollskýrslna á þessu stutta og hnitmiðaða 
námskeiði þar sem m.a. er farið yfir reglur er varða innflutning, 
myndun tollverðs og útreikning aðflutningsgjalda. Farið er yfir 
fylgiskjöl með vörusendingum og hvaða tilgangi þau þjóna við 
innflutning og gerð tollskýrslna ásamt því að kynntir eru 
fríverslunarsamningar og notkun tollskrárinnar. 

14. maí  21 std.  
28.000 kr.

ÖRYGGISMÁL TF-GNA, þyrla Land-
helgisgæslunnar, var á laugar-
dagskvöld flutt með flutninga-
bifreið frá Kvískerjum í Öræfum 
til Reykjavíkur. Þyrlan nauðlenti 
þar vegna bilunar í útkalli.

Þyrlan TF-SYN flutti mann-
skap og búnað að Kvískerjum til 
að undirbúa GNA fyrir flutning-
inn og gekk framkvæmdin í alla 
staði mjög vel. Til stóð að flytja 
þyrluna á mánudag en gengið var 
fyrr í verkið vegna óhagstæðrar 
veðurspár.  - shá

Flutningur tókst vel:

TF-GNA komin 
til Reykjavíkur

VEISTU SVARIÐ?

NÁTTÚRA Björgunarsveitarmönn-
um á Þórshöfn virðist hafa tekist 
að bjarga einum af sex háhyrn-
ingum sem syntu upp í fjöru við 
Heiðarhöfn á Langanesi í gær, 
um kílómetra frá Þórshöfn. Þegar 
Fréttablaðið fór í prentun voru tvö 
dýr þegar dauð en þrjú tórðu enn 
þá.

Guðni Hauksson, formaður 
björgunarsveitarinnar Hafliða, 
var á staðnum. Hann segir að til-
kynning um hvalina hafi komið 
um tvöleytið. Þegar voru kallaðir 
út björgunarsveitarmenn frá Þórs-
höfn, sem voru fimmtán á staðnum 
þegar mest var. 

„Það tókst að koma einu dýri út 
og öðru náðum við að koma út í tví-
gang en það synti alltaf upp í fjör-
una aftur,“ segir Guðni. Í gær var 
farið á gröfu niður í fjöruna sem 
gróf holur fyrir dýrin. „Þetta er 
það eina sem okkur datt í hug til 
að halda þeim lifandi á fjörunni en 
svo verður reynt að koma þeim út 
þegar flæðir seint í kvöld,“ sagði 
Guðni. Hann var svartsýnn á að 
dýrunum yrði bjargað úr því sem 
komið var í gærkvöldi.

Sverrir Daníel Halldórsson, líf-
fræðingur hjá Hafrannsóknastofn-
un, segist ekki muna eftir því að 
hafa áður heyrt af því að háhyrn-
ingar syntu upp í fjöru með þess-
um hætti hér á landi, án þess að 
vilja fullyrða nokkuð um að atvik-
ið nú sé einsdæmi. Hann segir það 
einn af leyndardómum lífríkis-
ins af hverju hvalir syndi á land, 
án merkjanlegrar ástæðu. Þó séu 
yfirleitt þrjár ástæður taldar lík-
legastar.

„Í fyrsta lagi truflanir í segul-
sviði og þá raskist staðsetning-
artækni þeirra. Eins hefur verið 
nefnt að forystudýrið sé veikt og 
syndi í land þess vegna. Hin dýrin 
fylgja svo á eftir. Að síðustu hafa 

menn nefnt að hjörðin hafi fælst 
af einhverjum ástæðum, með þess-
um afleiðingum,“ segir Sverrir. 
Fræðin geyma jafnframt kenning-
ar um að landfræðilegar aðstæð-

ur spili inn í þessa hegðun dýr-
anna, til dæmis að fjaran sé flöt 
og sendin. Myndir af vettvangi við 
Heiðar höfn sýna að aðstæður eru 
með þeim hætti.   svavar@frettabladid.is

Björguðu einum af 
sex háhyrningum
Sex háhyrningar syntu upp í fjöruna við Heiðarhöfn á Langanesi í gær. Björgunar-
sveitarmenn unnu klukkustundum saman að því að koma þeim til bjargar. Einum 
virðist hafa tekist að bjarga. Líffræðingur segir þessa hegðun hvala óútskýrða.

ERFIÐAR AÐSTÆÐUR  Tvö dýr drápust fljótlega í fjörunni í gær. Litlar líkur voru 
taldar á björgun þriggja dýra en reyna átti til þrautar. MYNDIR/HILMA STEINARSDÓTTIR

HANDAFLIÐ  Dýrin voru misstór en þau stærstu nokkur tonn að þyngd; því máttu 
menn sín lítils með handaflinu einu saman.

NÁTTÚRA Sérstök fjárveiting frá stjórnvöldum, 20 
milljónir króna, var samþykkt nýlega til aukinn-
ar landvörslu á friðlýstum svæðum og vinsælum 
ferðamannastöðum. Þetta er gert til að bregðast við  
versnandi ástandi fjölsóttra ferðamannastaða vegna 
aukins ágangs ferðafólks.  

Í tilkynningu frá umhverfis- og auðlindaráðu-
neytinu segir að mikil aukning ferðamanna til 
Íslands kalli á verulegt átak í uppbyggingu innviða 
á friðlýstum svæðum, en jafnframt verulega aukna 
landvörslu; fræðslu, umsjón og eftirlit. Samkvæmt 
fjárfestingaráætlun verða á næstu þremur árum 
veittar 500 milljónir króna árlega til uppbyggingar 
ferðamannastaða og 250 milljónir króna árlega til 
uppbyggingar þjóðgarða og friðlýstra svæða.

Gangi spár eftir má gera ráð fyrir að komur 
ferðamanna til landsins nái einni milljón innan 
fárra ára. Samkvæmt Ferðamálastofu nam fjöldi 
erlendra gesta um Leifsstöð um 647 þúsundum á 
árinu 2012, sem er tæplega 20% aukning frá árinu 
áður.  - shá

Aukin fræðsla, umsjón og eftirlit sem svar við ágangi ferðafólks:

Fé veitt til aukinnar landvörslu

DYRHÓLAEY  Markvisst er unnið að því að byggja upp 
aðstöðu á ferðamannastöðum og í þjóðgörðum landsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

1. Hvað heitir forsætisráðherra Ítalíu?
2. Hvað heitir höfuðborg Bangladess?
3. Hver var kjörsóknin í alþingiskosn-
ingunum á laugardaginn?

SVÖR

1. Enrico Letta. 2. Dakka. 3. 81,4%

BRETLAND, AP Talið er að 140 fyrr-
verandi vistbörn á barnaheimilum 
í Wales hafi mátt þola kynferðislegt 
ofbeldi á meðan á dvöl þeirra stóð. 
Þetta kemur fram í nýrri rannsókn 
sem breska lögreglan kynnti í gær.

Rannsóknin tók til átján heimila 
og í niðurstöðum hennar kemur 
fram að fólkið sem um ræðir, aðal-
lega sjö til nítján ára drengir, hafi 
mátt þola alvarlega og kerfis-
bundna misnotkun, meðal annars 
nauðgun, á árunum 1965 til 1992.

Blásið var til rannsóknarinnar í 

nóvember eftir úttekt BBC þar sem 
kom fram að grunsemdir og ásak-
anir um misnotkun á vistheimil-
um í Wales hefðu ekki verið rann-
sakaðar í þaula. Eftir því sem leið 
á beindust augu rannsakenda að 
fleiri heimilum og lengra tímabili.

Ásakanirnar beinast að 84 meint-
um brotamönnum, 75 körlum og níu 
konum, og er einn þeirra í haldi 
vegna rannsóknarinnar.

Rannsóknin stendur enn yfir og 
er ekki útilokað að enn fleiri ásak-
anir muni koma fram.  - þj

Sláandi skýrsla um misnotkun á barnaheimilum í Wales:

Kerfisbundin afbrot um árabil

VETTVANGUR AFBROTANNA  Tugir 
barna voru misnotuð á barnaheimilum í 
Wales um árabil að því er fram kemur í 
lögreglurannsókn. Þar á meðal var Bryn 
Estyn-heimilið.



Afsláttarþrep Orkunnar er nýjung á Íslandi þar sem Orkulyklahöfum býðst stighækkandi 
afsláttur af eldsneyti hjá Orkunni í takt við aukinn fjölda keyptra lítra í mánuðinum á undan 

hjá Orkunni og Shell. Þín stöð bætist við Afsláttarþrep Orkunnar og verður afslátturinn 
þannig að hámarki 10 kr.

Skráðu þig í Afsláttarþrep Orkunnar á orkan.is og 
hámarkaðu afsláttinn þinn.

Sjá nánar á www.orkan.is

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!Símanúmer þjónustuvers: 578 8800www.orkan.is/afslattarthrep
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Hámarkaðu afsláttinn
7KR

5KR

10KR

0-
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50-150L           150L +

Afsláttarþrep Orkunnar

Þín stöð

ÞREP 1  0-50L = 5 kr. afsl.

ÞREP 2  50-150L = 7 kr. afsl.

ÞREP 3  150L+ = 10 kr. afsl.

3 kr. 2 kr. Þín stöð

5 kr. 2 kr. Þín stöð

8 kr. 2 kr. Þín stöð



30. apríl 2013  ÞRIÐJUDAGUR| FRÉTTIR | 8

N 27
2013

Listahátíð
í Reykjavík

Upplifum Listahátíð

Leikið í myrkri
@ Harpa, Norðurljós — 22. maí

Routeopia
@ Lagt af stað frá Hörpu — 19., 26. & 31. maí

Shostakovich—áskorunin
@ Harpa, Norðurljós — 2. júní

Bang on a Can—All Stars
@ Harpa, Eldborg — 17. maí

Öll dagskráin og miðasala á
www.listahatid.is

17. maí — 2. júní

Forsætisráðherra slapp við 
sprengjuárás

1 SÝRLAND, AP Wael al-Halqi, 
forsætisráðherra Sýrlands, slapp 

ómeiddur þegar sprengja sprakk í 
Damaskus í gær. Sprengjan sprakk 
nálægt bílalest forsætisráðherrans og 
var ætlunin að myrða ráðherrann, að 
sögn fréttamiðla í landinu. 

Ríkissjónvarpið í Sýrlandi sagði 
marga hafa látist í sprengingunni, en 
mannréttindasamtök segja minnst 
fimm hafa látist. Á meðal hinna 
látnu voru tveir lífverðir al-Halqi og 
bílstjóri hans. 

260 þúsund létust í Sómalíu

2 SÓMALÍA, AP Hungursneyð í 
Sómalíu árið 2011 varð 260 

þúsund manns að bana, tvöfalt 
fleirum en áður hafði verið talið. 
Helmingur hinna látnu voru börn 
fimm ára og yngri. Þetta kemur fram 
í nýrri bandarískri skýrslu sem gefin 
verður út í vikunni.

Hjálparsamtök segja tugi þúsunda 
manna hafa látist að óþörfu vegna 
þess hversu seint alþjóðasamfélagið 
brást við ástandinu í lok árs 2010 
og byrjun 2011. Herskáir öfgamenn 
sem stjórnuðu hluta landsins komu 
einnig í veg fyrir að hjálparsendingar 
bærust til þurfandi.

Nýr konungur í Hollandi

3 HOLLAND, AP Nýr konungur 
verður svarinn í embætti í Hol-

landi í dag. Beatrix, drottning lands-
ins, ætlar þá að láta af embættinu og 
sonur hennar Vilhjálmur Alexander 
tekur við krúnunni. Beatrix ávarpaði 
þjóð sína í síðasta sinn í gærkvöldi.

DÓMSMÁL „Þetta mál hefur legið 
þungt á okkur í eitt og hálft ár,“ 
segir Rúnar Geirmundsson, eig-
andi Útfararþjónustunnar sem í 
gær var sýknuð af kröfu Kirkju-

garða Reykja-
v í k u r  u m 
greiðslu gjalds 
við útfarir og 
kistulagningar 
í kirkjunni og 
kapel lunni í 
Fossvogi.

Kirkjugarðar 
Reykjavíkur 
settu gjaldið 
á í ársbyrjun 

2012. Það er 3.500 krónur fyrir 
kapelluna og 6.500 krónur fyrir 
kirkjuna. Þórsteinn Ragnarsson, 
forstjóri Kirkjugarðanna, segir 
gjaldinu ætlað að vega upp á móti 
kostnaði við húsnæðið þótt því fari 
fjarri að það endurspegli hann 
allan. Eðlilegt hafi þótt að útfarar-
stofur önnuðust innheimtuna.

„Við erum svolítið hissa,“ segir 
Þórsteinn. „Dómarinn telur að 
viðkomandi útfararstofa eigi ekki 
aðild að málinu. Þannig að það 
gilda ekki sömu hefðbundnu við-
skiptavenjur gagnvart Kirkjugörð-
unum og öðrum kirkjum.“

Rúnar minnir á að á árunum 
2004 til 2006 hafi Kirkjugarðarn-
ir lagt á líkhúsgjald sem umboðs-
maður Alþingis hafi sagt ólöglegt 
þar sem fyrir því væri ekki laga-
heimild. Nú hafi verið reynt að 
koma á nýju gjaldi og lagt fyrir 
útfararþjónustur að innheimta það 
af viðskiptavinum.

„Þetta eru peningar sem við 
höfum alltaf neitað að rukka og 
höfum aldrei rukkað. Niðurstaðan 
er komin og þeir hafa enga heim-
ild til að skikka fyrirtæki úti í bæ 
til að rukka fyrir sig gjald; hvort 

sem það er löglegt eða ólöglegt,“ 
segir Rúnar.

Þórsteinn segir Kirkjugarðana 
muna um gjaldið því þeir hafi 
verið reknir með tapi síðastliðin 
tvö ár. Ekki var tekin afstaða til 
þess í Héraðsdómi Reykjavíkur 
hvort gjaldið sé löglegt eða ekki.

Þórsteinn bendir á að í líkhús-
gjaldamálinu hafi umboðsmað-
ur Alþingis lagt til að heimildir í 
lögum yrðu gerðar skýrari. Þetta 
hafi ekki gerst.

„Heppilegast væri fyrir alla að 
menn tækju á honum stóra sínum 
í innanríkisráðuneytinu og kæmu 
því á hreint hvort setja eigi þetta 

sem heimild í lögum eða ekki. Ég 
væri mjög sáttur við að niðurstað-
an á löggjafarsamkundunni yrði 
að það væri ekki leyft. Þá yrðum 
við bara að velta við öðrum stein-
um. Á meðan þetta hangir svona í 
lausu lofti er öllum gert mjög erfitt 
fyrir,“ segir Þórsteinn. 

 gar@frettabladid.is

Þarf ekki að rukka 
kistulagningargjald
Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði útfararstofu af kröfu um að hún innheimti 
fyrir Kirkjugarða Reykjavíkur gjald vegna útfara og kistulagninga. Forstjóri 
Kirkjugarðanna er hissa á að ekki gildi sama fyrir kirkjugarðana og aðrar kirkjur.

NEITAÐI  Rúnar Geirmundsson neitaði að innheimta gjöld á útfarir og kistulagning-
ar fyrir Kirkjugarða Reykjavíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÞÓRSTEINN 
RAGNARSSON

  Þeir hafa enga heimild 
til að skikka fyrirtæki út í 

bæ til að rukka fyrir sig 
gjald.

Rúnar Geirmundsson útfararstjóri

HEILBRIGÐISMÁL Ekki er á barnshafandi fjölskyld-
ur leggjandi að ferðast langar vegalengdir til þess 
að fæða. Þetta segir Esther Ósk Ármannsdóttir, 

sem nýverið lét af embætti for-
manns Ljósmæðrafélags Íslands.

Á aðalfundi félagsins nýverið 
kallaði stjórn þess eftir skýrri 
stefnumótun um fæðingarþjón-
ustu en fæðingarstöðum á land-
inu hefur fækkað úr sextán í átta 
á síðastliðnum sextán árum.

„Þessum litlu fæðingarstöðum 
hefur verið lokað eða þá þjónust-
an mikið skert, sem hefur valdið 
því að konur sem eru barnshaf-

andi og fjölskyldur þeirra þurfa oft og tíðum að 
fara langan veg vegna fæðinga, ekki síst á vet-
urna,“ segir Esther Ósk og bætir við: „Við lýsum 
yfir áhyggjum af þessari stöðu og köllum eftir 
heildrænni stefnu um þessi mál til hagsbóta fyrir 
allar fjölskyldur á barneignaaldri.“

Þá segir Esther að mikið álag sé á fjölskyldum 

skömmu fyrir fæðingu. Þann tíma eigi að nýta 
í andlegan undirbúning og hreiðurgerð fremur 
en í ferðalög sem geti valdið streitu og jafnvel 
árekstrum vegna skuldbindinga eldri barna og 
annarra fjölskyldumeðlima. - mþl

Stjórn Ljósmæðrafélags Íslands kallar eftir stefnu um fæðingarþjónustu:

Fæðingarþjónusta verið skert

FÆKKAÐ  Fæðingarstöðum á landinu hefur fækkað úr sextán 
í átta á síðustu sextán árum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ESTHER ÓSK 
ÁRMANNSDÓTTIR

HEIMURINN

1

2

3



Til hamingju Íslendingar
Harpa hlýtur  
Mies van der Rohe 
verðlaunin

Harpa hlýtur í ár verðlaun 
Evrópusambandsins fyrir 
nútímabyggingarlist, sem 
kennd eru við þýska arkitektinn 
Mies van der Rohe, en þau eru 
ein virtustu verðlaun sinnar 
tegundar. 350 byggingar frá  
37 löndum Evrópu voru 
tilnefndar að þessu sinni.

Við óskum Henning Larsen 
Architects í Danmörku, 
Batteríinu arkitektum og  
Ólafi Elíassyni innilega til 
hamingju með þessa miklu  
og góðu viðurkenningu  
— sem og þjóðinni allri.

Harpa — húsið þitt.
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Háskóli Íslands býður upp á úrval 
námskeiða í viðskiptafræði með vinnu.

Kynntu þér námið á vmv.hi.is

Umsóknarfrestur er 5. júní

Viðskiptafræði
með vinnu 

Aukin þekking
- fjárfesting til framtíðar

BIRTING LÝSINGAR

Útgefandi: REG 1 fagfjárfestasjóður,
kennitala 680912-9390, Borgartúni 19, 105 Reykjavík

REG 1 fagfjárfestasjóður hefur birt lýsingu í tengslum við umsókn 
um að flokkur eignavarinna skuldabréfa væri tekinn til viðskipta á 
skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. Lýsingin er 
dagsett 29. apríl 2013 og staðfest af Fjármálaeftirlitinu, gefin út á 
íslensku og gefin út rafrænt og birt á vefsíðu Stefnis hf. sem er 
rekstraraðili sjóðsins, nánar tiltekið á slóðinni www.stefnir.is/kaupholl. 
Lýsinguna má nálgast á vefsíðunni næstu 12 mánuði. NASDAQ OMX 
Iceland hf. tilkynnir opinberlega ef skuldabréfin eru tekin til viðskipta 
og þá hvenær fyrsti mögulegi viðskiptadagur með bréfin er á hinum 
skipulega verðbréfamarkaði, en NASDAQ OMX Iceland hf. tilkynnir 
slíka dagsetningu með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara.

Skuldabréfin eru gefin út af REG 1 fagfjárfestasjóði sem rekinn er af 
Stefni hf. Upphafleg höfuðstólsfjárhæð útgefinna skuldabréfa, sem öll 
hafa verið seld, og heildarheimild útgáfu nemur 5.500.000.000 kr. að 
nafnverði. Bréfin eru gefin út rafrænt í kerfi Verðbréfaskráningar 
Íslands hf. Auðkenni flokksins er REG1 12 1. ISIN-númer skuldabréf- 
anna er IS0000022226. Bréfin eru gefin út í íslenskum krónum og er 
hver eining skuldabréfanna 1 kr. að nafnverði. Tilgangur með því að fá 
skuldabréfin tekin viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ 
OMX Iceland hf. er að tryggja fjárfestum að starfshættir og upp- 
lýsingagjöf um m.a. fjárhagsstöðu útgefanda séu í samræmi við Reglur 
fyrir útgefendur fjármálagerninga, útgefnar af NASDAQ OMX Iceland 
hf., eins og þær eru á hverjum tíma, svo og að auka markaðs- hæfi 
skuldabréfanna.

Nánari upplýsingar um REG 1 fagfjárfestasjóð og skuldabréfaflokkinn 
REG1 12 1 má finna í lýsingu sjóðsins. Fyrirtækjaráðgjöf Fjárfestinga- 
bankasviðs Arion banka hf. hafði umsjón með því ferli að fá skulda- 
bréfin tekin til viðskipta í Kauphöllinni.

Reykjavík, 29. apríl 2013
Stjórn Stefnis hf.

Skoðanakannanir sem birtar voru 
í aðdraganda þingkosninganna 
á laugardag fóru almennt mjög 
nærri úrslitunum. Könnun Félags-
vísindastofnunar Íslands fór næst 
úrslitunum en könnun MMR kom 
næst á eftir.

Fjögur fyrirtæki könnuðu fylgi 
flokkanna með skoðanakönnun-
um fyrir þessar alþingiskosning-
ar. Fréttablaðið og Stöð 2 gerðu 
sameiginlegar kannanir sem 
birtust í þeim miðlum, Capacent 
Gallup gerði skoðanakannanir 
fyrir fréttastofu Ríkisútvarpsins 
og Félagsvísindastofnun Háskóla 
Íslands gerði kannanir fyrir Morg-
unblaðið. Þá birti könnunarfyrir-
tækið MMR niðurstöður sinna 
kannana opinberlega reglulega 
fyrir kosningarnar.

Öll þessi fyrirtæki birtu niður-
stöður kannana í vikunni fyrir 
kosningar. Þegar niðurstöðurnar 
eru bornar saman við niðurstöður 
kosninga kemur í ljós að Félags-

vísindastofnun komst að meðal-
tali næst niðurstöðunni hjá þeim 
fimmtán framboðum sem kosið var 
á milli. Að meðaltali munaði 0,61 
prósentustigi á fylgi hvers flokks 
í könnun Félagsvísindastofnunar, 
sem gerð var dagana 17. til 23. 
apríl. 

Næstminnstu munaði í könnun 
MMR, sem gerð var dagana 22. til 

25. apríl, eða 0,66 prósentustigum 
að meðaltali. Litlu meiru munaði 
í könnun Fréttablaðsins og Stöðv-
ar 2, um 0,7 prósentustigum að 
meðaltali, en könnunin var gerð 
dagana 22. til 24. apríl. Mestur var 
munurinn í könnun Capacents, sem 
gerð var dagana 18. til 25. apríl, 
0,73 prósentustig að meðaltali. 

 brjann@frettabladid.is

Félagsvísindastofnun 
komst næst úrslitum
Afar litlu munaði að meðaltali á niðurstöðum kannana og kosninganna á laugar-
dag. Fjórar kannanir voru birtar vikuna fyrir kosningarnar og komst Félagsvís-
indastofnun Háskóla Íslands næst niðurstöðunum og MMR var næst á eftir.

Það vekur athygli hve niðurstöður allra kannananna 
voru nálægt úrslitunum, segir Svandís Nína Jónsdóttir 
stjórnmálafræðingur, sem hefur rannsakað skoðana-
kannanir fyrir alþingiskosningar.

Hún bendir þó á ákveðin tilvik sem skeri sig frá. 
Fréttablaðið og Stöð 2 mældu til að mynda fylgi Sjálf-
stæðisflokksins talsvert undir kjörfylgi. Þá mældi MMR 
fylgi Framsóknarflokksins talsvert undir kjörfylgi, en 
fylgi Pírata vel yfir kjörfylginu.

Kannanir sýndu miklar fylgissveiflur fyrir kosning-
arnar, en aðallega hjá stóru flokkunum fjórum, segir 
Svandís Nína. Minni sveiflur mældust á fylgi minni 
framboðana, þrátt fyrir mikla eftirspurn kjósenda eftir einhverju nýju, 
sem endurspeglast í því að um fjórðungur kjósenda kaus eitthvert af nýju 
framboðunum.

➜ Sveiflurnar mestar hjá stóru flokkunum

SVANDÍS NÍNA 
JÓNSDÓTTIR

SJÁVARÚTVEGUR Góð veiði hefur verið á kolmunna-
miðunum við Færeyjar eftir að veður gekk þar niður. 
Til Neskaupstaðar tínast skip Síldarvinnslunnar eitt 
af öðru til hafnar með góðan afla; Börkur NK kom til 
Seyðisfjarðar með fullfermi eða 1.800 tonn og Beitir 
NK með fullfermi eða 2.100 tonn.

Flest skipanna eru að fá 300 til 500 tonn í holi en 
misjafnt er hve lengi er togað. Stystu holin eru oft 
um fjórir tímar en stundum er togað í allt að tíu tíma. 
Veiðisvæðið er hið sama og verið hefur að undan-
förnu; um 90 mílur suður af Suðurey. Fjarlægðin frá 
veiðisvæðinu er um 350 mílur og eru skipin um einn 
og hálfan sólarhring að sigla frá miðunum til Aust-
fjarðahafna í góðu veðri.

Í Neskaupstað er búið að taka á móti um 8.300 tonn-
um af kolmunna til mjöl- og lýsisvinnslu. Þá hefur 
einnig verið landað liðlega 1.450 tonnum af frystum 
kolmunna í Neskaupstað.  

Flutningaskipið Green Guatemala liggur nú í höfn 
í Neskaupstað við að lesta frysta loðnu sem fer til 
Svartahafsins. Um er að ræða eina stærstu útskipun 
ársins en skipið mun taka 5.000 tonn af afurðum.    - shá

Flutningaskip sækja frysta loðnu og rýma fyrir kolmunnaafurðum:

Góð kolmunnaveiði eftir brælu

Í NORÐFJARÐARHÖFN  Mikið líf er að jafnaði í höfninni á 
þessum tíma árs.  MYND/KRISTÍN HÁVARÐSDÓTTIR

ÍTALÍA, AP Fjármálamarkaðir virðast taka 
Enrico Letta, forsætisráðherra Ítalíu, fagnandi 
ef marka má skuldabréfaútboð ríkissjóðs í gær.

Að morgni sama dags og nýja ríkisstjórnin 
var samþykkt í neðri deild þingsins fékk ríkis-
sjóður Ítalíu bestu lánakjör sem hann hefur 
fengið frá árinu 2010.

Alls seldu Ítalir tíu ára skuldabréf fyrir 
þrjá milljarða evra með ávöxtunarkröfu upp á 
3,94% í samanburði við 4,66% í síðasta útboði. 
Þá seldust fimm ára skuldabréf, einnig fyrir 
þrjá milljarða evra, með 2,84% ávöxtunarkröfu 
miðað við 3,65% í síðasta útboði.

Samsteypustjórn Lettas, þar sem stóru flokk-

arnir tveir koma saman, á enn eftir að fá sam-
þykki öldungadeildarinnar, en tillaga þess efnis 
verður lögð fram í dag. Verði hún samþykkt 
lýkur tveggja mánaða stjórnarkreppu í Ítalíu.

Letta bíður stórt verkefni þar sem Ítalía er í 
erfiðri stöðu efnahagslega. 

Síðustu misseri hafa stjórnvöld þurft að 
grípa til erfiðra og óvinsælla aðhaldsaðgerða. 
Letta boðaði ákveðinn viðsnúning í gær, meðal 
annars að lækka skatta á ungt fólk og afnema 
fasteignaskatta, en hann hyggst einnig efla 
hagvöxt og vinna á atvinnuleysi og spillingu.

Hlutabréfamarkaðir tóku einnig við sér og 
hækkuðu um 1,5% snemma dags.  - þj

Lántökukostnaður Ítalíu lækkar og nýr forsætisráðherra boðar aðgerðir til að efla hagvöxt:

Bjartsýni fylgir nýrri stjórn Enricos Letta

Á ÞINGI  Enrico Letta ávarpaði neðri deild ítalska 
þingsins í gær. Fjármálamarkaðir tóku nýrri stjórn 
fagnandi, en Letta boðar umfangsmiklar aðgerðir 
til að efla hagvöxt í landinu.  NORDICPHOTOS/AFP 

ORKUMÁL Hlutfall endurnýjan-
legra orkugjafa af heildar-
orkunotkun ESB-ríkjanna nam 
einungis um fjórtán prósentum 
árið 2011 að því er fram kemur í 
nýjum tölum frá Eurostat. Ríkin 
hafa aukið notkun slíkra orku-
gjafa síðustu ár, hlutfallið var 
aðeins tæp átta prósent árið 2004.

Af ríkjunum 27 eru Svíar efst-
ir á blaði með tæpan helming 
orkunotkunar í endurnýjanleg-
um orkugjöfum, en Lettar koma 
næstir með tæpan þriðjung.   - þj

Nýjar tölur frá Eurostat:

Meira af endur-
nýjanlegri orku

NIÐURSTÖÐUR KOSNINGA OG SÍÐUSTU KANNANA FYRIR KJÖRDAG
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 Niðurstöður kosninga
■ FBL 22. til 24. apríl 
■ MMR 22. til 25. apríl  
■ Gallup 18. til 25. apríl  
■ Félagsvísindastofnun 

17. til 23. apríl
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Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega 
og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu 
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður. 

Á MERIDA GÆÐAHJÓLUM

BRUNUM 
INN Í SUMARIÐ

MERIDA BIG NINE TFS300
FJALLAHJÓL

Stærðir:

Bremsur:
Gírar:

Þyngd:

21”15, 17, 19, 2
kaTectro, dis

T-9Shimano XT
kg13,8 k

28.332 KR.

169.990 KR.
Léttgreiðslur

MERIDA MATTS TFS-300
FJALLAHJÓL

Stærðir:

Bremsur:
GGírar:írar:

Þyngd:

2, 24”16, 18, 20, 22
diskaTectro, 

Shimano SLX-9Shimano S
13,85 kg

24.998 KR.

149.990 KR.
Léttgreiðslur
í 6 mánuði.

MERIDA CROSSWAYAA
T 100-L DÖT 100 L DÖMUMU

MERIDA MATTS
REDWOODREDWOOD

MERIDA CROSSWAY AA
T 100-D HERRA

MERIDA JULIET
REDWOOD

Stærðir:

Stærðir:

Stærðir:

Stærðir:

Bremsur:Brems r

Bremsur:Bremsur:

Bremsur:

Bremsur:
Gírar:

Gírar:

Gírar:

, 50 cm46

m16, 18, 20, 22 cm

m48, 52, 55, 58 cm

16, 18”

Tectro, diskaT t

V-BRAKEV-BRAKE

Tectro, diskaTectro, diska

V-BRAKE

Shimano Alivio

Shimano Tourney

Shimano Alivio

Shimano tourney

19.998 KR.

11.665 KR.

19.998 KR.

11.665 KR.

119.990 KR.

69.990 KR.

119.990 KR.

69.990 KR.

Léttgreiðslur Léttgreiðslur
í 6 á ðií 6 mánuði. í 6 mánuði.

MERIDAMERIDA CRCROOSSSSWWAAY HYY HYAAAA BRBR
20 GÖTUHJÓL HERRA

Stærðir:St ði

Bremsur:
Gírar:

48, 52, 55, 58 cm48 5
Tectro Novela

Shimano Acera-x

13.332 KR.

99.990 KR.
Léttgreiðslur
í 6 mánuði.

MERIDA CROSSWAY HYAA BR
20 GÖTUHJÓL DÖMU

Stærðir:ð

Bremsur:
Gírar:

cm46, 50, 54 
velaTectro Nov
a-xShimano Acer

13.332 KR.

99.990 KR.
Léttgreiðslur
í 6 mánuði.

MERIDA KRÅKEOY 7 Stærðir:

Bremsur:
Gírar:

Gaffall:

51, 55 cm
Fót- og handbr.

Nexus 7 gírar
Stál

18.332 KR.

109.990 KR.
Léttgreiðslur
í 6 mánuði.

MERIDA DINO 20 
BARNAHJÓL 6–8 ÁRA

MERIDA BELLA 16 
BARNAHJÓL 4–6 ÁRA

MERIDA DINO/BELLA 12
BARNAHJÓL 2–4 ÁRA

Bremsur: Bremsur: Bremsur:

Gírskipting: Þyngd:
Gírar: Dekk:

Grind:

Dekk:

Hjálpardekk fylgja.

Þyngd:

Dekk:

Power v-br 821A Fót- og handbr. Fótbremsur
Shimano 7,9 kg

6 16”
Ál

20”
7,5 kg

12”
8.332 KR. 4.998 KR. 4.165 KR.

49.990 KR. 29.990 KR. 24.990 KR.
Léttgreiðslur Léttgreiðslur Léttgreiðslur
í 6 mánuði. í 6 mánuði. í 6 mánuði.

Gírar:
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KYNNINGARFUNDUR UM 
FRÍVERSLUNARSAMNINGINN VIÐ KÍNA

FIMMTUDAGINN 2. MAÍ Á HILTON NORDICA KL. 16:00

Fundurinn fer fram á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut, 2. hæð í sal H-I, 2. maí kl 16:00.

Dagskrá:

Bergdís Ellertsdóttir, sendiherra og aðalsamningamaður Íslands, kynnir efni samningsins.

Magnús Bjarnason, forstjóri Icelandic Group, ræðir áhrif samningsins á viðskipti með fiskafurðir og 
önnur tækifæri sem felast í samningnum.

Andri Marteinsson, Íslandsstofu, kynnir þá þjónustu sem Íslandsstofa veitir fyrirtækjum í útflutningi.

Ársæll Harðarson, formaður ÍKV stýrir fundi og kynnir starfsemi ÍKV.

Umræður og fyrirspurnir.

Skráning á heimasíðu Íslensk-kínverska viðskiptaráðsins www.ikv.is
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Gullið tækifæri eða ógn? 

BRETLAND, AP Bandarísk kona 
í Bretlandi hefur verið dæmd í 
fimm ára fangelsi fyrir að hafa 
neytt fjórtán ára dóttur sína til 
að verða þungaða. Barnið ætlaði 
konan að ala upp sjálf.

Konan notaði gjafasæði og 
þvingaði dóttur sína til að ganga 
með barn fyrir sig. Konan átti 
þrjú ættleidd börn en hafði verið 
neitað um að ættleiða það fjórða. 
Stúlkan sagði fyrir rétti að hún 
hefði ekki viljað ganga með barn 
en hefði vonast til þess að móðir 
hennar myndi elska hana meira 
ef hún hlýddi. Stúlkan varð ófrísk 
fljótlega en missti fóstur. Móðir-

in gerði í kjölfarið sex tilraunir 
til viðbótar áður en stúlkan varð 
aftur þunguð og eignaðist son árið 
2011, þegar hún var sautján ára.

Ljósmæður á spítalanum þar 
sem drengurinn fæddist fylltust 
hins vegar grunsemdum þegar 
stúlkan vildi gefa syni sínum 
brjóst en móðir hennar bannaði 
það vegna þess að hún vildi ekki að 
hún tengdist barninu. Spítalinn til-
kynnti mál mæðgnanna til barna-
verndar. Stúlkan, sonur hennar 
og yngri systkini hennar tvö voru 
send í fóstur. 

Greint var frá dómi í málinu í 
fyrsta sinn í gær.  - þeb

Kona í Bretlandi afplánar fimm ára dóm: 

Neyddi dóttur 
til að ala barn

DÆMD Í FANGELSI  
Konan var dæmd í 
fangelsi í fyrra en 
fyrstu fréttir af málinu 
bárust í gær.  
 NORDICPHOTOS/GETTY

Spila 430 
blakleiki
í Kórnum
144 blaklið af landinu öllu komu saman í Kórnum 
í Kópavogi til leiks á stórmótinu HKarlinum, 
öldungamóti Blaksambands Íslands (BLÍ). 

Öldungamót Blaksambands Íslands

EINBEITING SKEIN ÚR HVERJU ANDLITI  Það var varla þurran þráð að finna á 
leikmönnum í Kórnum í gær.

GEYMT EN EKKI GLEYMT  Keppt er í tveimur flokkum á aldursbilinu 30-50 
ára og 50 ára og eldri. Ljóst er að kapparnir hafa engu gleymt.

BLAK ER ÍÞRÓTT FYRIR ALLA  Spilaðir verða 430 leikir í 21 deild á mótinu 
sem lýkur í dag. Spilað er á þrettán völlum.

KONUR Í MEIRIHLUTA  Alls voru fjórtán kvennadeildir á mótinu og voru þær ívið fleiri en karladeildir, sem voru sjö. Þetta er í 38. 
sinn sem mótið er haldið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LIÐSSKIPANIR  Það var mikill hiti í fólki þegar ljós-
myndara Fréttablaðsins bar að garði í gær.



Opið frá kl. 9–20 alla daga
Engihjalla og Granda

SUMARI[ ER KOMI[ OG ÍSINN LÍKA

399kr.rr pk.

Jarðarberja- og vanilluís í vöffluformi

499kr.rr pk.

Súkkulaði Cornettoís í vöffluformi

499kr.rr pk.

Jarðarberja Cornettoís í vöffluformi

399kr.rr pk.

Mintu- og súkkulaðibitaís í vöffluformi

399kr.rr pk.

Súkkulaði- og hnetuís í vöffluformi

198kr.rr

Ef þú kaupir ekta ítalska stein-

bakaða pizzu færðu 2 l Coke á
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9 tegundir af ekta ítalskri þunnbotna steinbakaðri pizzu og 2 l Coke á frábæru tilboði 9 tegundir af ekta ítalskri þunnbotna steinbakaðri pizzu og 2 l Coke á frábæru tilboði 

PIZZA & COKE

öffluformi

499kr.rr stk.

9 tegundir af ekta ítölskum

steinbökuðum pizzum 
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Jón Finnbogason, formaður Gerplu í 
Kópavogi, fór mikinn í Fréttablaðinu í 
gær, þar sem hann með rakalausum mál-
flutningi heldur því fram að vísa þurfi 
börnum frá íþróttaiðkun vegna óbilgirni 
Kópavogsbæjar.

Ég skil ekki hvað Jóni gengur til en 
vil byrja á því að árétta að það er rangt 
hjá honum að þúsund börn séu á bið-
lista hjá Gerplu. Samkvæmt þeirra eigin 
tölum voru 528 börn á biðlista sl. haust. 
Þar af voru 206 börn, frá sex ára aldri, 
úr Kópavogi. Á sama tíma voru 300 
iðkendur Gerplu búsettir utan Kópavogs. 
Þetta þýðir með öðrum orðum að „vandi“ 
Gerplu felst í því að um þriðjungur 
félagsmanna er ekki Kópavogsbúar. 
Það getur ekki hvílt nein skylda á skatt-
greiðendum Kópavogs að greiða fyrir 
nýtt húsnæði þegar félagið er þannig 
samsett. Eða eiga bæjarbúar að borga 
fyrir íþróttaiðkun þeirra sem búa ekki í 
bænum á sama tíma og þeirra eigin börn 
komast ekki að?

Íþróttahúsin vel nýtt
Einnig vil ég nefna, og vísa í nýlega sam-
antekt því til staðfestingar, að íþrótta-
húsin í Kópavogi eru að öllu jöfnu vel 
nýtt. Með því að halda öðru fram, eins 

og Jón gerir, er verið að gera lítið úr 
starfi HK og Breiðabliks sem eru í hópi 
öflugustu íþróttafélaga landsins. Gerpla 
hefur góða aðstöðu og til umráða stærsta 
íþróttahús landsins, skv. samningi við 
bæinn. Ekki stendur til að reisa aðra 
fimleikahöll enda engin þörf á því.

Erindi Gerplu frá sl. hausti var svarað 
með bréfi dagsettu 1. nóvember 2012, 
ólíkt því sem Jón heldur fram, þar sem 
afstaða bæjarins var rakin. Þar var 
áréttað að Gerplu var boðin aðstaða í 
íþróttahúsum Kársnesskóla og Linda-
skóla sem ekki var þegin.

Það er mjög miður, svo vægt sé til orða 
tekið, að Jón kjósi að ráðast til atlögu 
að Kópavogsbæ sem hefur búið fim-
leikafólki sínu bestu mögulegu aðstöðu 
á landinu öllu. Um það vitnar glæsilegur 
árangur íþróttafólksins okkar nú síðast 
á Íslandsmóti í hópfimleikum um liðna 
helgi.

Upphlaup formanns Gerplu
ÍÞRÓTTIR

Ármann Kr. Ólafsson
bæjarstjóri í Kópavogi

➜ Það er mjög miður, svo vægt sé 
til orða tekið, að Jón kjósi að ráðast 
til atlögu að Kópavogsbæ sem 
hefur búið fi mleikafólki sínu bestu 
mögulegu aðstöðu á landinu öllu. 

T
uttugu og sjö nýir þingmenn munu mæta til vinnu í 
Alþingishúsinu á setningardegi þingsins í haust. Alls 
konar fólk úr öllum geirum þjóðfélagsins, alls staðar að 
af landinu. Fólk sem á lítið sem ekkert sameiginlegt nema 
það að vera að byrja í nýrri vinnu sem það hefur takmark-

aða þekkingu á. 
Endurnýjun er nauðsynleg 

á löggjafarsamkundunni, um 
það eru allir sammála, en ef við 
setjum annan vinnustað, hvaða 
vinnustað sem er, inn í jöfnuna 
þá er staðan vægast sagt óvenju-
leg. Myndi einhver vinnustaður 
skipta tuttugu og sjö starfs-
mönnum af sextíu og þremur út 

á einu bretti? Og ef einverjum dytti nú slík fásinna í hug hvernig 
ætli rekstur fyrirtækisins gengi næstu mánuðina á eftir? Álagið 
á vönu starfsmennina myndi aukast til muna þar sem þeir þyrftu 
að eyða tíma og kröftum í að þjálfa upp nýju starfsmennina um 
leið og þeir sinntu eigin störfum og það tekur á taugarnar. Hætt er 
við að urgur yrði í fólki og að það hugsaði stjórnarmönnum fyrir-
tækisins þegjandi þörfina. Ef ofan á bættist að enginn hinna nýju 
starfsmanna kynni nokkuð til verka er líklegasta niðurstaðan sú að 
vönu starfsmennirnir gerðu uppreisn, neituðu að bæta þessu álagi á 
vinnuframlagið og hreinlega settu stjórninni stólinn fyrir dyrnar: 
ráðið vant fólk eða við löbbum út.

Vinnuveitendur alþingismanna, þjóðin sjálf, virðast ekki hafa 
nokkrar áhyggjur af því að ráða alls óvant fólk til starfa í æðstu 
stofnun samfélagsins. Engar kröfur eru gerðar til nýliðanna aðrar 
en þær að hafa komist ofarlega á lista einhvers framboðsins og náð 
inn á þing. Flestir kjósendur þekkja hvorki haus né sporð á þessu 
fólki, vita ekkert um mannkosti þess, hæfni til vinnu, vinnusemi, 
samstarfshæfileika eða innræti. Það er eins og Alþingi sé ekki 
vinnustaður í hugum vinnuveitandans. Bara eitthvert partí þar 
sem hver sem er getur beðið um orðið og fabúlerað út og suður eins 
og andinn blæs honum/henni í brjóst þá mínútuna. Kjaftaklúbbur 
athyglissjúklinga.

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, fráfarandi forseti Alþingis, 
sagði í umræðum í sjónvarpssal á kosninganótt að það tæki um 
það bil fjögur ár að læra að verða góður þingmaður. Samkvæmt 
því verða nýliðarnir sem taka til starfa í haust orðnir nokkuð góðir 
starfsmenn í lok kjörtímabilsins, en þá er allt eins líklegt að þeir 
missi vinnuna, nýir óþjálfaðir starfsmenn verði ráðnir í þeirra stað 
og þjálfunin þurfi að byrja frá grunni á ný. Kannski ekkert skrítið 
að virðing fyrir Alþingi sé um það bil ómælanleg í skoðanakönn-
unum. Þetta virðist ekki vera vinnustaður heldur þjálfunarbúðir ef 
borið er saman við aðra vinnustaði og þær kröfur sem þeir gera til 
starfsfólks.

Að þessu sögðu er auðvitað rétt að líta á þá hlið málsins sem snýr 
að flokkshollustu. Nýliðarnir væntanlega gera bara eins og forystu-
sauðirnir skipa – eða allavega virðist gengið út frá því. Það getur 
þó brugðið til beggja vona eins og glögglega kom í ljós á nýafstöðnu 
kjörtímabili þar sem mikil orka og tími fóru í hina svokölluðu 
kattasmölun, oftast án árangurs. Leiðtogar flokkanna verða því 
væntanlega að koma sér upp kröftugri svipum í haust og berja 
græningjana til hlýðni ef einhver samstaða á að nást í þinginu. 
Gangi þeim vel.

Nær helmingur alþingismanna nýr í starfi:

Engrar starfs-
reynslu krafist

Friðrika 
Benónýsdóttir

fridrikab@frettabladid.is

Vantaði kynningu
Stjórnarliðar og stuðningsfólk 
fráfarandi ríkisstjórnar hafa margir 
freistað þess að skýra hið gríðarlega 
fylgistap Vinstri grænna og sér-
staklega Samfylkingar að hluta til 
með því að hin góðu verk sem unnin 
voru á kjörtímabilinu hafi ekki náð í 
gegn til kjósenda. Því er ekki hægt að 
neita að stjórnin lét margt gott af sér 
leiða, en er það virkilega sennilegt 
að góðu verkin hafi liðið fyrir það að 
vera ekki nógu vel kynnt, og hverjum 
er þar þá um að kenna?

Upplýsingafulltrúaherinn
Þannig er nefnilega mál með vexti að 
hvert ráðuneyti hefur fram að tefla 
upplýsingafulltrúa, hvers starf er að 
svara fyrir gjörðir og vekja athygli á 
því sem vel er gert. Þá var meira að 

segja bætt um betur og í rúmt ár hef-
ur fréttahaukurinn Jóhann Hauksson 
gegnt starfi upplýsingafulltrúa ríkis-
stjórnarinnar. Það er harður dómur 
yfir þessum hópi að hann hafi ekki 
staðið sig í stykkinu. Er ekki líklegra 
að þjóðin hafi heyrt boðskapinn en 
ekki meðtekið hann af einni eða 
annarri ástæðu? 

Ákvörðun forsetans
Forseti Íslands, Ólafur 
Ragnar Grímsson, hitti 
formenn flokkanna á 
Alþingi á Bessastöðum 
í gær. Hann hafði boðað 
að hann tæki í fram-
haldinu ákvörðun 
um hver fengi 
stjórnarmynd-
unarumboðið. 

Svo virðist sem Sjálfstæðismenn hafi 
ekki verið að hengja sig á formleg-
heitin, þar sem formaðurinn Bjarni 
Benediktsson sagði í gær að hann 
gerði ráð fyrir að viðræður við Fram-
sóknarflokkinn hefðust strax sama 
dag, án þess að ákvörðun forseta 
lægi fyrir, og þeim ætti að ljúka á 

einni eða tveimur 
vikum. 

thorgils@frettabladid.is

Ársfundur sjálfbærniverkefnisins 2013
Ársfundur Sjálfbærniverkefnis á Austurlandi verður haldinn 

í Fróðleiksmolanum á Reyðarfirði þriðjudaginn 7.  maí frá kl. 13:00 – 17:00.
 Allir áhugasamir um verkefnið og sjálfbæra þróun eru hvattir til að mæta.
 Nánari dagskrá og upplýsingar um skráningu er hægt að nálgast á heimasíðu verkefnisins:

www.sjalfbaerni.is
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Það mætti segja mér að ventillinn 
hafi flautað á nokkrum undan-
farna daga og er ekki að undra 
miðað við þá spennu sem fylgir 
kosningum, sérstaklega fyrir þá 
sem eru í framboði til hins háa 
Alþingis. Ekki komust þó allir að 
sem vildu, enn aðrir þurftu að yfir-
gefa leikvöllinn, svipað eins og 
að vera dæmdur úr leik, í bili að 
minnsta kosti.

Það er vel þekkt fyrirbæri að 
blóðþrýstingur hækkar við spennu 
og streitu, líka við áreynslu og 
hreyfingu auk margra annarra 
þátta og er það eðlilegt. Hann er 
ekki föst tala heldur sveiflast yfir 
sólarhringinn og er það okkur 
nauðsynlegt. Það væri til að mynda 
ansi bagalegt ef við myndum ekki 
auka trukkið á kerfinu þegar 
á reyndi, en þar koma ýmsar 
aðstæður upp í hugann.

Til dæmis er verulega vont ef 
við ætlum okkur að standa hratt 
upp af stól eða úr rúmi og æða af 
stað inn í daginn. Þá er eins gott 
að hjarta- og æðakerfið elti mann, 
enn betra ef það er aðeins á undan 
manni sem talið er líklegast að 
gerist og algerlega ómeðvitað. 
Ef þrýstingurinn hækkar ekki 
og æðarnar þrengjast ekki til að 
bregðast við þessu tímabundna 

álagi missir maður meðvitund 
og liggur kylliflatur. Við læknar 
köllum það vasovagal syncope eða 
réttstöðublóðþrýstifall og hvorugt 
orðanna er sérlega þjált.

Vitum ekki af hverju 
Þegar rætt er um blóðþrýsting 
getur hann verið of lágur en flestir 
tengja þó slíka umræðu við hækk-
aðan blóðþrýsting sem hefur býsna 
margar orsakir, en sú algengasta 
er að við hreinlega vitum ekki af 
hverju. Mikill meirihluti þeirra 
sem greinast eru með svokallaða 
óútskýrða blóðþrýstingshækkun 
og því algengt að sjúklingar upp-
lifi að ekki sé frekar skoðað hvað 
veldur og viðkomandi skellt á lyf 
sem alla jafna eru fyrir lífstíð. 
Þetta er auðvitað ekki alveg svo 
einfalt. Í fyrsta lagi eru ákveðin 
mörk sem teljast eðlileg en þau eru 
á bilinu 100-120 í efri mörkum og 
60-80 í neðri mörkum á svoköll-
uðum kvikasilfursskala. Almenna 
reglan var að miða við að vera 
undir 140/90 mm Hg en rann sóknir 
undanfarin ár gefa vísbend ingar 
um að nauðsynlegt sé að grípa 

inn fyrr og meðhöndla eða breyta 
þeim lífsstílsþáttum sem eru að 
ýta þrýstingnum upp og fylgjast 
vel með viðkomandi. Það dugar 
því sjaldnast ein mæling og mikil-
vægt er að gefa þeim fjöldamörgu 
umhverfisþáttum gaum sem og 
öðrum áhættuþáttum viðkomandi.

Ég man eftir ungum strák með 
alltof háan blóðþrýsting sem ætl-
aði allt að sprengja. Hann hafði 
drukkið fimm orkudrykki áður en 
hann kom til skoðunar sem skýrði 
málið. Sömuleiðis eldri kona sem 
var hrifin af lakkrís og þurftu 
bæði einfaldar ráðleggingar til 
að laga ástandið. Enn annar hafði 
tekið lyfin sín samkvæmt fyrir-
mælum en svo rann lyfseðillinn út 
og hann hætti að taka þau inn og 
kom þremur árum seinna í mæl-
ingu! Stundum er þetta flóknara og 
er því nauðsynlegt að vita um hina 
ýmsu þætti sem geta gefið villandi 
mælingar. Hins vegar má ekki bíða 
endalaust með ákvörðun um fram-
hald og eftirfylgni hjá þeim sem 
sannarlega eru með háan blóð-
þrýsting án skýringar.

En hvers vegna þarf að eiga við 

of háan blóðþrýsting? Svarið við 
því er að of hár blóðþrýstingur er 
einn af megináhættuþáttum æða-
kölkunar, sem aftur er algengasta 
dánarorsök á Vesturlöndun, en 
slíkar breytingar á æðaveggjum 
slagæðanna leiða til hjarta- og 
heilaáfalla. Þróun þessara sjúk-
dóma gerist alla jafna á löngum 
tíma hjá flestum og því hefur hár 
blóðþrýstingur stundum verið kall-
aður hinn þögli dauði því einstak-
lingurinn getur verið einkenna-
laus um árabil og jafnvel fram að 
alvarlegu atviki eins og hjarta- eða 
heilaáfalli. Vafalaust eru þeir mjög 
margir sem ekki eru í nægjanlega 
góðu eftirliti, aðrir sem vita hrein-
lega ekkert hvernig staða þeirra 
er og svo enn aðrir sem kæra sig 
kollótta. 

Látið fylgjast með 
Greiningin byggir að sjálfsögðu 
á að mæla blóðþrýstinginn, sem 
er einföld og fljótleg aðferð til að 
átta sig. Best er að venja sig á að 
láta fylgjast með blóðþrýstingi og 
öðrum áhættuþáttum hjarta- og 
æðasjúkdóma með skipulögðum 

hætti. Ef þú þarft lyf þarf að fylgj-
ast reglubundið með þér og endur-
meta lyfjaþörfina og skammta-
stærðir. En burtséð frá lyfjum er 
mikilvægt að koma reglu á neyslu 
matar og drykkjar með því að 
draga úr salti, fituríkri fæðu og 
áfengi auk þess að fylgja almenn-
um leiðbeiningum um hollt matar-
æði. Stunda skal reglubundna 
hreyfingu þar sem hjartað fær 
aðeins að spretta úr spori og að 
sjálfsögðu hætta að reykja ef þú 
stundar þann ósið. 

Þið alþingismenn, sem eruð 
að klambra saman ríkisstjórn í 
þessum töluðu orðum, andið djúpt, 
passið þrýstinginn og munið að 
forvarnir eru aðalatriði þegar 
kemur að lýðheilsu.

Þið alþingismenn, 
sem eruð að klambra 

saman ríkisstjórn í þessum 
töluðu orðum, andið djúpt, 
passið þrýstinginn…

HEILSA
Teitur 
Guðmundsson
læknir

Er þrýstingurinn í lagi?

AF NETINU
Leiksýning á 
Bessastöðum? 

Sumir myndu telja að Ólafur 
Ragnar Grímsson væri að setja 
upp leiksýningu með því að kalla 
formenn flokka til sín einn af 
öðrum til að ræða við þá um 
stjórnarmyndun. Undir mynda-
vélum fjölmiðla. Hér á árum áður 
heyrðu menn reyndar aðeins 
í forseta eftir kosningar fyrir 
siðasakir, yfirleitt mættu þeir svo 
barasta með tilbúnar ríkisstjórnir.

[…] Flokksformennirnir vilja 
greinilega umgangast Ólaf 
Ragnar af varúð eftir inngrip 
hans í pólitíkina síðustu árin. En 
í raun geta þeir komið á Bessa-
staði með tilbúna ríkisstjórn, hafi 
hún þingmeirihluta er ekkert 
sem Ólafur Ragnar getur gert 
til að stöðva það. Þannig hefur 
hann í raun ekkert um það að 
segja hvernig ríkisstjórn verður 
mynduð, þótt látið sé eins og svo 
er. En þarna er dæmi um hvernig 
Ólafur Ragnar er að reyna að 
endurmóta forsetaembættið 
eftir sínu höfði–  nei, svona var 
það ekki á Davíðstímanum.

http://silfuregils.eyjan.is 

Egill Helgason

Sátt í sjávar-
útvegsmálum

Í stað þess að lækka veiðigjaldið 
ættu hægrimenn að einbeita sér 
að því að nýta það svigrúm sem 
mun skapast á næstu árum í 
ríkisfjármálum til þess að lækka 
þá skatta sem draga mestan 
þrótt úr hagkerfinu. Þar má 
nefna tryggingagjaldið, hæsta 
þrep virðisaukaskattsins, stimpil-
gjöld og vörugjöld.

Það að fráfarandi ríkisstjórn 
hafi einungis tekist að koma 
öðru af tveimur frumvörpum 
sínum um sjávarútvegsmál í 
gegn á síðasta þingi skapar 
afskaplega góða stöðu.

http://blog.pressan.is/jon-
steinsson

Jón Steinsson

CAFÉ ROSENBERG
Kl 20:30

Jazzhátíð Reykjavíkur
fagnar alþjóðlegum degi jazzins 
Meðal þátttakenda verða Hilmar Jensson — Haukur Gröndal  
Hans Andersson — Matthías Hemstock — Pétur Grétarsson  
Óskar Guðjónsson — Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson

KEX HOSTEL
Kl. 20:30

Flosason/Lauritsen kvartett 
Nightfall – útgáfutónleikar
Sigurður Flosason: Saxófónn — Kjeld Lauritsen: Hammond orgel   
Andrés Þór Gunnlaugsson: Gítar — Erik Qvick: Trommur

JÓMFRÚIN 
Kl 12:00-13:00

Reykjavik Swing Syndicate
Haukur Gröndal: Saxófónn — Gunnar Hilmarsson: Gítar
Jóhann Guðmundsson: Gítar — Gunnar Hrafnsson: Bassi

HARPA 
Hörpuhorn kl. 17:00-18:30

Hvað er jazz? 
Málþing og tónlist á vegum Íslensku 
UNESCO-nefndarinnar

DAGSKRÁ:

Setning:  
Páll Skúlason, formaður Íslensku UNESCO-nefdarinnar 

Pendúllinn sveiflast – hvar eru jazzinn og tæknin?
Egill B. Hreinsson, prófessor 

Jazzinn og útvarpið:  
Lana Kolbrún Eddudóttir, útvarpsmaður 

Hressleiki og sannfæring í þakkargjörð spunans:  
Pétur Grétarsson, framkvæmdastjóri Jazzhátíðar Reykjavíkur 

Jazzmenntun – þversögn eða nauðsyn:
Sigurður Flosason, aðstoðarskólastjóri Tónlistarskóla FÍH 

Villimannslegir garganstónar:  
Tómas R. Einarsson, tónlistarmaður 

Þegar jazzinn kom til Íslands:  
Vernharður Linnet, jazzgagnrýnandi

Tónlist:  

Gaukshreiðrið 
Hljómsveit frá Tónlistarskóla FÍH
Þorleifur Gaukur Davíðsson: Munnharpa — Sölvi Kolbeinsson: Saxófónn  
Mikael Máni Ásmundsson: Gítar — Anna Gréta Sigurðardóttir: Píanó   
Birgir Steinn Theódórsson: Kontrabassi — Kristófer Rodriguez Svönuson: Trommur

ÓKEYPIS AÐGANGUR  
Á ALLA ATBURÐI
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Á Íslandi hefur náðst ein-
stakur árangur í barátt-
unni gegn fjöldaatvinnu-
leysi. Eftir hrun var  einn 
af hverjum tíu vinnu færum 
mönnum án vinnu en 
atvinnuleysi er nú með því 
lægsta í vestrænum ríkjum, 
nokkru hærra en í Austur-
ríki og Noregi en á pari við 
Þýskaland og Holland. 

Um helgina kusum við 
til Alþingis. Í öllum okkar 
nágrannalöndum,  vestan 
hafs og austan, hefur 
atvinnuleysi verið eitt af aðalmálum 
kosninga undanfarin misseri. Svo er 
ekki hér. Ástæðan er sá árangur sem 
ríkisstjórnin, stéttarfélög, atvinnu-
rekendur og sveitarfélög hafa sam-
eiginlega náð.

Þrátt fyrir að samskipti ríkis-
stjórnarinnar við aðila vinnumark-
aðarins hafi verið hnökrótt og ekki 
skilað þeim árangri í fjárfest ingum 
og atvinnusköpun sem vænst var, 
hefur verið alger einhugur um 
aðgerðir til að bæta stöðu atvinnu-
leitenda og skapa þeim ný tækifæri. 
Sérstakur sameiginlegur aðgerða-
hópur stjórnvalda og aðila vinnu-
markaðarins hefur samhæft og stýrt 
risavöxnum átaksverkefnum sem 
hafa virkað. Milljarðar króna hafa 
verið færðir úr bótakerfinu yfir í 
menntakerfið ásamt því að Atvinnu-
leysistryggingasjóður hefur styrkt  
þúsundir nýrra starfa. Markmiðið 
er að nýta betur almannafé og nota 
þá gríðarmiklu fjármuni sem farið 
hafa í bótagreiðslur til að skapa fólki 
raunveruleg tækifæri í stað þess að 
greiða þeim fyrir að sitja heima.

Aðgerðir  gegn atvinnuleysi hafa 
frá 2009 verið þríþættar
Í fyrstu var lögð ofuráhersla á að 

bjóða atvinnuleitendum upp 
á virkniúrræði til að sporna 
við neikvæðum afleiðingum 
langtímaatvinnuleysis. Sér-
stök áhersla var lög á ungt 
atvinnulaust fólk með átak-
inu Ungt fólk til athafna 
sem skilaði góðum árangri 
og vann gegn skelfilegum 
áhrifum atvinnuleysis á 
þann stóra hóp.

Síðan voru skólarnir opn-
aðir og þeim tryggt fjár-
magn til að taka á móti þús-
undum atvinnuleitenda. 

Lögð var áhersla á að bjóða ungu 
atvinnulausu fólki að fara af bótum 
í nám. Þetta átak, sem náði hámarki 
árið 2011 undir slagorðinu Nám er 
vinnandi vegur, opnaði fólki leið af 
vinnumarkaði yfir í nám öllum til 
hagsbóta. Einstaklingurinn  styrkir 
sína stöðu með aukinni menntun og 
samfélagið fjárfestir í mannauði 
á tímum þegar ekki er þörf fyrir 
vinnuafl viðkomandi.

Þriðji áfanginn felst í því að auð-
velda fyrirtækjum fjárfestingu í 
nýjum störfum með því að niður-
greiða stofnkostnað ef atvinnuleit-
andi er ráðinn. Þá fær fyrirtæki 
tímabundinn styrk úr Atvinnu-
leysis tryggingasjóði sem nemur 
grunnfjárhæð atvinnuleysisbóta 
upp í kjarasamningsbundin laun. 

Með þessum verkefnum hefur orðið  
til fjöldi starfa, flest árið 2012 með 
átaksverkefninu Vinnandi vegur 
og mun þeim fjölga á þessu ári með 
verkefninu Liðsstyrkur. Á þriðja 
þúsund einstaklingar fengu tæki-
færi til innkomu á vinnumarkað 
á ný á síðasta ári með þessum eða 
sambærilegum úrræðum.

Eins og sjá má á meðfylgjandi 
töflu hafa þúsundir atvinnuleitenda 
nýtt sér framangreind tækifæri og 
farið í nám eða störf. Ofan greindar 
aðgerðir og sú samstaða sem um 
þær hefur verið eiga stærstan þátt í 
lækkuðu atvinnuleysi hérlendis.

Þetta eru bráðaaðgerðir í kreppu. 
Við höfum troðið marvaðann og gert 
það vel. Fjölgun framtíðarstarfa 
veltur hins vegar á tveimur þáttum. 
Aukinni erlendri fjárfestingu ásamt 
þeim hagvexti sem henni fylgir og 
hækkuðu menntastigi á vinnumark-
aði. Hér þurfa stjórnvöld og aðilar 
vinnumarkaðarins að taka höndum 
saman. Á  því veltur framtíð okkar.

Baráttan gegn atvinnuleysinu
ATVINNA

Runólfur 
Ágústsson
stjórnarformaður 
Atvinnuleysis-
tryggingasjóðs

  2008 2009 2010 2011 2012*
Í námssamningum um lengra nám og skólagöngu 6 1.760 2.259 3.081 1.891
Í starfi með tímabundnum stofnstyrk  72 1.149 1.427 1.207 2.158
Í starfs- og endurhæfingartengdum verkefnum - 127 297 388 423
Samtals  78 3.036 3.983 4.676 4.472
Í styttri virknitengdum úrræðum  1.013 2.991 9.478 10.712 8.445
Samtals  1.091 6.027 13.461 15.388 12.917

*Bráðabirgðatölur

Innkoma á vinnumarkað

➜ Í öllum okkar nágranna-
löndum, vestan hafs og 
austan, hefur atvinnuleysi 
verið eitt af aðalmálum 
kosninga undanfarin miss-
eri. Svo er ekki hér. Á Alþjóðlega djass deginum 

sameinast heimsbúar allir 
í friði og sátt til þess að 
deila ástríðu sinni fyrir 
tónlist hver með öðrum 
og til þess að taka höndum 
saman í nafni frelsis og 
sköpunargleði.

Þ ess  veg na stó ð 
UNESCO fyrir því að 
fagna Alþjóðlega djass-
deginum í fyrsta sinn árið 
2012, þá í samstarfi við 
velvildarsendiherrann og djass-
snillinginn Herbie Hancock.

Djass á rætur að rekja til flók-
innar blöndu þjóða og menningar-
áhrifa frá Afríku, Evrópu og 
Karíba hafi. Djassinn fór í gegn-
um mikla þróun í Banda ríkjunum 
en er nú snar þáttur í öllum sam-
félögum heims, er leikinn um 
heim allan og fólk nýtur hans 
hvarvetna. Fjölbreytni af þessu 
tagi gerir að verkum að djass er 
öflugur vaki samræðna og skiln-
ings. Djass var hljóðrás baráttu 
fyrri tíma fyrir reisn og borgara-
legum réttindum og er á okkar 
tímum snar þáttur félagslegs 
sjálfstæðis því hann segir sögu 
frelsis sem allir geta deilt. 

Djass fyrir alla
Djass er eitt magnaðasta tján-
ingar form 20. aldar og er nú 
þegar farinn að tileinka sér anda 
þeirrar 21. Á tímum breytinga og 
óvissu er meiri þörf fyrir djassinn 
og mátt hans en nokkru sinni fyrr 

til þess að sameina fólk og 
efla virðingu þess fyrir 
sameiginlegum  gildum. 

Einkum þurfa ungir karlar og 
konur að finna nýjar friðarleiðir 
sem tala beint til þeirra. UNESCO 
er ætlað að styrkja þau verkfæri 
og nýta sem best menningarlega 
fjölbreytni heims. Djassinn er til 
staðar fyrir okkur öll og mótar 
þrá okkar eftir virðingu, um-
burðar lyndi og frelsi.

Í ár stendur borgin Istanbúl 
fyrir helsta viðburði Alþjóðlega 
djassdagsins en honum er ætlað 
að endurspegla einstaka sögu 
borgarinnar sem skurðpunkts 
menningarstrauma. 

Deginum verður fagnað í 24 
klukkustundir samfleytt um 
heim allan með masterclass-við-
burðum, námskeiðum, spjalli um 
djass og óformlegum samleik 
tónlistarmanna allt frá Beirút til 
Peking og Dakar til Ríó.

Alþjóðlegi djassdagurinn er 
stund á milli stríða fyrir okkur 
öll til að tjá friðarvilja. 

Öllum er boðið og allir ættu að 
vera með …

Í tilefni af Alþjóð-
lega djassdeginum
30. apríl 2013

MENNING

Irina Bokova
Aðalframkvæmd a-
stjóri UNESCO

➜  Djassinn er til 
staðar fyrir okkur öll 
og mótar þrá okkar 
eftir virðingu, um-
burðarlyndi og frelsi.
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Ótrúleg grein birtist í 
Fréttablaðinu 17. apríl 
eftir Katrínu Jakobs dóttur, 
mennta- og menningar-
málaráðherra og formann 
VG, undir fyrirsögninni: 
„Vinstri – græn setja fram-
tíð skólastarfs á oddinn.“

Þetta er ótrúverðug yfir-
lýsing eftir starf hennar á 
liðnu kjörtímabili. Vissu-
lega er það rétt að eitt það 
mikilvægasta sem kosið 
er um er framtíð skóla-
starfs í landinu. Það er hins 
vegar ótrúverðugt að eftir  fjögur 
ár glataðra tækifæra, niðurrifs og 
 stöðnunar hafi nú formaður VG 
loks áhuga á menntamálum og lofi 
að gera eitthvað á „næsta kjörtíma-
bili“ er til framfara horfir. Lýsir það 

vanvirðingu við landsmenn 
og skólamenn. 

Loforð Katrínar nú 
 hlýtur að kalla fram spurn-
ingu um af hverju hún 
hefur enga tilraun gert til 
að verja framhaldsskólana 
þessi ár og af hverju engin 
uppbygging hefur orðið? 
Tækifærin hafa verið víða 
og flestir skólamenn til-
búnir að gera mikið í mál-
inu en ekkert frumkvæði 
hefur komið frá ráðherra. 
Því verður kjörtímabilsins 

minnst sem ára hinna glötuðu tæki-
færa í málum framhaldsskóla. Auð-
vitað hefur fjárhagsstaða ríkisins 
til að gera eitthvað fyrir skólana 
oft verið betri en hún var þetta 
kjörtímabil. Það þýðir þó ekki að 

 stöðnun og aðgerðaleysi hafi átt að 
ráða för. Þvert á móti. Tækifæri til 
að taka á ýmsum vanda voru mörg. 
Halda vafalítið sumir að ég líti hér 
aðeins til framkomu hennar gagn-
vart Menntaskólanum Hraðbraut, 
sem vissulega var afdrifarík og 
vond fyrir alla landsmenn. Svo er 
ekki. Ég er að horfa á framkomu 
hennar gagnvart starfi í framhalds-
skólunum öllum. Nefni ég tvö dæmi: 

Kjör dregist aftur úr
1. Betur hefði átt að verja kjör 
framhaldsskólamanna. Kjörin hafa 
 dregist hratt aftur úr kjörum við-
miðunarstétta, fyrst og fremst 
vegna algers áhugaleysis ráðherra. 
Taka hefði átt á samningum ríkisins 
við Kennarasamband Íslands. Þeir 
samningar eru fyrir löngu úreltir 

og eru dragbítur á starf skólanna. 
Raunar eru þeir ein helsta ástæða 
þess að kjör kennara hafa versnað 
og munu að óbreyttu halda áfram að 
versna. Fullyrði ég að ef ráðherra 
hefði tekið á því máli hefði mátt með 
tiltölulega lítilli hugmyndaauðgi 
bæta kjör um allt að 20% án auka-
kostnaðar fyrir ríkið. Ekki hefði 
þurft annað en að láta kennara og 
skólastjórnendur sjálfa leiða breyt-
ingar á skólastarfinu, þá hefðu þær 
örugglega tekist með ágætum.
2. Ekki aðeins hafa tækifæri til 
framfara liðið hjá án þess að hafa 
verið nýtt heldur hefur niðurrif 
verið stundað. Það að slá á frest að 
koma í gagnið nýrri almennri nám-
skrá fyrir framhaldsskólana eins og 
búið var að samþykkja lýsir áhuga-
leysi, úrræðaleysi og getuleysi. Alls 

engin ástæða var til að fresta því 
máli enda hefur sú ákvörðun ekki 
verið studd haldbærum rökum. 
Tækifærið var einstakt enda er 
algerlega nauðsynlegt að gera lengd 
náms í íslenskum skólum hliðstæða 
öðrum löndum. Það bruðl sem felst 
í því að gera það ekki er með öllu 
óásættanlegt fyrir íslensk ungmenni 
og reyndar þjóðina alla.

Fleiri mál má nefna sem hefðu 
getað leitt framfarir í starfi fram-
haldsskólanna á þessu kjörtímabili 
en ég læt hér staðar numið í bili. 

Ótrúverðug loforð menntamálaráðherra

Þegar tuttugu mánaða 
 dóttir mín greindist með 
sykursýki tegund 1 fyrir 
átta árum fannst mér fjöl-
skyldan vera bara nokkuð 
„heppin“ með langvinnan 
alvarlegan sjúkdóm. Fyrst 
barnið mitt þurfti að fá 
alvarlegan sjúkdóm þá var 
sykursýki sennilega sá ill-
skásti. Fagfólk Landspít-
alans sinnir börnum með 
sykursýki auk þess sem 
rannsóknum og framþróun 
á sjúkdómnum fleygir fram. 
Eftir greininguna fórum við 
í apótek þar sem við vorum græjuð 
upp, við fengum insúlínið frítt!

Pollýanna er vinur í raun og með 
hennar hjálp tókumst við á við 

 þennan baldna lífsförunaut. 
Meðvitað tókum við ekki 
saman kostnað vegna sykur-
sýkinnar, fannst ekki rétt 
að setja verðmiða á barnið 
okkar. Dóttir okkar hefur 
vaxið og dafnað, er heilbrigð 
og lífsglöð stúlka. Hún lifir 
hefðbundnu lífi stúlku í 4. 
bekk í grunnskóla. Það sem 
greinir hennar líf frá jafn-
öldrum er stöðugt eftirlit 
þar sem blóðsykursstjórn-
unin er afar viðkvæm. 
Henni er fylgt eftir hvert 
fótmál utan skóla, við for-

eldrarnir höfum farið í flest barna-
afmæli og beðið eftir henni þegar 
hún iðkar tómstundir. Ein örfárra 
barna hefur hún þurft að vera í 

gæslu á frístundaheimili eftir skóla 
í vetur. Hún getur ekki verið eftir-
litslaus í tvær klukkustundir. Næsta 
vetur stendur henni ekki frístund til 
boða vegna aldurs. Ef dóttir okkar 
fer út að hjóla í meira en 30  mínútur 
þá getur hún verið í lífshættu því 
blóðsykurinn fellur hratt. Hreyfing 
er henni þó mikilvæg til að fyrir-
byggja fylgikvilla sjúkdómsins. 

Krefst mikilla útgjalda
Fyrstu viðbrögð mín af fréttum um 
nýtt greiðsluþátttökukerfi SÍ voru 
jákvæð, leitað væri leiða til að jafna 
hlut þeirra sem greiða háar upp-
hæðir vegna lyfja. Þegar ég hugsa 
málið lengra og lít í eigin barm þá er 
dæmið ekki svona einfalt. Sykur sýki 
1 er dæmi um sjúkdóm sem krefst 

mikilla útgjalda og er greiðsla fyrir 
lyf einungis brot af útgjöldunum. 
Í fyrra greiddum við fyrir smyrsl 
á stungusár, nálar í stungupenna, 
strimla í blóðsykursmæli, rafhlöður, 
hluta kostnaðar af settum í insúlín-
dæluna, bakpoka fyrir mæli og mat, 
belti fyrir insúlíndæluna og efni til 
að sauma vasa í föt. Þrúgusykur og 
orkustykki flokkast sem lyf hjá ein-
staklingum með sjúkdóminn. Sími 
er nauðsynlegt öryggistæki. Við 
greiðum fyrir gæslu eftir skóla og 
á sumrin. Beinn kostnaður vegna 
sjúkdómsins var hátt í 400 þúsund. 
Þá er ekki tekinn inn í myndina 
 akstur í eftirlit á Landspítala, kostn-
aður við frístundir sem eru auk þess 
utan hverfis. Nú bætist lyfjakostn-
aður við. Kostnaður við suma lang-

vinna sjúkdóma getur verið hár. 
Til að skapa börnum með langvinn 
veikindi góð og örugg lífsskilyrði er 
mikil vægt að foreldrar afli tekna. 
Með auknum útgjöldum þurfa for-
eldrar að vinna meira og eru þá enn 
meira fjarverandi frá heimilinu. 

Fjölskyldur sem hafa minna 
umleikis þurfa að skera einhvers 
staðar niður, það getur komið niður 
á öryggi barnsins. Ég hvet stjórn-
völd til að endurskoða lög og reglu-
gerð um greiðsluþátttöku lyfja nr. 
313/2013 sem taka gildi þann 4. maí 
næstkomandi.

Sykursýki 1 hjá börnum – baldinn lífsförunautur

ÞORBJÖRG ÁGÚSTSDÓTTIR
SKYLMINGAR

➜ Ég hvet stjórnvöld til að 
endurskoða lög og reglugerð 
um greiðsluþátttöku lyfja…

MENNTUN

Ólafur Haukur 
Johnson
skólastjóri 
Menntaskólans 
Hraðbrautar

➜ Því verður kjörtíma-
bilsins sem nú er að ljúka 
minnst sem ára hinna 
glötuðu tækifæra í málum 
framhaldsskólanna.

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Ingibjörg Th. 
Hreiðarsdóttir
ljósmóðir/hjúkr-
un arfræðingur á 
Landspítala
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Ástkær eiginkona mín og móðir, 

ODDNÝ ERLA SIGURBJÖRNSDÓTTIR 
SADOWINSKI

Buena Park, Kaliforníu,

lést á Íslandi 21. apríl sl. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 

Waldemar Sadowinski
Robert Jack Anderson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

BÁRA STEFÁNSDÓTTIR
Vetrarbraut 15, Siglufirði,

andaðist föstudaginn 26. apríl á 
Sjúkrahúsi Siglufjarðar. Útför fer fram frá 
Siglufjarðarkirkju laugardaginn 4. maí  
kl. 14.00. 

Sigmar Magnússon
Magnús Steinar                          Helga Sveinsdóttir
Sigursveinn Stefán
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna andláts  

elskulegs eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður og afa,

JÓNS INGA PÁLSSONAR
Jakaseli 18, Reykjavík.

Útförin hefur farið fram í kyrrþey  
að ósk hins látna.

Bergþóra Björnsdóttir
Páll Grétar Jónsson             Bryndís Gunnlaugsdóttir
Rut Jónsdóttir                      Magnús Vignir Guðmundsson
og barnabörn.                                                                    

Okkar ástkæri 

JÓN ÞÓR TRAUSTASON
sem lést af slysförum 21. apríl sl. verður 
jarðsunginn frá Fella- og Hólakirkju 
fimmtudaginn 2. maí kl. 13.00.

Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
björgunarsveitirnar.

Díana S. Sveinbjörnsdóttir
Linda Björk Jónsdóttir
Aron Örn Jónsson Sólveig Eva Pétursdóttir
Egill Þór Jónsson
Ellen Katrín Kristinsdóttir
Þórunn Jónsdóttir Steinn Þór Karlsson
Sigurbjörg Jóna Ágúst Friðgeirsson
Pétur Kristinn 
Elín Valdís  Rögnvaldur Guðmundsson
Gróa Guðbjörg Óttar Már Ellingsen
Steinþór Darri Ingibjörg Halldórsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

KÁRI SÖEBECK KRISTJÁNSSON
Miklubraut 64,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 
laugardaginn 27. apríl. Jarðarförin verður 
auglýst síðar.

Aðalheiður Ísleifsdóttir
Kristín Káradóttir Albert Sigtryggsson
Sigríður Káradóttir Guðjón Guðmundsson
Tryggvi Kárason Guðrún R. Rafnsdóttir
Trausti Kárason Selma Rut Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem auðsýndu 
samúð og vináttu við andlát og útför móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

ÁSTU ÓLAFSDÓTTUR
frá Látrum í Aðalvík,

Seljahlíð, áður Brúnavegi 3.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Seljahlíðar 
og hjúkrunarfólks á 13G Landspítala við 
Hringbraut.

Sigríður Gunnarsdóttir
Theódór Gunnarsson
og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

JÓHANN TÓMAS INGJALDSSON
fv. aðalbókari Seðlabanka Íslands,

Sæviðarsundi 60, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans  
í Kópavogi hinn 27. apríl sl.

Ástbjörg S. Gunnarsdóttir
Margrét Jóhannsdóttir    Hálfdán S. Helgason
Ingi Gunnar Jóhannsson    Kristín G. Hákonardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir  
og amma, 

VIGDÍS MAGNÚSDÓTTIR 
lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni í Reykjavík  
þriðjudaginn 23. apríl sl. Útförin fer fram  
frá Hjallakirkju í Kópavogi föstudaginn  
3. maí nk. kl. 13.00.

Magna Sigbjörnsdóttir    Ómar Möller
Gunnar Hallsson   Oddný Guðmundsdóttir
Þóra Hallsdóttir   Þórlindur Ólafsson
Erla Hallsdóttir   Pétur Haraldsson
Hallur Hallsson    Shaunna Hallsson
börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Það er dálítið merkilegt að UNESCO 
hafi valið þetta verkefni, að halda 
djassdag. Við sjáum þetta sem tæki-
færi til að vekja athygli á þessari 
tónlist á breiðum grundvelli,“ segir 
 Sigurður Flosason saxófónleikari um 
Alþjóðlega djassdaginn sem haldinn er 
í fyrsta sinn á Íslandi í dag en hann var 
fyrst haldinn erlendis í fyrra.

„Á Alþjóðlega djassdeginum sam-
einast heimsbúar allir í friði og sátt 
til þess að deila ástríðu sinni fyrir tón-
list hver með öðrum og til þess að taka 
höndum saman í nafni frelsis og sköp-
unargleði,“ segir Irina Bokova, aðal-
framkvæmdastjóri UNESCO. „Þess 
vegna stóð UNESCO fyrir því að fagna 
Alþjóðlega djassdeginum í fyrsta sinn 
árið 2012, þá í samstarfi við velvildar-
sendiherrann og djasssnillinginn Her-
bie Hancock. Alþjóðlegi djassdagurinn 
er stund milli stríða fyrir okkur öll til 
að tjá friðarvilja.“

Sigurður heldur sjálfur útgáfutón-
leika á Kexi Hosteli í kvöld í tilefni 
af plötunni Nightfall sem kemur út 
á vegum dönsku útgáfunnar Story-
ville. Plötuna vann hann með fremsta 
Hammond-leikara Dana, Kjeld Laurit-
sen. Einnig spiluðu á plötunni Jacob 
 Fischer og Kristian Leth. „Það er 
gaman að útvíkka sinn markað aðeins 
og spila fyrir annað fólk í öðrum 
 löndum og með öðrum músíköntum,“ 
segir  Sigurður, sem hefur spilað tölu-
vert í Danmörku síðustu árin.“  
  freyr@frettabladid.is

Alþjóðlegur djassdagur 
stund milli stríða
Málþing verður haldið í Hörpu og tónleikar á þremur stöðum í tilefni Alþjóðlega djass-
dagsins sem haldinn verður í annað sinn í dag en í það fyrsta á Íslandi. 

MEÐ ÚTGÁFUTÓNLEIKA  Saxófónleikarinn Sigurður Flosason heldur útgáfutónleika á Kexi 
hosteli í kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Á þessum degi fyrir 22 árum tók ríkis-
stjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, 
undir forsæti Davíðs Oddssonar, við 
völdum. Sú stjórn hefur verið kölluð 
Viðeyjarstjórn þar sem hún var mynduð í 
Viðey á einungis fjórum dögum. For-
maður Alþýðuflokksins, Jón Baldvin 
Hannibalsson, varð þá utanríkisráðherra.
Stjórnin kvaðst berjast við mikinn for-
tíðarvanda sem fælist í hallarekstri á 
ríkissjóði, tómum sjóðum vegna mis-
heppnaðra fjárfestinga í fiskeldi og 
loðdýrarækt og hættu á verðbólgu. Með 
aðhaldi í fjármálum og peningamálum 
tókst að halda verðbólgu í skefjum en það 

auðveldaði starf stjórnarinnar að aðilar 
vinnumarkaðarins höfðu gert þjóðarsátt 
árið 1990 um hóflegar launa hækkanir. 
Einnig voru ýmsir opinberir sjóðir 
lagðir niður og strangar reglur settar um 
Byggðasjóð.
Eitt fyrsta verk stjórnarinnar var að 
viðurkenna á ný sjálfstæði Eystrasalts-
ríkjanna þriggja, Eistlands, Lettlands og 
Litháens, eftir hrun Sovétríkjanna og varð 
Ísland fyrst ríkja til að gera slíkt. Halla 
í rekstri íslenska ríkisins var á nokkrum 
árum snúið í afgang, sem síðan var 
notaður til að lækka skuldir. Atvinnulífið 
opnaðist verulega þegar Ísland gerðist 

aðili að Evrópska efnahagssvæðinu árið 
1994 og var kvótakerfið fest í sessi með 
margvíslegri löggjöf.

ÞETTA GERÐIST: 30. APRÍL 1991

Viðeyjarstjórnin tekur við völdum

Í tilefni Alþjóðlega djassdagsins stendur íslenska UNESCO-nefndin í samstarfi við 
Tónlistarskóla FÍH fyrir viðburði í Hörpu kl. 17-18.30 undir yfirskriftinni „Hvað er 
djass?“.

Um er að ræða málþing um djass þar sem Vernharður Linnet, Tómas R. Einars-
son, Sigurður Flosason, Lana Kolbrún Eddudóttir, Egill B. Hreinsson og Pétur 
Grétarsson flytja erindi. Einnig verða í dag haldnir djasstónleikar á Jómfrúnni, Kexi 
og Café Rosenberg. Aðgangur er ókeypis á alla viðburði.  

Hvað er djass?



Umhverfisátak

Sterkar sápur eru óþarfar þegar pússa á 
spegla eða gler. Nóg er að nota örtrefja-
klút eða glerklút. Best er að bleyta hann 
með vatni, vinda vel og þurrka síðan af 
með venjulegum hætti.

Áhrif tónlistar á heilsu og jákvæðni 
eru óumdeild. Heilsuhótel Íslands 
hefur reglulega boðið upp á listvið-

burði fyrir þá sem dvelja þar með góðum 
árangri, auk þess sem margir listamenn 
hafa notið góðs af dvöl sinni á hótelinu. 
Ein þeirra sem bæði hafa dvalið á Heilsu-
hótelinu og skemmt gestum þess er söng-
konan góðkunna Auður Gunnarsdóttir. 
Hún segir Heilsuhótelið vera sannkall-
aða vin í nágrenni höfuðborgarinnar sem 
Íslendingar þurfi að opna augun fyrir. 
„Heilsuhótelið er frábær staður fyrir alla 
þá sem vilja kúpla sig út og hlaða batt-
eríin. Við listamenn þurfum til dæmis að 
vinna mikið út á við og því þurfum við 
stundum að líta inn á við, endurnýja okkur 
og ná tengingu. Heilsuhótelið er kjörinn 
staður til þess.“ 

Auður segir það mjög jákvætt fyrir gesti 
hótelsins að njóta listviðburða enda eiga 
listir og breyttur lífsstíll mikla samleið. 
Sjálf dvaldi hún á Heilsuhótelinu í vetur og 
lætur mjög vel af dvöl sinni þar. „Heilsu-
hótelið líkist á engan hátt stofnanalegri 
sjúkrastofnun heldur frekar lúxushóteli. 
Þjónustan er mjög persónuleg og góð. Það 
að bjóða upp á listviðburði setur þetta allt 
saman svo í skemmtilegt samhengi.“ 

Dagskráin er fjölbreytt og skemmtileg 
að sögn Auðar. „Það er boðið upp á göngu-
ferðir, alls kyns leikfimi, íhugun, heitan 
pott, nudd og fleira. Gestir hótelsins velja 

eigin dagskrá og það er engin pressa á 
þá. Gestir geta meira að segja sofið þarna 
í marga daga ef þeir vilja. Ég var í raun 
gapandi hissa yfir því hvað aðstaðan og 
starfsmenn voru í háum gæðaflokki.“

Dvölin hafði mjög góð áhrif á heilsu 
Auðar og annarra gesta. „Maður kynn-
ist svo mörgu skemmtilegu fólki. Allir 
eru svo léttir í lund og maður sá hvað 
fólk blómstraði á þessum tíma sem nám-
skeiðið stóð yfir. Mér fannst virkilega 
skemmtilegt að kynnast Heilsuhótelinu og 
vildi að allir vissu af því. Þangað vildi ég 
helst fara tvisvar á ári.“

BÆTT HEILSA Í FRÁ-
BÆRU UMHVERFI
HEILSUHÓTELIÐ KYNNIR  Dvöl á Heilsuhóteli Íslands bætir heilsu og léttir 
lund. Margir gestir koma aftur og aftur.

LÚXUSLÍF
Heilsuhótelið líkist 
lúxushóteli, segir 
Auður Gunnars-
dóttir söngkona.
MYND/STEFÁN

3. maí
7. júní
3. - 17. maí
7. – 21. júní

Vatteraðir jakkar - 14.900 kr.

 Bonito ehf. • Praxis • Friendtex
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2878 • www.praxis.is • www.friendtex.is

Opið mán. – fös. kl. 11-17 • Laugardaga 11-15

Erum einnig með gott 
úrval af bómullar-

bolum og mikið úrval 
að vinnufatnaði kíkið  

á praxis.is

Fást í 5 litum, lime, svörtu, 
rauðu, kongabláu og fjólubláu 

Einnig til á herrana.

Hafið samband 

og fáið sendan nýjan 

vörulista Praxis

Laugavegi 178 • Sími: 568 9955 • Opið, virka daga 12 -18 & laugardaga 12 -16

www.tk.is
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SKÁLAR, GLÖS & DISKAR

NÝTT

STELL 20 teg.

GLGLLLLLLLÖSÖÖÖÖÖSÖÖÖÖ  GLÖLÖSÖS 1818 t tegegeeeeee ..18 teteeg.

ÁÁ

Tilvonandi brúðhjón verið velkomin erið velkomin
að skrá óskalistann hjá okkur. 
Öll brúðhjón fá gjöf og lenda í 
brúðhjónapotti. 

Persónuleg og góð þjónusta
NÝTT

Heldur heitu í 4 tímaHeeldur heeittutu í 4 ttímaíma

HITAFÖT

Fyrir 12 manns
14. tegundir

Þurrktæki

íshúsið

Er rakastigið of hátt?

www.ishusid.is
S: 566 6000

Stjórnaðu rakastiginu,
dragðu úr líkum á myglusvepp

HÖNNUN
3mm að framan og 9mm 
að aftan.  Aðeins 1.3 kg.

HRAÐI
Kveikir á sér á 2 sekúndum.  

Intel i7 örgjörvi.  128GB Solid State.

FEGURÐ
Hringburstuð stálumgjörð.  

Framúrskarandi verðlaunahönnun. 

ZENBOOK™



FÓLK|HEILSA

Meðalneysla íslenskra karla 
á salti er að minnsta kosti 9,5 
grömm á dag og kvenna um 6,5 
grömm en samkvæmt ráðlegg-
ingum Landlæknisembættisins 
um mataræði og næringarefni 
ættu karlar ekki að neyta meira 
en sjö gramma af salti og konur 
ekki meira en sex.

Ráðleggingar um að takmarka 
saltneyslu grundvallast á þeim 
áhrifum sem natríum (salt) 
hefur á blóðþrýsting. Matarsalt 
nefnist á máli efnafræðinnar 
natríumklóríð en mikil neysla 
natríums getur átt þátt í að 
hækka blóðþrýsting. Of hár 
blóðþrýstingur er svo einn af 
áhættuþáttum hjarta- og æða-
sjúkdóma.

Flestir hefðu því gott af því að 
draga úr saltneyslu. Megnið 
af því salti sem er neytt 
kemur úr tilbúnum mat-
vælum svo sem kjötvöru, 
brauði, osti og súp-
um. Fyrst og 
fremst þurfa 
matvæla-
framleið-
endur að hafa 
það í huga að 
takmarka notkun 
salts en það er 
ýmislegt sem neyt-
endur geta gert. 

Hér á eftir fara nokkur ráð til að 
draga úr saltneyslu.

Veljið lítið unnin matvæli. 
Forðist tilbúna rétti, pakkasúpur 
og sósur.

Takmarkið notkun salts við 
matargerð og borðhald. Önnur 
krydd kitla bragðlaukana ekki 
síður og má til dæmis prófa sig 
áfram með ýmiss konar jurta-
krydd. 

Minnkið saltnotkun smátt og 
smátt til að venja bragðlaukana 
við minna salt.

Athugið að tegund salts 
skiptir ekki máli. Allt salt getur 
hækkað blóðþrýsting.

Lesið á umbúðir og vandið 
þannig valið við innkaupin. Vara 
telst saltrík ef það eru meira 

en 1,25 g af salti í 100 
grömmum. 

Athugið 
að 1 gramm 
af natríum 

samsvarar 
2,5 grömmum 

af matarsalti. Til 
að umreikna magn 
af natríum yfir í 
magn af salti er því 

margfaldað með 2,5.
 www.landlaeknir.is

DREGIÐ ÚR 
SALTNEYSLU

TEGUND SKIPTIR EKKI MÁLI
Allt sallt getur hækkað blóðþrýsting. 
Gróft ekki síður en fínt.

Árný Sigurðardóttir, framkvæmda-
stjóri Heilbrigðiseftirlits Reykja-
víkurborgar, sat í stýrihópnum sem 

vann skýrsluna og kom að þeim hluta er 
sneri að loftgæðum innanhúss. „Þar sem 
við eyðum að meðaltali um níutíu prósent-
um af tíma okkar innandyra skiptir miklu 
máli að loftgæði séu sem best,“ segir hún. 

Margir þættir hafa áhrif á loftgæði en 
fyrst og fremst nefnir Árný að ábyrgð og 
umgengni húsráðenda og eigenda skipti 
mestu máli. „Hvernig þú hegðar þér sem 
notandi húsnæðis skiptir mestu. Hvernig 
loftarðu út og kyndir, hvernig þrífurðu, 
hvaða efni notarðu? Þá skipta reykingar, 
hvaða gólfefni eru á gólfum og hvaða hús-
gögn líka máli. Ef viðhaldi er ekki sinnt 
geta komið upp rakavandamál eða myglu-
sveppur sem krefst þá umfangsmeiri 
aðgerða.“ Árný bendir þó á að í flestum til-
fellum geti fólk gert minniháttar umbætur 
sem bæti loftgæði umtalsvert.

Þegar kemur að opinberum byggingum 
eins og skólum og íþróttahúsum gilda að 
sjálfsögðu sömu lögmál og um íbúðarhús-
næði en ný vandamál komi þó til sögunn-
ar. „Þar sem margir eru í litlum rýmum 
þarf helst að fylgjast með loftræstingu og 
þá koltvísýringsmengun, auk þrifa og ann-
arra þátta sem hafa áhrif á loftgæðin. Þetta 
hefur helst verið vandamál í grunnskólum 
en heilbrigðiseftirlitið mælir koltvísýr-
ingsmengun reglulega í skólum. Oftast er 
þetta nú ekki flóknara en svo að notendur 
séu meðvitaðir um að opna glugga.“ Árný 
bendir jafnframt á að stundum sé um 
hönnunargalla að ræða. „Fatahengi inni í 
skólastofum er eitt dæmi um slíka hönnun-
argalla, þar sem blautar úlpur eru í sama 

rými og nemendur. Þessum málum er nú 
vanalega kippt í liðinn sem fyrst og gerðar 
breytingar.“ 

Árný segir meðvitund fólks hafa aukist 
gríðarlega síðustu áratugi. „Ég rakst til 
dæmis á um 20 ára gamla blaðagrein um 
daginn þar sem verið var hreykja sér af 
því að í þremur af hverjum fjórum leikskól-
um væri ekki reykt í umhverfi barnanna. 
Þetta þótti mjög góður árangur á sínum 
tíma. Í dag er auðvitað frekar fáránlegt að 
lesa svona. Fólk veit miklu meira og gerir 
mun meiri kröfu um að búa við heilnæmt 
umhverfi en áður, auk þess sem fræðsla og 
upplýsingaflæði er betra.“

Skýrsla stýrihópsins er nú aðgengileg 
almenningi og má nálgast á heimasíðu vel-
ferðarráðuneytisins. 

  ■ vidir@365.is

HREINT LOFT – 
BETRI HEILSA
LOFTGÆÐI  Um níutíu prósentum af tíma okkar er varið innandyra og því mik-
ilvægt að loftið sem við öndum að okkur sé heilnæmt og hreint. Nýlega kom út 
skýrsla undir nafninu Hreint loft, betri heilsa sem fjallar um loftgæði á Íslandi.

AUKIN VITUND 
Árný segir með-
vitund fólks um 
mikilvægi loft-
gæða í umhverfi 
sínu hafa aukist 
gríðarlega síðustu 
áratugi.
MYND/PJETUR

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

SUÐURLANDSBRAUT 24  |  108 REYKJAVÍK
SÍMI 516 0100  |  WWW.HEIMILIOGSKOLI.IS

HEIMILI OG SKÓLI
ÓSKA EFTIR TILNEFNINGUM TIL 
FORELDRAVERÐLAUNA 2013

Foreldraverðlaun Heimilis og skóla 
– landssamtaka foreldra verða afhent 
miðvikudaginn 15. maí 2013, kl. 14.00, við 
hátíðlega athöfn í Þjóðmenningarhúsinu.

Tilnefningar sendist á rafrænan hátt með því 
að fylla út eyðublað á heimiliogskoli.is. Síðasti 
skiladagur tilnefninga er 1. maí 2013.

Save the Children á Íslandi

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473  
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
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■ VONBRIGÐI
Ófrjósemi veldur miklu and-
legu álagi. Þegar óléttuprófið 
reynist alltaf neikvætt eykur 
það á vanlíðan. Talið er að 70-
80% kvenna verði barnshaf-
andi áður en hálft ár er liðið frá 
því að ákveðið er að eignast 
barn. Eftir eitt ár hefur frjóvg-
unin tekist hjá um 90% para. 
Það þýðir að ekki er ástæða til 
að leita læknis fyrr en að þeim 
tíma liðnum ef ekkert gerist.
Aldur kvenna getur skipt máli. 
Eftir því sem konan er eldri 
þeim mun lengri tíma tekur 
hana að verða barnshafandi. 
Lífsstíll karlmannsins getur 
þar að auki haft áhrif, segir á 
netmiðli Norska dagbladet. Ef 
ekkert hefur gengið í tvö ár er 
það vísbending um að eitthvað 
geti verið að hjá konunni eða 
karlinum. 
Hollt og gott mataræði er 
nauðsynlegt til að halda 
sæðinu í sem mestum gæðum. 
Ómega-3 gerir gott, B12, E-, C- 
og D-vítamín. Gæði sæðisins 
skipta miklu máli varðandi 
frjóvgunina. Maraþonhlaup 
getur haft neikvæð áhrif á 
það, jafnt og neysla sterkra 
áfengisdrykkja, mikið álag og 
vinna við ýmis hættuleg efni. 
Miklar og strangar líkams-
æfingar hafa neikvæð áhrif á 
sæði og geta orsakað ófrjó-
semi. Þá er vitað að reykingar 
hafa sömuleiðis neikvæð áhrif. 
Mikill hiti hefur ekki góð áhrif 
á sæðið, til dæmis frá farsím-
anum í vasanum. Hiti í stutta 
stund í gufuböðum er þó í lagi. 
Þá þykir sýnt að yfirvigt er 
slæm fyrir frjósemina bæði hjá 
konum og körlum.

LÍFSSTÍLL 
HEFUR ÁHRIF 
Á FRJÓSEMI

● ALLRA MEINA BÓT
Bananar eru næringarríkir og 
góðir fyrir meltinguna, hvort 
sem þeir eru borðaðir í heilu 
lagi, skornir í bita eða stapp-
aðir í mauk. Þeir eru frábær 
valkostur sem fyrsta fæði eftir 
gubbu- og niðurgangspestir og 
geta slegið vel á flökurleika. 
Bananar, ásamt hrísgrjónum, 
eplamauki og ristuðu brauði, 
eru gjarnan það fyrsta sem 
læknar mæla með að fólk prófi 
að borða þegar það er á 

batavegi eftir magapest 
og að vinna upp 
matarlystina í 

átt að fastara 
og flóknara 

fæði. 

GÓÐIR Í MAGA

Algengt er að fólk sem stundar 
líkamsrækt leggi fyrst og fremst 
áherslu á brennslu- og styrktar-
æfingar og freistist til að sleppa eða 
gera lítið af teygjum. Hugsunin er ef 
til vill sú að teygjur geri lítið þegar 
kemur að því að grennast eða 
styrkjast. Það er misskilningur því 
teygjur gefa meiri styrk og fallegri 
vöðva ásamt því að fyrirbyggja 
meiðsli. 

Við mikið álag styttast vöðv-
arnir og er mikilvægt að teygja úr 
þeim aftur. Ef vöðvarnir styttast 
mikið missa þeir kraft. Passa þarf 
upp á að það sé gott jafnvægi í 
styrk og liðleika á fram- og aftur-
hlið líkamans. Ef vöðvarnir framan 
á læri eru stirðir verða vöðvarnir 
aftan á læri kraftminni svo dæmi 
sé tekið.

Sérstaklega þarf að vera meðvit-

aður um mjóbak og kvið, bak og 
brjóst og framanverð og aftan-
verð læri. 

Mikilvægt er að vöðvarnir 
séu heitir þegar teygt er á þeim. 
Ef þeir eru stífir og stirðir geta 
teygjur valdið skaða. Flestir 
teygja eftir æfingar en sé ætlunin 
að teygja á öðrum tímum er mikil-
vægt að hita líkamann í að minnsta 
kosti tíu mínútur áður.

EKKI GLEYMA TEYGJUNUM
Teygjur gera vöðvana lengri og fallegri.

Hvað getur NutriLenk
gert fyrir þig?

Liður með slitnum
brjóskvef

Heilbrigður liður

NÁTTÚRULEGT
FYRIR LIÐINA

Brjóskskemmdir urðu til þess að ég 
hætti að geta gert ýmsa hluti sem ég 
gat áður eins og að hlaupa og öll 
almenn leikfimi varð ofraun fyrir hnéð. 

Ég starfa mikið við kennslu/þjálfun 
sem kostar miklar stöður, átti hnéð til 
að bólgna mikið upp. Góður vinur 
benti mér svo á NutriLenk Gold.

Fór strax að geta reynt á hnéð 
eftir að ég byrjaði á NutriLenk

Nánast strax eftir að ég fór að nota 
NutriLenk fann ég mikinn mun, fór 
strax að geta reynt meira á hnéð. Nú 
get ég æft af fullri ákefð eins og mér 
einum er lagið og er ekkert mál að 
þola langar stöður þegar ég er að 
kenna og þjálfa.

Það er klárt mál að þetta efni er að 
virka, því ef ég sleppi að taka það inn 
þá finn ég aftur fyrir óþægindum í 
hnénu.

Ég mæli eindregið með því að fólk 
prófi NutriLenk sem er að kljást við 
liðverki og brjóskskemmdir og finni 
hvort að það virki. Þetta er toppefni 
og náttúrulegt í þokkabót.
Jón Halldórsson 
- Dale Carnegie þjálfari / ráðgjafi.  42 ára

Brjóskskemmdir í hné 
hömluðu hreyfingu
Fyrir átta árum var ég í veiði - datt og laskaðist á hné. 

NutriLenk er fáanlegt í flestum apótekum, heilsubúðum, 
Fræinu Fjarðarkaupum, Hagkaup, Krónunni,  Þín verslun Seljabraut 
og Vöruvali Vestmanneyjum

NUTRILENK
 NÁTTÚRLEGT BYGGINGAREFNI FYRIR BRJÓSKVEFINN

Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is

Við mikið álag og með árunum getur brjósk-
vefurinn rýrnað sem veldur því að liðirnir 
slitna. Þetta er náttúrulegt ferli. Mjög margir 
finna fyrir miklum óþægindum þegar beinin 
byrja að núast saman, sérstaklega í liðamótum 
eins og í mjöðmum, hryggjar og hnjáliðum. 
Þess vegna er allt til vinnandi að styrkja 
liðbrjóskið á náttúrulegan hátt.

Náttúrulegt byggingarefni fyrir 
liðbrjóskið og beinin

NutriLenk inniheldur náttúrulegt byggingarefni 
fyrir brjóskvefinn og er mjög góður valkostur 
fyrir þá sem þjást af minnkuðu liðbrjóski. Unnið 
úr sérvöldum fiskibeinum úr hafinu sem hefur 
sýnt fram á að vera fyrsta flokks byggingarefni til 
að styðja við brjóskvefinn og viðhalda honum.

NutriLenk hefur hjálpað fjölmörgu fólki.
NutriLenk er 100% náttúruleg vara sem er mjög
gagnleg þeim sem þjást af brjóskvefsrýrnun.

Prófið sjálf-upplifið breytinguna!



FÓLK|HEILSA

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. 
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Árið 2000 fóru 300 konur í 
Bandaríkjunum í lýtaaðgerð 
en á síðasta ári voru aðgerð-
irnar fimmtán þúsund talsins. 

Aðgerðin er vinsælust 
meðal kvenna yfir fertugu en 
nokkur hundruð karlmenn 
fóru í slíka aðgerð á síðasta 
ári. Læknar segja enga eina 
ástæðu fyrir auknum áhuga 
kvenna á að losna við upp-
handlegsspik. Sumar fara í 
slíkar aðgerðir til að losna við 
mikla umframhúð eftir mikið 
þyngdartap, aðrar sækjast 
hins vegar bara eftir því að 
líkjast frægum konum með 
tónaða upphandleggi. 
Nýleg könnun sýnir 
að flestar konur dást 
mest að höndum 
forsetafrúarinnar 
Michelle Obama en í 
öðru sæti yfir gæða-
lega upphandleggi er 
leikkonan Jennifer 
Aniston.

Kostnaður við aðgerð af 
þessu tagi er í kringum fjögur 
þúsund dollarar eða nærri 
hálf milljón króna. Aðgerðin 
er þó langt í frá auðveld eða 
sjálfsögð enda þarf oft bæði 
fitusog og skurðaðgerð til að 
fjarlægja slappa húð. Skera 
þarf frá olnboga og upp í 
holhönd sem skilur eftir sig þó 
nokkurt ör. Því þurfa konur að 
vega og meta vel kosti og galla 
við slíka aðgerð.

STÓRSÓKN GEGN 
BINGÓVÆNGJUM
Aðgerðum lýtalækna sem felast í því að fjarlægja 
fitu eða húð af neðanverðum upphandleggjum 
hefur stórfjölgað í Bandaríkjunum.

FLOTTAR KONUR
Konur dást mest 
að höndum Mich-
elle Obama og 
Jennifer Aniston.

Þetta sýnir ný rannsókn á vegum kristilega háskólans í Texas. Fengnir 
voru 300 sjálfboðaliðar á aldrinum 18 til 30 ára og þeim skipt í þrjá 
hópa. Sá fyrsti fékk matseðla án nokkurra upplýsinga, annar hópurinn 
matseðla með upplýsingum um hitaeiningafjölda og sá þriðji matseðla 
sem sýndi hitaeiningafjölda og upplýsingar um hversu mikla hreyfingu 
þyrfti til að brenna hverri máltíð. Á matseðlunum voru sömu réttirnir; 
hamborgarar, samlokur, salöt, franskar, gosdrykkir og vatn. 

Þátttakendur vissu ekki eftir hverju verið var að leita. Niðurstöður 
sýndu að þeir sem fengu ítarlegustu upplýsingarnar pöntuðu og borð-
uðu mun minna en hópurinn sem fékk engar upplýsingar og innbyrtu 
að meðaltali hundrað færri hitaeiningar. 

Rannsakendur hyggja nú á enn frekari rannsóknir en British Heart 
Foundation bendir á að heilsusamlegt mataræði snúist um meira en 
hitaeiningar þótt vegvísir um heilsusamlegri valkost hjálpi fólki að 
taka upplýsta ákvörðun. Veitingahús mættu minnka skammtana og 
draga úr notkun salts, sykurs og mettaðrar fitu. Hvort sem borðað er 
heima eða að heiman sé rétt samsett máltíð með gnótt grænmetis og 
ávaxta allra besta leiðin til að vernda hjartað og stuðla að betri heilsu.

BRUNI Á MATSEÐLUM
Matseðlar sem sýna hitaeiningafjölda rétta og 
hversu lengi þarf að ganga rösklega til að brenna 
matnum geta hjálpað fólki að velja hollari fæðu 
og borða minna í einu. 

FREISTANDI EN DÝR-
KEYPT Það kostar fólk um 
tveggja tíma röskan göngu-
túr að brenna tvöföldum 
ostborgara.

Endurskoða á vinnureglur á 
breskum sjúkrahúsum sem 
segja að klippa eða klemma 

eigi naflastreng eins fljótt og auð-
ið er eftir fæðingu. Nýjar rann-
sóknir sýna að við þetta missa 
nýburar af mikilvægu blóði og 
geta jafnvel þjáðst af járnskorti. 
Frá þessu er greint af fréttavef 
BBC.

Talið er að við fæðingu sé 
þriðjungur af blóði nýburans enn 
í naflastrengnum og fylgjunni. 
Með því að bíða nokkra stund 
færist þetta blóð aftur til barns-
ins. Þetta getur skipt miklu, sér-
staklega fyrir fyrirbura. 

Núverandi reglur voru birtar 
2007 en þá hafði í áratugi verið 
viðtekin venja að klippa á nafla-
strenginn strax eftir fæðingu á 
breskum sjúkrahúsum. Í ritgerð 
frá konunglegum háskóla fæð-
ingar- og kvensjúkdómalækna, 
Royal College of Obstetricians 
and Gynaecologists (RCOG), sem 
gefin var út árið 2009, er greint 
frá því að tengsl hafi fundist milli 
barna þar sem klippt var strax 
á naflastrenginn og lágs járnbú-
skapar í allt að sex mánuði frá 
fæðingu. Lágur járnbúskapur geti 

síðan leitt til annarra vandamála. 
Í ritgerðinni er lagt til að strengur-
inn sé ekki klipptur fyrr en sláttur 
í honum hættir af sjálfu sér en 
það geti tekið frá tveimur upp í 
fimm mínútur. 

Sumir spítalar í Bretlandi hafa 
þegar breytt sínum vinnureglum 
en til stendur að endurskoða 
opinberar reglur hvað þetta 
varðar. En hvernig er staðan hér 
á landi? „Verklagsreglur okkar 
mæla með að skilja á milli barns 
og fylgju eftir 2-5 mínútur. Ef 

barni er haldið 30 cm fyrir neðan 
fylgju er nóg að bíða í tvær mín-
útur en ef barn er í fangi móður 
þarf að bíða í fimm mínútur 
til þess að fá hámarksblóð úr 
fylgjunni,“ segir Guðrún Sigríður 
Ólafsdóttir, ljósmóðir á fæðingar-
deild Landspítala Íslands. Í regl-
unum kemur einnig fram að með 
því að seinka því að skilja á milli 
fái fyrirburar blóð frá fylgjunni 
sem minnki líkur á öndunarerfið-
leikum, blóðgjöf, heilablæðing-
um og síðkominni blóðsýkingu.

EKKI SKAL KLIPPA 
STRENGINN STRAX

HEILSA  Mikilvægt er að klippa ekki á naflastrenginn strax eftir fæðingu. Með 
því að bíða nokkrar mínútur fær barnið mikilvægt blóð úr fylgjunni. 

NÝBURI Þriðjungur af blóði nýbura er enn í naflastreng og í fylgju við fæðingu. Með því 
að klippa strax á strenginn fær nýburinn ekki þetta blóð í líkamann. NORDICPHOTOS/GETTY

Sæktu þér nýja appið í snjallsímann þinn og hlustaðu á FM957, Bylgjuna og X977
hvar og hvenær sem er.

Fáðu okkur í símann þinn!

Nýtt 
app

Nýtt 
app

Farðu á visir.is/utvapp eða skannaðu 
QR kóðann og sæktu Útvappið fyrir 
iOS eða Android.



BÍLAR Reynsluakstur Suzuki Swift Sport
Bílasýning Í Fífunni næstu helgi

Volvo KERS-tækni lækkar eyðslu um  25%
ÞRIÐJUDAGUR 30. APRÍL 2013

visir.is/bilar

MYND: FINNUR THORLACIUS

S
portbíll ársins var valinn á bíla-
sýningunni í New York um dag-
inn. Þá vegtyllu hlutu systurbílarn-
ir Porsche Boxter/Cayman. Bíla-
búð Benna sýndi nýjan Boxter fyrir 
ekki svo löngu og um helgina var 
komið að Porsche Cayman. Oft 

hefur verið talað um Boxter og Cayman sem 
„baby“ Porsche 911, en þeir eru báðir umtals-
vert minni en hinn goðsagnakenndi og frægasti 
sportbíll í heimi. 
Engu að síður eru þeir báðir mjög öflugir og 
fimir eins og stóri bróðirinn og umtalað er 
hversu nálægt þeir eru komnir getu 911 bíls-
ins þrátt fyrir að kosta nærri helmingi minna. 
Cayman kom fyrst á markað fyrir átta árum en 
er nú kynntur af þriðju kynslóð.

Sex strokka Boxer-vélar og PDK-sjálfskipting

Vélarnar sem bjóðast í Porsche Cayman eru 2,7 
lítra og 275 hestafla sex strokka bensínvél og 3,4 
lítra og 325 hestafla einnig sex strokka bensín-
vél, báðar af Boxer-gerð. Sjö gíra frábær PDK-

HULUNNI SVIPT AF PORSCHE CAYMAN
Var kynntur um síðustu helgi hjá Bílabúð Benna. Kemur nú af þriðju kynslóð.

sjálfskipting með tveimur kúplingum tengist 
vélunum og hann er afturhjóladrifinn. Hann má 
að sjálfsögðu einnig fá með beinskiptingu, þá 
sex gíra. Sem fyrr má eingöngu fá Cayman með 
hörðum toppi en hann er ekki framleiddur með 
blæju líkt og 911 og Boxter. Í Cayman má nú 
finna allar þær uppfærslur sem litu dagsins ljós 
í nýjum 911 og Boxter. 

Örlítið stækkað og bara batnað

Nýr Cayman hefur örlítið stækkað og fjarlægð 
milli hjóla aukist. Hann hefur þó lækkað örlít-
ið og notkun léttari efna við smíði hans hefur 
létt hann um 30 kíló. Ástæðulaust er að fara 
mörgum orðum um aksturseiginleika Caym-
an, en bíll sem kosinn er sportbíll ársins er nátt-
úrulega frábær akstursbíll og gæðin umfram 
verð. Margur bílablaðamaðurinn hefur fullyrt 
að kosta þurfi meira en tvöföldu fé til að finna 
betri akstursbíl. Fjölmargir gestir sáu Benedikt 
Eyjólfsson, forstjóra Bílabúðar Benna, svipta 
hulunni af þessum fallega bíl, en hann var af S-
gerð og því með stærri og öflugri vélinni. 

Ótrúlegur akstursbíll

Blaðamaður bílablaðsins fékk tækifæri til að kynn-
ast mögnuðum aksturseiginleikum þessa bíls í gær og 
það skal viðurkennast að gæsahúðin er enn til stað-
ar. Afl, rásfesta, veggrip og þægindi í akstri kölluðu 
fram allan tilfinningaskalann og skemmtunin ómæld 
fyrir vikið. Samanburðurinn við aðrar gerðir Porsche-
bíla varð alls ekki til að minnka álitið á Cayman. Þar 
er sannarlega kominn bíll sem stóri bróðirinn 911 þarf 
að passa sig á, þó svo að hlutirnir séu teknir enn þá 
lengra með honum. Enda er verð hans hátt í helmingi 
hærra. Erfitt er að ímynda sér að þörf sé fyrir meira 
afl en í Porsche Cayman S. Þar draga 325 hestöfl ekki 
nema ríflega þrettán hundruð kílóa bíl og áður en 
hendi er veifað sjást dónalegar hraðatölur og ökumað-
ur þrýstist með miklu afli í sætið. PDK-sjálfskipting-
in er sem fyrr eins og draumur og hún heldur bílnum 
á miklum snúningi þótt slegið sé af, eingöngu til þess 
að vélin sé áfram tilbúin til átaka ef ökumaður þorir 
að halda áfram skemmtuninni. Sú skemmtun hélt 
lengi áfram og þeir verða öfundaðir sem efni hafa á að 
láta þennan bíl standa fyrir utan hjá sér og enn meira 
þegar hann gerir það ekki. 

LEGUR OG PAKKDÓSIR
VAGNHÖFÐVAVAVAGNGNGN ÖHÖHÖHÖFÐFÐFÐIII 777 – SÍSÍSÍMIMI 5 51717 5 5000000

VERÐLAUN
Sportbíll ársins í 
heiminum 2013

ÞRIÐJA KYNSLÓÐ 
Kom fyrst fyrir 8 
árum

LÉTTARI
Stækkað en lést

AFL
275 eða 325 hestöfl

PORSCHE
CAYMAN
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ENGIN ÓVÆNT ÚTGJÖLD
Bílaleigan Avis býður upp á vetrar- og langtímaleigu. Þannig borgar fólk aðeins 
fasta greiðslu mánaðarlega en Avis sér um rekstur bílsins. Reynir Ólafsson hefur 
verið með bíl á vetrarleigu frá Avis og segir reynsluna afar góða. 

„Þetta kemur mjög vel út fyrir budduna,” segir Reynir sem hefur haft bíl á 
vetrarleigu og ætlar nú að skipta yfi r í langtímaleigu. MYND/DANÍEL  

AUGLÝSING: AVIS KYNNIR

Um næstu helgi mun Bílgreina-
sambandið standa fyrir mikilli 
bíla- og tækjasýningu í Fífunni 
Kópavogi. Sambandið endurvakti 
bílasýningar sínar árið 2011, en 
sýningar þess nutu mikilla vin-
sælda hjá almenningi hér á árum 
áður. Að sögn Özurar Lárusson-
ar, framkvæmdastjóra Bílgreina-
sambandsins, stefnir í glæsilega 
og veglega sýningu að þessu sinni. 
„Þegar við endurvöktum bílasýn-
ingu Bílgreinasambandsins árið 
2011 brydduðum við upp á þeirri 
nýbreytni að sýna ekki einvörð-
ungu bíla heldur einnig vörur og 
þjónustu sem tengdust bílgrein-
inni. Bílgreinasambandið er sam-
tök atvinnurekenda í sölu öku-
tækja, vöru og þjónustu sem þeim 
tengjast og m.a. er eitt af hlut-
verkum sambandsins að stofna 
til, skipuleggja og halda sýning-
ar á bifreiðum, hlutum tengdum 
þeim og iðnaðinum í heild, en í Bíl-
greinasambandinu eru 155 fyrir-
tæki í bílgreininni.“

Meira en bílar

Enn fremur segir Özur að á sýn-
ingunni verði nýjar gerðir af 
bílum frumsýndar, auk þess sem 
fjöldi bíla hefur verið sérstaklega 
fluttur til landsins vegna sýn-
ingarinnar. Þá munu verða á um 
4.000 fm sýningarfleti Fífunnar, 
auk bílaumboðanna, aðilar tengd-
ir bílgreininni, s.s. fjármögnunar-
aðilar, olíufélag, bílaleigur, sölu-
aðilar á hjól- og fellihýsum og 
aðilar með rekstarvörur og vara-
hluti fyrir bíla og tæki svo eitt-
hvað sé nefnt. Sýnendur margir 
hverjir munu, ásamt því að kynna 
þjónustu sína, bjóða sýningar-
gestum að taka þátt í ýmsum get-
raunum og vera með uppákomur 
af ýmsu tagi á sýningarsvæðum 
sínum. Sýningin er opin laugar-
daginn 4. maí frá kl. 11-18 og 
sunnudaginn 5. maí frá kl. 12-17. 
Aðgangur er ókeypis, bætir Özur 
við í lokin, og hvetur almenn-
ing og bílaáhugamenn til að fjöl-
menna í Fífuna á sýninguna.

Bílasýning Bílgreinasambandsins 
næstu helgi í Fífunni

Þegar fyrir lá að við þyrftum að 
fá okkur annan bíl á heimilið fór 
ég að skoða þá kosti sem voru 
í boði. Einn þeirra var að leigja 
bíl. Mér fannst það heldur frá-
leit hugmynd til að byrja með 
en þegar ég skoðaði skilmálana 
nánar komst ég að því að þetta 
er mjög sniðug lausn,“ segir 
Reynir Ólafsson, sem hefur verið 
með Volkswagen Polo frá Avis á 
leigu í vetur. „Þetta hefur komið 
mjög vel út og ég stefni á að taka 
annan bíl á leigu til lengri tíma.“ 
Reynir ákvað að byrja á vetrar-
leigu en sú leið hefur verið afar 
vinsæl hjá Avis. Þá fær fólk bílinn 
í upphafi vetrar en skilar honum í 
maí. Sú leið hentar vel þeim sem 
eru í árstíðabundnum störfum 
eða þá sem kjósa heilsusamlegri 
lífsstíl yfir sumartímann.

Helsta kostinn við bílaleig-
una segir Reynir vera fyrirsjáan-
leikann. „Ég borga visst gjald í 
hverjum mánuði en þarf ekki að 
hafa áhyggjur af neinu öðru en 
að kaupa bensín. Ég slepp við 
bifreiðagjöld, tryggingar, dekk, 
dekkjaskipti, þjónustuskoðanir og 
almennt viðhald,“ segir hann og 
bendir á að frábært sé að sleppa 
við öll óvænt útgjöld. Ef svo 
óheppilega vildi til að bíllinn lenti 
í árekstri er hann kaskótryggður 
og Reynir þarf aðeins að borga 
sjálfsábyrgðina ef svo ber undir. 

„Það er mér afar mikilvægt að 
kostnaðurinn liggi fyrir,“ segir 
Reynir og hrósar Avis fyrir góða 
þjónustu. „Það er frábært að fara 
í smurningu hjá þeim og ef bíll-

inn þarf að fara í þjónustuskoð-
un hef ég fengið annan bíl lánað-
an á meðan.“

Reynir velti því líka fyrir sér 
á sínum tíma að að kaupa bíl. 
Þegar hann hins vegar reiknaði 
út lántökukostnað og alla aðra 

rekstrarliði sem fylgja því að 
eiga bíl komast hann að þeirri 
niðurstöðu að mun hagstæðara 
væri að leigja bíl hjá Avis. „Þetta 
kemur mjög vel út fyrir budduna 
en auk þess er frábært að vera á 
nýlegum bíl sem er í góðu lagi.“

Frá bílasýningunni í Fífunni árið 2011. 

SUZUKI SWIFT SPORT
Finnur Thorlacius Reynsluakstur

Þ
að þarf ekki stóran bíl eða 
stóra vél til að skemmta öku-
mönnum rækilega og það 
sannast einna best í Suzuki 
Swift Sport. Þessi snagg-
aralegi og gullfallegi bíll 
felur geysiöfluga 1,6 lítra vél 

undir húddinu sem skilar 136 hestöflum til 
framhjólanna. Það er ekki  ýkja há hest-
aflatala en þau hestöfl eru ekki að drattast 
með neina aukaþyngd því bíllinn er ekki 
nema ríflega tonn að þyngd. Þessi smái 
og ódýri bíll er eitt best geymda leyndar-
málið í sýningarsölum landsins, svo góður 
er hann. Suzuki Swift hefur reyndar allt-
af verið góður bíll og því er það sem fersk-
ur sunnanvindur að bæta smá dínamíti 
í hann. Swift í sportútfærslu er talsvert 
harðari bíll en sá hefðbundni og fjöðrunin 
er eins stíf og nafnið bendir til. Þrátt fyrir 
allt skemmtilega aflið eyðir þessi bíll ekki 
nema 6,4 lítrum í blönduðum akstri og 5,2 
í utanbæjarakstri. Eins og sönnum sport-
bíl sæmir liggur hann eins og pönnukaka 
á vegi og hendist um göturnar eins og lipr-
asti fimleikamaður. Svo haldið sé áfram 
að mæra bílinn þá skal fullyrt að hann sé 
ein óvæntasta og skemmtilegasta upplifun 
sem undirritaður hefur prófað í formi bíls 
síðustu misserin. 

Haganlegar línur og mikill staðalbúnaður

Að ytra útliti fær Suzuki Swift Sport topp-

einkunn. Þrátt fyrir smæð bílsins eru 
flennistórir flekar í hurðunum og aftur-
bretti og það færir honum fágaðan svip. 
Þær fáu línur sem brjóta upp bílinn eru 
svo á hárréttum stað og bíllinn samsvarar 
sér allur svo vel. Afturendinn er að sama 

HÆFILEIKARÍKT KRÚTT
Suzuki Swift Sport er óhemju skemmtilegur akstursbíll. Hann er öflugur, límist við veginn og er sætur

Suzuki Swift 
er laglegur 
enn lítill bíll 
með krafta 
í kögglum 
og hagar 
sér eins og 
sannur fi m-
leikamaður á 
götunum.

www.visir.is/bilarwwwwww i.vi.vi isirsir i.is.is//bi/bilalarlar
BÍLAR Umsjón blaðsins 

Finnur Thorlacius 
finnurth@365.is

Útgáfufélag 
365 miðlar ehf. 
Skaftahlíð 24, 
105 Reykjavík, 
sími 512 5000

Auglýsingar 
Sverrir Birgir 
Sverrisson
sverrirbirg-
ir@365.is
Sími 5125432 

Hönnun
Silja Ástþórsdóttir 
siljaa@frettabladid.is 
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skapi fríður og álrenningurinn neðst sem 
púströrin tvö koma út úr ljá bílnum sport-
legt og kraftalegt yfirbragð, sem og frek-
ar stór vindskeiðin efst. Gluggarnir eru 
samt nægjanlega stórir og því er útsýnið 
gott, sem ekki er nú algilt meðal sportbíla. 
Auðvitað bætir það enn fremur við fegurð 
bílsins að hann kemur á flottum 17 tommu 
álfelgum og það myndi kosta skilding-
inn að bæta slíkum felgum við venjulegan 
Swift. Smæðin og fegurðin gera hann til 
samans að miklu krútti. Að innan, líkt og 
við mátti búast, er hvorki mikill íburður 
né neitt sem skortir. Framsætin eru mjög 
góð og sannkölluð sportsæti með miklum 
hliðarstuðningi. Ekki skaðar það sætin að 
vera með laglega stöguðum saumi. Aftur-
sætin eru fyrir fullorðna en þá er betra 
að reyna ekki að koma þremur slíkum 
þar fyrir. Eins og við má búast er skott-
rými ekki af stærri gerðinni, enda Swift 
borgar bíll.  

Frábær akstursbíll

Aðalmálið við Suzuki Swift Sport er hins 
vegar ekki einhver staðalbúnaður. Það 
sem öllu máli skiptir er hversu frábær 
akstursbíll hann er. Lengi væri hægt að 
lýsa því hvernig hann bregst við hinum 
ýmsu aðstæðum en einfaldast er að segja 
að hann leysir þær allar af stakri snilld. 
Bíllinn vill bara alls ekki undirstýra þó 
hann sé hreinlega grátbændur um það. 

Gott er þó að hafa í huga að bráðnauðsyn-
legt er að leyfa vélinni að snúast mikið 
og þannig er best að leita að því afli sem 
býðst. Því skal ekki flýta sér að skipta 
bílnum upp heldur draga það sem lengst. 
Það er líka svo ári skemmtilegt. Beinskipt-
ingin í bílnum er sex gíra og venst vel en í 
þeim orðum felst að henni þarf að venjast. 
Skiptingin er reyndar það eina sem hægt 
er að kvarta yfir. Sú kvörtun snýst um það 
að hætt er við að skipta í rangan gír og 
gerðist það oftar en einu sinni, bæði þegar 
átti að fara í fimmta en endað í þriðja gír 
og þegar fara átti í sjötta en endað í fjórða. 
Við það öskraði vélin náttúrulega af sárs-
auka og lá við því sama hjá ökumanni. 
Swift Sport er ekki með neitt yfirmáta afl, 
en það nýtist einkar vel.

Hafa ekki undan við að framleiða

Þýskir verkfræðingar myndu mæra það 
verk sem kollegar þeirra í Japan hafa gert 
við smíði þessa bíls og þeirra aksturs-
eiginleika sem hann býður upp á. Hann 
býður eiganda sínum til veislu á degi 
hverjum. Það er kannski helsti ókosturinn 
við Swift Sport að svo gaman er að keyra 
hann að bensínfóturinn verður alltaf svo 
þungur og þá fer þessi bíll að eyða miklu 
meira en uppgefið er. Svo vel hefur þess-
um bíl verið tekið að Suzuki hefur engan 
veginn undan að smíða hann handa gráð-
ugum kaupendum. 

1,6 VVT BENSÍNVÉL, 136 HESTÖFL
FRAMHJÓLADRIF

Eyðsla 6,4 l./100 km 
í bl. akstri

Mengun 147 g/km CO2
Hröðun 8,7 sek.
Hámarkshraði 197 km/klst
Verð Frá 3.390.000 kr.
Umboð Suzuki á Íslandi

● Góðir aksturseiginleikar
● Fagurt ytra útlit
● Lágt verð

● Hætt við að skipta 
 í rangan gír
● Eyðsla við frísklegan akstur

SUZUKI
SWIFT SPORT

LÁTLAUS
INNRÉTTING
En samt 
heilmikill 
staðalbúnaður

HLJÓÐKERFIÐ
Kom hressilega á 
óvart fyrir gæði

SLÉTTIR FLETIR
Það einkennir 
ytra útlit bílsins 
hve stórir sléttu 
fletirnir eru á 
svo litlum bíl

Langtímaleiga
Langtímaleiga

– langsniðugust!Frá
49.900 kr.á mánuði!

591-4000  |  www.avis.is
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Staðsetningartæki Mercedes Benz fann sprengjubræðurna
Leiddi lögregluna að óðæðismönnunum
Bræðurnir Tamerlan og Dzhokhar Tsarnaev, sem komu 
fyrir sprengjum í Boston-maraþoninu, ætluðu eftir 
ódæðið næst til New York og valda þar enn frekari skaða. 
Í því augnamiði tóku þeir traustataki Mercedes Benz-
jeppa ásamt eiganda hans. Honum héldu þeir föstum í 90 
mínútur, en á þeim tíma var bílnum einhverra hluta vegna 
ekið víðs vegar um Boston. Á endanum þurfti að taka 
bensín og annar bróðirinn fór inn til að borga og hinn 
lagði frá sér byssu sína. Þá notaði eigandinn tækifærið, 
tók af sér öryggisbeltið, stökk úr bílnum og lagði á flótta. 
Hann hélt að annarri bensínstöð og bað eiganda stöðv-

arinnar að hringja í lögregluna. Eigandi bílsins tjáði lög-
reglunni þegar hún kom að í bíl hans væri innbyggt stað-
setningarkerfi (sem kallast Mbrace), en það er til þess 
ætlað að kalla á hjálp við árekstur eða til að auðvelda 
leit að Mercedes Benz-bílum ef þeim er stolið. Það sann-
aði sig í þessu tilviki og líklega aldrei komið í eins góðar 
þarfir. Lögreglan fann bílinn mjög fljótlega með aðstoð 
kerfisins og fljótlega kom svo til skotbardaga sem varð 
til þess að lögreglan felldi eldri bróðurinn. Fullkominn 
búnaður í bílum kemur í ýmsar þarfir, stundum nokkuð 
óvenjulegar.

Mbrace 
stað-
setning-
arkerfi  
er í 
Merce-
des Benz 
bílum.

Volvo KERS búnaður með kasthjóli.

Volvo segir KERS
-tækni sína minnka 
eyðslu um 25%
KERS-tækni hefur verið þekkt í 
áratugi en KERS stendur fyrir Kinetic 
Energy Recovery System og er í raun 
Hybrid-búnaður en frábrugðinn 
flestum þeim Hybrid-búnaði sem 
er í framleiðslubílum í dag. Volvo 
hefur reyndar gert tilraunir með 
KERS-búnað allar götur frá árinu 
1960. 

Þessi tækni gengur út á það að 
endurheimta þá orku sem verð-
ur til við hemlun eða minnkun 
hraða en er frábrugðin að því 
leyti að þegar hemlað er knýr 
orkan háhraða snúningshjól 
(Flywheel) sem snýst á 60.000 
snúninga hraða á mínútu. Þegar 
þeirri orku sem hleðst upp við 
þetta er hleypt til afturhjólanna 
eykst aflið um allt að 80 hestöfl 
og sparar í leiðinni mikið elds-
neyti, eða 25% segja þeir hjá 
Volvo. 

Bara fjögurra strokka vélar 
í Volvo-bílum?

Það gerir það að verkum að 
fjögurra strokka vél með þann-
ig búnað verður jafn öflug og 
sex strokka vél án hans. Því 
kemur vel til greina hjá Volvo 
að framleiða bráðum engar sex 
eða átta strokka vélar og stóla 
á KERS-tækni bara í fjögurra 
strokka vélum. Bílar sem búnir 
hafa verið þessari tækni verða 
meira en einni sekúndu sneggri 
í hundraðið, en það sem er enn 
betra er það að undir ákveðnum 
aðstæðum getur verið slökkt 
á vélinni í allt að helmingi öku-
tímans, en þá verður reyndar 
að aka varlega. Þegar Volvo hóf 
að prófa sig áfram með þessa 
tækni voru háhraðahjólin þung, 
dýr og skiluðu takmörkuðum 
ávinningi. Það hefur nú breyst 
hressilega með betri efnisnotk-
un og góðri hönnun. Hjólið sjálft 
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The strong silent type TIRES
High Performance Tires TILBOÐIN MIÐAST VIÐ FJÖGUR DEKK & UMFELGUNHarðskeljadekk

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 175/65 R 14Nr. 1

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

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 195/65 R 15Nr. 2

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

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 205/55 R 16Nr. 3

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

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 225/45 R 17Nr. 4

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

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 215/60 R 16Nr. 5

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

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 225/70 R 16Nr. 6

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

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 235/65 R 17Nr. 7

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

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 235/60 R 18Nr. 8

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

BESTA VERÐIÐ
Mundu eftir að finna

áður en þú kaupir dekk

FRÁBÆRT VERÐ!

IN CONSUMER AND 
MEDIUM TRUCK TIRES

OVERALL

TIRE REVIEW 2009 BRAND SURVEY

IN CONSUMER MERMERER ANANDAND 

OVERALL

Bjóðum Toyo harðskeljadekkin 
á frábæru verði.

UMFELGUN & SMUR
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!

FÓLKSBÍLADEKK

JEPPADEKK



Vegleg verðlaun
Þeir þátttakendur sem skila bestu ávöxtuninni þegar keppnin verður gerð 
upp næsta vor eiga kost á veglegum verðlaunum. Meðal vinninga er flug 
fyrir 2 til New York með Icelandair og 200 þúsund kr. inneign í sjóði VÍB. 

Nú er hægt að stofna lið í Ávöxtunarleiknum og bjóða vinum 
á Facebook með í keppnina. 

Það lið vinnur sem nær bestu heildarávöxtuninni að teknu tilliti 
til fjölda liðsmanna.

Vinningsliðið fær gjafabréf fyrir allt að 10 manns á Sjávargrillinu. 

Keppnin er opin öllum, 15 ára og eldri, og fer skráning fram á 
vefnum visir.is. Hver þátttakandi fær 10 milljónir Keldukróna 
til þess að fjárfesta í mismunandi flokkum.

Ert þú í hópi fjárfesta 
framtíðarinnar?

15,2%

6,7%

30,5%

21,3%

7,2%

Stofnaðu lið í
Ávöxtunarleik
Keldunnar

Skráðu þig á visir.is

NÝTT



FÓLK| HEIMILI

GRÆNN APRÍL

Þeir fjölmörgu sem eru með græna 
hugsun hafa snúið sér að því að 
nota eingöngu lífrænt ræktaða 
bómull í daglegu lífi. Það á við um 
fatnað, fylgihluti, rúmföt, mottur og 
handklæði.

Markaður fyrir vörur úr líf-
rænni bómull hefur vaxið mikið á 
undanförnum árum og er talið að 
það sé um að minnsta kosti 20% á 
undanförnum árum. Að velja lífrænt 
ræktaða bómull er nauðsynlegt 
fyrir jörðina og heilsu fólks. Lífrænir 
bændur nota ekki erfðabreytt fræ 
og framleiðslan fer eftir ströngum 
kröfum um ræktun, allt frá sáningu 
til uppskeru og til fullunnar vöru. 
Í vinnslu vörunnar eru ekki notuð 
neins konar eiturefni.

Talið er að enn noti um 16% 
bómullarbænda skordýraeitur. 
Þetta eitur hefur áhrif á heilsu 
manna og dýra. Eituráhrifin koma 
víða fram í náttúrunni auk þess að 

smitast út í ár og vötn með alvar-
legum afleiðingum fyrir sjávarlíf og 
jafnvel vatnsból. 

Rannsóknir hafa sýnt að eiturefni 
sem notuð eru á bómullarökrum 
hafa fundist í fólki. Framleiðsla á 
lífrænni bómull er bæði erfiðari og 
dýrari en ræktun með eiturefnum. 
Þar af leiðandi verður fatnaður mun 
dýrari sem framleiddur er á vist-
vænan hátt. Eftirspurn og verðlag 
hafa því áhrif á framleiðsluna. Þegar 
fólk kaupir lífræna bómull styður 
það við vistvæna framleiðslu, sem 
hvetur framleiðendur til að fara 
fremur þá leið í ræktuninni.  

Stærstu bómullarræktarhéruðin 
eru í Bandaríkjunum, Indlandi og 
Kína. Fólki sem hefur einhvers kon-
ar húðvandamál, exem eða ofnæmi 
líður oft mun betur noti það fatnað 
úr lífrænt ræktaðri bómull. Ágætt er 
að hafa í huga að í nærfatnaði unga-
barna sé vönduð og hrein bómull.

VELJUM LÍFRÆNA 
BÓMULL
Bómull er ekki endilega sú hreina og náttúrulega afurð 
sem margir halda. Í mörgum löndum er óhemju mikið 
notað af eitur- og kemískum efnum í bómullarrækt.

VINNSLA
Bómullar-
vinnsla á 
Indlandi. 
 MYND/GETTY

Í bókinni tökum við fyrir verk-
efni sem urðu næstum því 
að veruleika, byggingar sem 

aldrei voru byggðar og byggingar 
sem risu annars staðar en upp-
haflega stóð til. Fáir vita til dæmis 
að framkvæmdir voru hafnar við 
byggingu Alþingishússins í Banka-
stræti en þegar arkitektinn kom 
frá Danmörku sá hann að hallinn 
í brekkunni var meiri en hann 
hafði reiknað með. Húsinu var 
því fundinn núverandi staður,“ 
segir Guðni Valberg arkitekt, sem 
ásamt Önnu Dröfn Ágústsdóttur 
sagnfræðingi vinnur að bók um 
Reykjavík eins og hún hefði getað 
orðið.

Verkefnið fékk styrk úr Minn-
ingarsjóði Guðjóns Samúelssonar, 
sem veitt var úr í tíunda sinn á 
föstudaginn var. Áætlað er að 
bókin komi út haustið 2014 og 
segir Guðni hana frekar ætlaða 
almenningi en arkitektum.

„Bókin verður sett upp á mjög 
myndrænan hátt. Við teiknum 
upp verkefnin í þrívídd og fellum 
inn í ljósmyndir af svæðunum 
sem um ræðir. Sum verkefnanna 
eru alveg frábær en önnur eru 
hreinlega „absúrd“ og börn síns 
tíma. Til dæmis voru margar stór-
karlalegar hugmyndir í gangi á 4., 
5. og 6. áratugnum, eins og sú að 
þurrka út Grjótaþorpið og fylla 
svæðið af stórhýsum.“

Guðni segir einnig þó nokkrar 

hugmyndir Guðjóns Samúelsson-
ar sjálfs, húsameistara ríkisins, 
ekki hafa náð fram að ganga og 
nefnir háborgina sem hann teikn-
aði á Skólavörðuholtið. Þá hafi 
Sundhöll Reykjavíkur upphaflega 
verið teiknuð með þremur stórum 
burstum og Landspítalahúsið hafi 
átt að vera þrefalt stærra en það 
varð.

„Tilgangurinn með bókinni 
er ekki síst sá að benda fólki á 
að alltaf hafa staðið deilur um 
opinberar byggingar í borginni, 
staðsetningu þeirra og útlit. Það 
er gömul saga og ný. Meira að 
segja stóðu deilur um byggingar 
sem fólki finnst í dag sjálfsagt að 
standi þar sem þær eru, eins og 
Alþingishúsið,“ segir Guðni. 

En væru einhverjar þessara 
tillagna framkvæmanlegar í dag? 
„Guðjón Samúelsson hannaði 
stórt torg fyrir framan Þjóðleik-
húsið sem átti að teygja sig upp á 
Laugaveg. Þá tillögu væri hægt að 
framkvæma í dag,“ segir Guðni.

Úr sjóðnum hlutu einnig styrk 
Dennis D. Jóhannesson og Hjör-
dís Sigurgísladóttir arkitektar 
vegna útgáfu rannsóknarverk-
efnisins Íslensk byggingarsaga – 
áhrif frá Bretlandseyjum. Þá hlaut 
einnig styrk Pétur H. Ármannsson 
arkitekt vegna útgáfu yfirlitsrits 
um ævi og verk Gunnlaugs Hall-
dórssonar arkitekts.

 ■ heida@365.is

ABSÚRD HUGMYNDIR
ARKITEKTÚR  Veitt var í tíunda sinn úr Minningarsjóði Guðjóns Samúelssonar fyrir helgi. Verkefnin snú-
ast um skrásetningu arkitektúrs af ýmsum toga, meðal annars í þeirri Reykjavík sem hefði getað orðið.

STYRKIR ÚR SJÓÐI GUÐJÓNS SAMÚELSSONAR Dennis D. Jóhannesson og Hjör-
dís Sigurgísladóttir, Guðni Valberg og Anna Dröfn Ágústsdóttir. Pétur H. Ármannsson 
vantar á myndina. MYND/DANÍEL

■ SKOTTHÚFUR
Arnþrúður Ösp Karlsdóttir 
opnar á morgun sýninguna 
MEÐ RAUÐAN SKÚF í Her-
berginu í Kirsuberjatrénu, 
Vesturgötu 4.
Þar sýnir hún prjónahönnun, 
skotthúfur og lambhúshettur 
úr íslenskri ull.
Arnþrúður Ösp er lærður 
handavinnukennari frá Hånd-
arbejdet Fremmes Seminarium 
í Danmörku og textílhönn-
uður frá Myndlista- og hand-
íðaskóla Íslands. Hún hefur 
kennt í grunnskólum, fram-
haldsskólum, Myndlista- og 
handíðaskóla Íslands, Mynd-
listaskólanum í Reykjavík og 

Listaháskóla Íslands.
Sýningin  verður 
opnuð klukkan 
15 á morgun og 
stendur til 

13. maí 2013. 

SÝNIR SKOTT-
HÚFUR ÚR ULL

Save the Children á Íslandi



BÍLAR &
FARARTÆKI

4,5 L PR. 100 KM !
Nýr Volvo V40 Momentum DIESEL 
árg 11/2012 ek 7 þ.km 6 gíra Er á 
staðnum ! Verð 4690 !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Rafmagnsreiðhjólin vinsælu fást hjá 
okkur. Þægileg reiðhjól sem henta 
mjög vel fyrir íslenskar aðstæður. Verð 
frá kr. 168.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

NISSAN Navara 4wd double cab at 
se. Árgerð 2007, ekinn 126 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.110675.

AUDI Q5 quattro. Árgerð 2009, ekinn 
84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
6.490.000. Rnr.990280.

KIA Sorento ex luxury 2,2 197hö. 
Árgerð 2012, ekinn 23 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000. 
Rnr.990381. Eigum einnig árg. 2011 
og 2010.

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

RENAULT Trafic. Árgerð 2007, 
ekinn 124 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.890.000. með VSK Rnr.155125.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

NÝ COLEMAN SEDONA 8 FET, Ný 
fellihýsi, Markísa, Truma miðstöð, 
220V, ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, 
Ótrúlegt verð aðeins 1.499.þ.kr, 3 stk 
eftir, 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

AUDI TILBOÐ 330ÞÚS !
Audi a4 1.8 árg.‘01 sjálfssk. ek. 140þús 
sk. ‚14 topplúga. Verð 330þús S. 891 
9847.

BÍLAR og TÆKI TIL SÖLU 
VELAMIDSTODIN.IS maggi@metanbill.
is S:5 800 439

OPEL TILBOÐ 195ÞÚS!
Opel Vectra árg. ‚98 ek. 170þús 
sjálfssk. sk. út árið. Verð 195þús. S. 
891 9847.

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

Toyota Avensis árg. ‚01. ssk. 1.6 
bensín. Keyrður 130þ.km. Verð 470 
þús. S. 616 2597.

Benz ML350 árg. 2009 65 þús. km. 
Dekur Bíll. Tilboð. Aðeins 6.990 þús. 
Upplýsingar í síma 893-1539.

 250-499 þús.

PEUGEOT 206 -LÍTILL 
SPARIBAUKUR 299 ÞÚS!

Peugeot 206 árg.‘99 ek.149 þús, 
5 dyra, beinskiptur, ný skoðaður, 
smurbók, ný bridgestone vetrardekk, 
góður bíll verð 299 þús. s.841 8955.

 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

Kaupi bíla til uppgerða eða niðurrifa, 
allt kemur til greina mega vera bilaðir, 
beyglaðir, óskoðaðir eða ryðgaðir. 
Uppl. í s: 8204640

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

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

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL
Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð 
‚98-‘03. Má alveg þarfnast smá 
lagfæringa uppl. s. 866 4904

 Jeppar

DISEL PAJERO TILBOÐ 
235ÞÚS !

MMC pajero, árg. ‚97 2,5 disel ek. 
215þús krókur, sk.‘14 3ja dyra. Verð 
235þús. S. 891 9847.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Wolksvagen Transporter Árgerð 1996 
ekinn 176 þús, bíll í toppstandi, 
skoðaður 2014. Upphækkanlegt 
þak, heimasmíðuð innrétting, 
Snúningsstólar. Verð 950,000 kr sími 
899-0883.

 Reiðhjól

 Bátar

 Fellihýsi

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

Eigum varahluti í þessa bíla. Kaupum 
bíla í niðurrif. Toyota 96-07, Subaru 
95-05, Nissan 96-04, Mitsubishi 96-02, 
Ford 98-07, Mazda 323 95-99. Kia 
Sportage 97-02, Peugeot 96-01. Opið 
á laugardögum 10-16. Bílar og Partar, 
Iðavellir 9c, 230 Reykjanesbæ 421-
7979 www.bilarogpartar.is

EÐAL PARTAR
Eigum varahluti í margar tegundir 
af Mercedes Benz og marga fleiri 
bíla. Kaupum bíla til uppgerðar og 
niðurrifs. Opið frá kl. 10-18 virka daga. 
Auðbrekka 4 (bakvið) S. 555 1159.

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.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í 
s. 663 5315 & 699 6069.

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

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

VIÐSKIPTATÆKIFÆRI
Aðalsölutíminn að byrja. Til sölu 
1500 m3 af grjóthreinsaðri mold, 
holtagrjót, sprengigrjót í garðhleðslur, 
skeljasandur. Er staðsett á góðum 
stað í Hafnarfirði, selst í einu lagi. S. 
660 6111

Garðaumsjón: Felli tré, klippi, grisja 
og snyrti. Halldór Garðyrkjum. S. 698 
1215.

 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

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

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

 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

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

Save the Children á Íslandi



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Húsaviðhald

ÓLI SMIÐUR
Smíða allt inni sem úti, mikil reynsla, 
vönduð vinna. Sími 698 9608 Óli.

Laga ryðbletti á þökum, hreinsa 
þakrennur. Tek að mér ýmis smærri 
verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða 
manninn@hotmail.com

 Spádómar

908 1888
Spásími Daddýar verð við næstu 

þrjár vikur frá kl. 14-20 virka 
daga. 250 kr. mín.

 Trésmíði

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

 Rafvirkjun

AH-RAF
 LÖGGILDIR 

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

RAFVIRKJAR S. 618 2610
Tökum að okkur alla almenna 
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar. 
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

 Önnur þjónusta

BEAUTY IN BLACK 
HOLTSBÚÐ 61 GARÐABÆ

Sumarfatnaður og þunnu peysurnar 
vinsælu í 13 litum. sími 6956679 
www.beautyinblack.is

RÝMINGARSALA 
 GREEN-HOUSE

Fallegur fatnaður á flottu verði. 
Eingöngu fjögur verð. 1.000, 
3.000,5.000 og 10.000. 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

KEYPT 
& SELT

 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

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.

 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

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

Slökunarnudd/heilnudd, Nuddstofan 
svæði 112. Uppl. S: 693 0348 eða 
823 5669.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC, NORSKA I , II & III og H 
f. fólk í HEILBRIGÐISGEIRA. Enska, 
spænska. Aukatímar í stærð,- eðlis- 
og efnafræði. STARTING- BYRJA: 
6/5, 3/6. All year/Allt árið, Mornings/
Evenings-Kvölds/Morgna. 4 week 
x 5 days a week/ 4 vikur x 5 í viku. 
Fullorðinsfræðslan Ármúla 5, s 
5881160. www.iceschool.is.

 Ökukennsla

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

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Byssur

ÚTSALA - SKOTVEIÐVÖRUR 
OG SKOTFÆRI

Bjóðum nú 30 % afslátt af öllum 
skotveiðivörum og skotfærum. T.d 
Pakkinn af .22LR Standard á aðeins 
kr.483 með afslætti. Tactical.is 
Verslunarmiðstöðinni Glæsibæ.Opið 
virka daga 11-18 Sími 517-8878.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á Funahöfða 
17a og 19 og Dalshraun 13 

Hfj. Rooms for 1-2 persons in 
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj.

Uppl/info í S. 824 4535. 
frá kl. 10-20.

 www.leiguherbergi.is

Íbúð til leigu nálægt Hlemm. Sími 
661 5219.

 Húsnæði óskast

TOPP LEIGJENDUR
Hjón á miðjum aldri óska eftir 2-3 
herbergja íbúð á höfuðborgarsv. í 
langtímaleigu sem fyrst á verðbilinu 
110-130 þús. Erum reglusöm, ábyrg 
og með toppmeðmæli. Uppl. í s. 662 
6864.

 Geymsluhúsnæði

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.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir vönu starfsfólki í sal 
(vaktavinna) aðeins 20+. Umsóknir 
sendist á frakkar@islandia.is

 Atvinna óskast

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð 
Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

skemmtanir

Sæktu þér nýja appið og hlustaðu á 
FM957 hvar og hvenær sem er!

Farðu á visir.is/utvapp eða skannaðu 
QR kóðann og sæktu Útvappið fyrir 
iOS eða Android.

Fáðu FM95BLÖ
í símann þinn!

Nýtt 
app

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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Húsasmíði nemi leitar af samning. 
Sími 848 8331

TILKYNNINGAR

 Einkamál

 Fundir

AÐALFUNDUR 
FERÐAKLÚBBSINS 

4X4 VERÐUR 
MIÐVIKUDAGSKVÖLDIÐ 

8. MAÍ KL. 20:00. 
FUNDARSTAÐUR ER HÓTEL 

NATURA (LOFTLEIÐIR).
Dagskrá skv. lögum félagsins er: 

1. Setning fundar og dagskrá 
kynnt.

2. Kosning fundarstjóra og 
fundarritara.

3. Skýrsla stjórnarinnar um störf 
félagsins á liðnu starfsári.

4. Umræða um skýrslu stjórnar.
5. Skoðaðir reikningar lagðir fram 

og skýrðir.
6. Umræða um reikninga og þeir 

bornir upp til samþykktar.
7. Skýrslur nefnda, ef kjörnar 

hafa verið. 
8. Tillögur/lagabreytingar 
frá stjórn, nefndum eða 

félagsmönnum. 
9. Kjör stjórnar, varamanna og 

fastanefnda.
10. Kjör Skoðunarmanna.

11. Önnur mál.
12. Fundarslit.

Rétt til setu á aðalfundi hafa 
allir félagar í öllum deildum og 

móðurfélagi sem hafa staðið full 
skil á gjöldum til félagsins. Hinir 
sömu hafa einnig atkvæðisrétt á 

aðalfundi.
Stjórnin

AÐALFUNDUR 
EYJAFJARÐARDEILDAR 4X4 

VERÐUR HALDINN 
7.MAÍ KL. 20:00 AÐ 

HJALTEYRARGÖTU 12.
Á dagskrá eru venjuleg 

aðalfundarstörf. Aðeins félagar 
með greidd félagsgjöld hafa 

atkvæðisrétt.
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.

Lokastígur 3, Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
139,3 fm. einbýlishús sem er kjallari, hæð og ris. Tvær 
íbúðir eru í húsinu í dag. Lofthæð á aðalhæð er mikil 
og gifslistar í loftum. Þrjú herbergi og tvennar stofur í 
stærri íbúðinni. Íbúðin í kjallara er 2ja herbergja með 
fullri lofthæð. Eignarlóð. 
Frábær staðsetning í miðborginni. Verð 42,5 millj.

Verið velkomin.

Háteigsvegur 50, Reykjavík. Neðri sérhæð.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
5 herbergja 122,5 fm. neðri sérhæð auk 32,0 fm. bíl-
skúrs í fallegu fjórbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. 
Samliggjandi skiptanlegar stofur. Eldhús með fallegum 
innréttingum úr kirsuberjaviði. Þrjú herbergi. Útgangur 
er á svalir úr stofu og einu herbergi. Nýlegt parket er á 
íbúðinni. Verðtilboð.

 Verið velkomin.

Fiskakvísl 28, Reykjavík. 5 herbergja íbúð

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Góð 127,1 fermetra 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum. 
Íbúðin er vel staðsett innst í botnlanga götunnar og 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús sem er a hluta 
opið inn í stofur, sjónvarpsherbergi/tómstundarými og 
þrjú herbergi. Skjólsæl afgirt verönd. Fallegt útsýni úr 
stofu. Sér bílastæði fylgir íbúðinni. Stutt í skóla og leik-
skóla. Verð 33,5 millj. Íbúð merkt 0103. 

Verið velkomin. 

OPIN HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

fasteignir

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 30. apríl 17:00 - 18:00

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð: 93,0 millj.

• Húsið er teiknað af Vektor og sá Oddgeir Þórðarson, arkitekt hjá Go-Form um alla innanhússhönnun. 

• Innréttingar eru sérsmíðaðar hjá Fagusi í Þorlákshöfn. 

• Lýsing hönnuð af Lumex. 

• Garðurinn hannaður af Ólafi Melsted landslagsarkitekt.

• Góð fjárfesting fyrir réttan aðila. Makaskipti skoðuð.

GGGG kkkkkkkkkkkkkkóóóóóóóóóóóóó 333r GGnnititataakókórór 3

Einstaklega glæsilegt 
vel skipulagt 256 fm. einbýlishús á vinsælum stað í Kórahverfinu

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

fasteignir

  Frá Kvennaskólanum í Reykjavík

Laus eru til umsóknar eftirtalin störf framhalds-
skólakennara við skólann næsta skólaár, 2013-14:

Efnafræði - 50% starf
Jarðfræði - 50% starf
Sálfræði - 25% starf 

Stærðfræði - 75% starf
Uppeldis- og tómstundafræði - 75% starf

Æskileg menntun er meistarapróf í kennslugreininni sbr. lög 
nr. 87/2008. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf berist skólanum að Fríkirkjuvegi 9. Umsóknarfrestur er til 
15. maí n.k. Ekki þarf sérstakt umsóknareyðublað. Ráðningar-
tíminn er frá 1. ágúst n.k. Launakjör eru skv. kjarasamningi 
framhaldsskólakennara og stofnanasamningi skólans. 
Skólameistari eða aðstoðarskólameistari veita nánari upp-
lýsingar í síma 580-7600.

Skólameistari

atvinna

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

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Þrastarhöfði 29 -  
270 Mosfellsbær 

OPIÐ
 H

ÚS
Opið hús þriðjudaginn  

30. apríl frá kl. 17:30 til 18:00
Mjög glæsilegt 252,3 m2 einbýlishús 
á tveimur hæðum við Þrastarhöfða 29 
í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er rúmgóð 
forstofa, gestasalerni, stór stofa/
borðstofa, eldhús með borðkrók, 
þvottahús, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi og geymsla og tvöfaldur 
bílskúr. Á efri hæðinni er stór setustofa 
með arni og sjónvarpsholi. Mikið 
útsýni er frá efri hæðinni. Lóðin er 
mjög falleg, steypt bílaplan og stórar 
verandir með skjóveggjum. V. 89,0 m.

fasteignir

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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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

LÁRÉTT
2. glata, 6. pot, 8. ískur, 9. rúm ábreiða, 
11. ekki, 12. leiftur, 14. kjöt, 16. sjó, 
17. mánuður, 18. ránfugl, 20. átt, 21. 
uppspretta.

LÓÐRÉTT
1. íþrótt, 3. tvíhljóði, 4. fjölmiðlar, 5. 
regla, 7. raddfæri, 10. frostskemmd, 
13. er, 15. ávöxtur, 16. sauðaþari, 19. 
ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. tapa, 6. ot, 8. urg, 9. lak, 
11. ei, 12. flass, 14. flesk, 16. sæ, 17. 
maí, 18. örn, 20. nv, 21. lind. 

LÓÐRÉTT: 1. golf, 3. au, 4. pressan, 5. 
agi, 7. talfæri, 10. kal, 13. sem, 15. kíví, 
16. söl, 19. nn.

Jói! Hvað í 
veröldinni 
á þetta að 
fyrirstilla?

Hvað? Þetta? 
Samkvæmt 

hommanum sem 
þú mæltir með er 

þetta fabulous, 
fabulous!

Ég held að 
ég þurfi 
að eiga 
smá spjall 
við þann 
mann...

Það er best! Held 
nefnilega að hann 

sé smá skotinn í 
Jóa! If you catch my 

drift! En hann var 
ekki hrifinn af Kizz 

bolnum!

Það var 
þá eitt-

hvað!

Þá keyrum 
við á ber 
að ofan- 
stílnum!

Jæja, orðinn 
þyrstur! Þarf 
að skjótast á 

barinn!

OK, svolitlar kúlur 
eru rómantískar en 
stórar eru það ekki? 
Er það málið?

Ég var að reyna 
að útskýra 

vandamál mín 
fyrir honum 

Tedda en fannst 
auðveldara að 
sýna honum þig 

bara.

Hvað fékkstu 
í nesti?

Hnetusmjör 
og sultu. 
En þú?

Mamma er að reyna að 
vera umhverfisvæn. svo 

ég fékk afganga pakkaði 
inn í gamla smjördollu. 

Í dag er það túnfisks-núðlu-
pottréttur og kjúklingasalat.

Ég þarf kannski 
ekki að seg ja 
að ég er til í að 
skipta.

Ég held að ég 
setjist þarna 
hinum megin.

Klæddu 
þig í!

Þegar ég var tiltölulega nýskriðin á þrí-
tugsaldurinn nam ég markaðsfræði 

við skóla einn í Danmörku. Stuttu eftir 
að önnin hófst kom í ljós að áhugi minn 
á mörkuðum, hagkerfum og tölfræði var 
takmarkaður og ég var fljót að fá mig 
fullsadda á náminu. Tölfræðin gleymd-
ist fyrst, hagfræðin næst en ég man enn 
eitt úr markaðsfræðitímanum; umfjöllun 
kennarans um karl- og kvenlæg lönd og 

markaði. 

SAMKVÆMT kennara mínum 
mátti skipta löndum heims í tvo 

flokka; karllæg og kvenlæg lönd. 
Bandaríkin, Kína og Ítalía voru 

á meðal þeirra landa sem 
féllu undir skilgreininguna á 
karllægu landi. Lönd í Skand-
inavíu féllu hins vegar í síðar-
nefnda flokkinn. Og hvernig 
veit maður hvort land tilheyr-

ir fyrrnefnda flokknum eða 
ekki, kunna sumir ef til vill að 

spyrja sig. Samkvæmt kenn-
ara mínum höfðu stjórn-

unar- og samskiptahættir 
hvers lands áhrif þar á. Í 
karllægum löndum var 
ríkjandi sá hugsunarhátt-
ur að best væri að fá sínu 
framgengt á kostnað hins; 
svonefnt win-lose hugar-
far. Í kvenlægum löndum 

ríkti aftur á móti svokallað win-win hug-
arfar; allir eiga að ganga sáttir frá borði.

FRÁ blautu barnsbeini var mér kennt 
að mér bæri að deila með mér og alls 
ekki skilja út undan. Við hátíðleg tæki-
færi fengum við systkinin stundum ís 
í eftirrétt og var þá eitt okkar valið til 
að skammta í skálarnar. Við deildum 
ísnum með hárfínni nákvæmni því sá 
sem skammtaði fékk síðastur að velja og 
maður vildi alls ekki eiga það á hættu að 
fá skálina sem minnst var í. Þessi hugs-
unarháttur, að deila með sér, hefur fylgt 
mér frá barnæsku, í gegnum unglingsárin 
og allt fram á fullorðinsár. Það er líklega 
uppeldinu að þakka (eða kenna) að mér 
þykir skrítið að hugsa til þess að jöfnuður 
og jafnrétti skuli ekki vera á stefnuskrá 
hverrar manneskju. Ef til vill lærðu sumir 
aldrei að deila með sér, kannski lifa aðrir í 
stöðugum ótta um að hljóta ísskálina sem 
minnst var í af því þeir deildu ekki jafnt?

„ÞEGAR ég læt gott af mér leiða, líður 
mér vel. Þegar ég læt illt af mér leiða, 
líður mér illa. Það eru trúarbrögð mín,“ 
sagði Abraham Lincoln eitt sinn og þykir 
mér mikið til kauða koma miðað við 
þessi orð hans. Mikið væri nú ljúft ef orð 
Lincolns væru höfð í hávegum á nýju kjör-
tímabili sem og kvenlæg gildi í bland við 
þau karllægu. Aðeins þannig munu allir 
vinna. 

Allir vinna, enginn tapar

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

TEKST REAL HIÐ
ÓMÖGULEGA?
Spænsku meistararnir þurfa að vinna upp þriggja 
marka forskot þeirra þýsku í stórleiknum á 
Bernabeau kvöld!
Fylgstu með í leiftrandi háskerpu!

REAL MADRID
DORTMUND 
Í KVÖLD KL. 18:30
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ÞORSTEINN J. OG GESTIR KL. 18:00



SPRENGJA!GRILL-

ca. 5 kg
í kassa

9998kr.
stk.

Verð áður 19.990 kr. stk.  

Gasgrill, tveggja brennara

                    án þrýstijafnara
              Hámark 2 stk. á mann meðan birgðir endast!

798 kr.
kg

Verð áður 1098 kr. kg  

Grísakótilettur, frosnar í kassa09988 r 1100998 r 1111009099889988 krkkkrkkrkr

t rt rt r

500%5500
afsláttur

255%
afsláttur

– fyrst og   fremst
ódýr!

Opið í öllum verslunum Krónunnar á morgun 1. maí



KR. 29KR. 98

498



200 KR. VERÐLÆKKUN - VERÐ ÁÐUR 1598 KR.KG

100% 

AMERÍSKAR 
SÆTAR KARTÖFLUR

750 GR
AVOCADO
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Furðulegt háttalag hunds um nótt, 
leikrit byggt á samnefndri metsölu-
bók, verður sett upp á Stóra sviði 
Borgarleikhússins næsta vetur. 
„Okkur leist svo vel á þetta leik-
rit að við keyptum réttinn síðast-
liðið haust, áður en það var frum-
sýnt í London,“ segir Magnús Geir 
Þórðarson, leikhússtjóri Borgar-
leikhússins. 

„Leikritið var strax sett í þýð-
ingu Guðrúnar Vilmundardótt-
ur og það verður Hilmar Jónsson 
sem leikstýrir verkinu. Með honum 
vinnur að uppfærslunni sami hópur 
og setti á svið eftirminnileg leik-
rit í Hafnarfjarðarleikhúsinu á 
gullaldarárum þess, Finnur Arnar 
leikmyndahönnuður, Þórunn María 
búningahönnuður og Björn Guð-
mundsson ljósahönnuður.“

Leikritið The Curious Incident 
of the Dog in the Night-Time, eða 
Furðulegt háttalag hunds um nótt, 
var ausið lofi gagnrýnenda þegar 

það var frum-
sýnt síðastliðið 
haust. Áhorfend-
ur tóku því líka 
opnum örmum 
og það var fært 
af minnsta sviði 
Þjóðleikhússins 
breska yfir á 
West End. Leik-
ritið fékk sjö 
verðlaun þegar 
Olivier-verðlaunin voru afhent 
í fyrrakvöld. Hinn 28 ára Luke 
Treadaway hlaut verðlaun fyrir 
bestan leik í aðalhlutverki en hann 
fer með hlutverk hins 15 ára Krist-
ófers Boone. Treadaway skaut þar 
meðal annars Rupert Everett og 
James McAvoy ref fyrir rass.

„Það verður spennandi að sjá 
þetta verk á íslensku sviði,“ segir 
Magnús Geir að lokum en ekki 
hefur verið skipað í hlutverkin hér 
á landi. - sbt

Hafnarfj arðarklíka í Borgarleikhúsið
Leikritið Furðulegt háttalag hunds um nótt verður sett upp í Borgarleikhúsinu næsta vetur í leikstjórn Hilmars Jónssonar. Félagar hans 
úr Hafnarfj arðarleikhúsinu koma við sögu. Leikritið sópaði að sér verðlaunum þegar hin virtu Olivier-verðlaun voru afh ent í London.

HARPA
 Skarar fram  
úr að mati 
sérfróðra um 
byggingarlist.

■ Mies van der Rohe-verðlaunin eru veitt annað hvert ár og eru einhver 
virtustu verðlaun á þessu sviði í heiminum.
■ Verðlaunin voru sett á stofn árið 1987 af Evrópusambandinu og Stofnun 
Mies van der Rohe í Barcelona. 
■ Þeim er ætlað að vekja athygli á því sem best er gert í evrópskri bygg-
ingarlist og koma allar byggingar sem lokið var við á árunum tveimur fyrir 
afhendinguna til greina. Í ár voru 350 byggingar frá 37 Evrópulöndum til-
nefndar til verðlaunanna sem nema alls 60 þúsund evrum.
■ Fimm þessara verka voru valin á úrslitalista. Þau voru ráðhúsið í Gent í 
Belgíu, almenningsgarðurinn Superkilen í Kaupmannahöfn, heimili eldra fólks 
í Alcacer do Sal í Portúgal, Metropol Parasol-garðurinn í Sevilla á Spáni auk 
Hörpu. 
■  Að undanförnu hefur þessi dómnefnd heimsótt alla þessa staði og tekið út 
verkin. Það var niðurstaða hennar að verðlauna Hörpu, en aðeins ein norræn 
bygging hefur áður hlotið þessi verðlaun, en það var óperuhúsið í Ósló.

350 byggingar tilnefndar

„Þessi verðlaun eru fagnaðar-
efni fyrir alla Íslendinga,“ segir 
Halldór Guðmundsson, forstjóri 
Hörpu, en tilkynnt var í gær að 
byggingin hlyti Mies van der 
Rohe-verðlaunin sem munu vera 
ein virtustu byggingarlistarverð-
laun heims. „Við erum óskaplega 
glöð hér í húsinu og auðvitað er 
þetta mikill heiður fyrir þá sem 
hönnuðu húsið.“ Harpa er verk 
arkitektastofu Hennings Larsen 
í Danmörku, í samvinnu við Batt-
eríið á Íslandi og Stúdíó Ólafs 
Elías sonar í Berlín.

Halldór er sannfærður 
um að verðlaunin muni auka 
fjölda ferðalanga sem gerir 
sér ferð til að skoða Hörpu. 
„Ég er ekki í nokkrum vafa 
um að verðlaunin munu 
hafa bein áhrif 
á fjölda heim-
sókna í húsið. 
Í  m e ð a l -
viku fáum 
við á bilinu 
20-25.000 
g e s t i  í 
húsið. Þar 

af er ríflega helmingur sem er 
kominn til þess að skoða bygg-
inguna, er sem sagt ekki á leið á 
neinn viðburð. Þeim heimsókn-
um mun örugglega fjölga,“ segir 
Halldór og bætir við að það stytt-
ist óðum í að gestafjöldi Hörpu 
nái tveimur milljónum.

Í rökstuðningi formanns dóm-
nefndar, Wiel Arets, fyrir valinu 
á Hörpu var einkum lögð áhersla 
á þrennt: þá ákvörðun að ljúka 
við byggingu Hörpu þrátt fyrir 

kreppuna, einstaka tengingu 
byggingarinnar við höfnina 

og umhverfi Reykjavíkur 
og merkilega samvinnu 
við Ólaf Elíasson um gler-
hjúpinn utan um húsið.

„ Þ að va r  ei nk a r 
ánægjulegt að sjá rök-

stuðninginn. Hann renn-
ir stoðum undir það 
að það hafi verið 
rétt ákvörðun að 
ljúka verkinu og 
hafa Hörpu á þessum 
stað,“ segir Halldór.  
 sigridur@frettabladid.is

Harpa verðlaunuð
Harpa hlaut í gær ein virtustu byggingarlistar-
verðlaun heims, Mies van der Rohe-verðlaunin.

➜ Furðulegt háttalag hunds um 
nótt eftir Mark Haddon kom út 
í Bretlandi 2003 og á Íslandi ári 
síðar.
➜ Hún segir frá einhverfum 
dreng, Kristófer Boone, með 
stærðfræðisnilligáfu sem rekst á 
hund nágranna síns rekinn í gegn 
með garðkvísl, ákveður að finna 
morðingja hans og skrifa leynilög-
reglusögu um leitina. Verkefnið 
vindur upp á sig og á endanum af-
hjúpar Kristófer allt aðra og miklu 
stærri gátu en hann ætlaði sér.
➜ Leikgerð skáldsögunnar er eftir 
Simon Stephens. 
➜ Leikritið hlaut verðlaun sem 
besta verkið, fyrir leikstjórn, besta 
leik í aðalhlutverki og aukahlut-
verki, leikmynd, hljóð og lýsingu 
þegar Olivier-verðlaunin voru 
afhent á sunnudagskvöld.

Bók verður leikrit

VERÐLAUNASÝNING  Luke Treadaway í hlutverki sínu sem Kristófer Boone í 
leikritinu Furðulegt háttalag hunds um nótt. Ekki hefur verið skipað í hlutverk í 
sýningu Borgarleikhússins sem sett verður upp í janúar.

HILMAR JÓNSSON

HALLDÓR 
GUÐMUNDSSON

 
í 1. maí gönguna
Hittumst á bílaplani ofan við Hlemm kl. 13.00.

Mætum öll

Ekkert um okkur án okkar

til batnaðar á einfaldan og öfgalausan hátt?
INGA KRISTJÁNSDÓTTIR næringarþerapisti D.E.T. kennir ykkur
hve einfalt það getur verið að bæta mataræðið og hvaða ráð hún hefur til þess.

ÞETTA ER EKKI FLÓKIÐ! Inga er búin að halda yfir
  40 fyrirlestra um mataræði. Nálgunin er einföld, skýr og
     hentar öllum sem áhuga hafa á breyttum lífsháttum.

Staður og stund: Heilsuhúsið Lágmúla 5, kl.18:30 - 21:00
    Innifalið er mappa með
   uppskriftum og fróðleik.
  Verð: 4.900 kr. Nánari
 upplýsingar og skráning í síma
8995020 eða á inga@inga.is

www.heilsuhusid.is

FARIÐ VERÐUR MEÐ EINFÖLDUM HÆTTI YFIR:
• Hverju er hægt að skipta út og hvað kemur þá í staðinn
• Hvernig hægt er að þekkja muninn á hollri og skaðlegri fitu
• Hvernig þú getur haldið fullri orku allan daginn og losnað
     við sykurþörf og þreytuköst

Þriðjudaginn 7. maí
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Við bjóðum 20% 
afslátt á Nýdanska

Við bjóðum
góða þjónustu

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Viðskiptavinir Íslandsbanka fá 20% afslátt á tónleikana Fram á nótt með 
hljómsveitinni Nýdanskri.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

5
7

6
4

6

Nýdönsk
Eldborg, Hörpu
21. september kl. 20

Hofi, Akureyri
28. september kl. 20

Misstu ekki af einstakri upplifun þar sem Nýdönsk mun taka öll sín vinsælustu lög sem 
hafa tekið sér bólfestu í hjörtum fjölmargra aðdáenda sveitarinnar.

Skemmtu þér Fram á nótt með Nýdanskri!

Forsala fyrir viðskiptavini Íslandsbanka hefst þriðjudaginn 30. apríl
en almenn miðasala 2. maí.

Afslátturinn fæst þegar greitt er með greiðslukorti frá Íslandsbanka eða Byr í miðasölu 
Hörpu í síma 528 5050 eða á harpa.is og í miðasölu Hofs í síma 450 1000 eða á 
menningarhus.is. Einnig er hægt að nálgast miða á midi.is.

Viðskiptavinir á póstlista Vildarklúbbsins hafa fengið afsláttarkóða í tölvupósti en til að nýta sér tilboðið er einnig hægt að nálgast afsláttarkóða hjá Þjónustuveri bankans
í síma 440 4000 eða í næsta útibúi Íslandsbanka.

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
ÞRIÐJUDAGUR 30. APRÍL 2013 

Tónlist
12.15 Hádegistónleikar verða haldnir í 
Hafnarfjarðarkirkju. Douglas Brotchie 
leikur á bæði orgel kirkjunnar. Boðið 
verður upp á kaffisopa eftir tónleikana 
og aðgangur er ókeypis.
17.00 Í tilefni af Alþjóðlega djassdegin-
um stendur Íslenska UNESCO-nefndin, 
í samstarfi við Tónlistarskóla FÍH, fyrir 
viðburði í Hörpu undir yfirskriftinni 
Hvað er djass? Einnig verða þennan 
dag djasstónleikar á Jómfrúnni, Kexi og 
Café Rosenberg. Aðgangur er ókeypis á 
alla viðburði.
20.00 Fyrstu tónleikar af fernum þar 
sem Karlakórinn Fóstbræður fagnar 
vori. Boðið er upp á fjölbreytta söng-
dagskrá. Einsöngvari er Gissur Páll 
Gissurarson.

20.30 Hjaltalíndúettinn, Högni Egils-
son og Sigrúður Thorlacius, kemur 
fram á tónleikum í Edrúhöllinni, Efsta-
leiti 7 (SÁÁ-húsinu) ásamt tónlistar-
manninum Pétri Ben og hljómsveit. 
Aðgangseyrir er kr. 500.
20.30 Kvintett danska Hammond-orgel-
leikarans Kjeld Lauritsen og íslenska 
saxófónleikarns Sigurðar Flosasonar 
koma fram á jazzkvöldi á KEX. Tón-
leikarnir eru haldnir í tengslum við 
Alþjóðlega jazzdaginn 2013 á vegum 
UNESCO.

21.00 Hljómsveitin Moses Hightower 
leikur á Græna hattinum. Nini Wilson, 
betur þekktur sem Árni Vilhjálms úr 
FM Belfast, hitar upp.
21.00 Alþjóðlegi djassdagurinn verður 
haldinn hátíðlegur á Café Rosenberg 
með dagskrá í tilefni dagsins.
21.30 Hr. Halli leikur og syngur á tón-
leikum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da,Frakka-
stíg 8. Á eftir skemmtir DJ. Gunni til 
klukkan 03. Aðgangseyrir er 500.kr. 

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

Fyrirlestrar
12.00 Steinunn Guð-

mundardóttir þjóðfræð-
ingur og safnkennari 

við Þjóðminja-
safn Íslands 
flytur erindi um 
Söngvakeppni 
evrópskra sjón-
varpsstöðva í 

ÞJóðminjasafninu. 
Erindið kallar hún 

Sameiningartákn 
eða sundrungar-
afl? Fyrirlesturinn 
er öllum opinn og 
ókeypis.

Upplýsingar um 
viðburði sendist á 

hvar@frettabladid.
is og einnig er 

hægt að skrá þá 
inni á visir.is.

„Spilaborgin fjallar um það hvað 
gerist þegar ungur maður finnur 
fulla tösku af peningum, ásamt 
dularfullri flösku og illa kveðnu 
ljóði,“ segir Ásta Gísladóttir, höf-
undur leikverksins sem Hugleik-
ur er með á fjölunum á Eyjarslóð 
9. Aðal persóna verksins er maður 
á þrítugsaldri sem býr heima hjá 
mömmu sinni. Hann er ekki að 
vinna og hún heldur sig við rúmið. 
„Þau eru hálfgert í eigin heimi, 
eyða öllum dögum saman og hann 

býr til spilaborgir í bókstaflegri 
merkingu. En einn daginn finnur 
hann tösku fulla af peningum og 
þá fer í gang atburðarás sem rask-
ar þeirra ró,“ lýsir Ásta. Hún segir 
unga konu koma við sögu, tvær 
slettirekur úr nágrenninu og ósýni-
legan vin sem sé með puttana í öllu 
saman. „Hlutirnir fara ekki eins 
og maður ætti kannski helst von 
á. Þótt þeir virki einfaldir úr fjar-
lægð þá eru þeir það ekki þegar til 
kemur,“ segir hún.

Þetta er fyrsta leikrit Ástu í 
fullri lengd en hún skrifaði leik-
ritið Rokk ásamt þremur öðrum 
fyrir nokkrum árum. Leikstjórar 
eru þeir Sigurður H. Pálsson og 
Þorgeir Tryggvason, báðir gamal-
kunnir Hugleiksmenn. Níu leikarar 
taka þátt í sýningunni, Ásta segir 
þá blöndu nýgræðinga, reynslubolta 
og afreksfólks úr öðrum félögum. 

Hægt er að bóka miða á vef leik-
félagsins, www.hugleikur.is.

- gun

Þegar peningarnir koma óvænt
Spilaborg er nýjasta leikrit Hugleiks. Það var frumsýtd um liðna helgi og önnur 
sýning er í kvöld í húsnæði félagsins að Eyjarslóð 9 í Reykjavík.  

HÖFUNDURINN  „Verkið gengur út á 
það hvernig allt fer úr skorðum þegar 
peningar koma óvænt inn í líf fólks,“ 
segir Ásta.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

Save the Children á Íslandi
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Við bjóðum
góða þjónustu

Við bjóðum
góða þjónustu

Við bjóðum 
námsstyrki

www.facebook.com/ Islandsbanki.Namsmenn

cebook.ndu okkur á FaFinn

Tveir styrkir til framhaldsskólanáms hvor 100.000 kr. 

Fjórir styrkir til háskólanáms (BA/ BS/ B.Ed) hver 300.000 kr. 

Fjórir styrkir til framhaldsnáms á háskólastigi hver 500.000 kr. 

Árlega veitir Íslandsbanki tíu félögum í Námsvild 
námsstyrki. Tekið er á móti umsóknum til 3. maí 2013

Sótt er um á vef Íslandsbanka, www.islandsbanki.is.

Johnny Depp er í viðræðum 
um að leika í söngvamyndinni 
Into The Woods í leikstjórn 
Robs Marshall. Myndin verður 
gerð eftir ævintýrasöngleik 
þeirra Stephens Sondheim og 
James Lapine. 

Depp á að leika mann sem 
ferðast inn í skóg með eigin-
konu sinni í leit að norninni 
sem lagði á þau álög. 

Á ferðalaginu hitta þau 
ýmsar persónur úr Disney-
ævintýrunum, þar á meðal 
Öskubusku, Jóa úr Jóa og 
baunagrasinu og Rauðhettu. 
Meryl Streep hefur verið 
orðuð við hlutverk nornar-
innar. 

Johnny Depp í söngvamynd

CLINT EASTWOOD  Leikstjórinn og fyrr-
verandi leikarinn ætlar ekki að setjast í 
helgan stein. NORDICPHOTOS/GETTY

JOHNNY DEPP  Leikarinn er í viðræðum 
um að leika í Into The Woods.

Clint Eastwood vill halda áfram að 
leikstýra kvikmyndum þangað til 
hann verður 105 ára gamall. 
Eastwood, sem er 82 ára, hefur ekki 
í hyggju að setjast í helgan stein í 
náinni framtíð. Helst vill hann halda 
áfram að gera kvikmyndir næstu 
tuttugu árin. 

„Hvaða portúgalski leikstjóri 
er 105 ára og enn að gera myndir? 
Það hlýtur að vera draumur allra. 
Væri það ekki frábært að vera 105 
ára og enn að búa til myndir?“ sagði 
Eastwood á kvikmyndahátíðinni 
Tribeca í New York og átti þar við 
Manoel de Oliveira.

Kappinn segist aldrei nota orðið 
„action!“ þegar hann byrjar tökur á 
atriðum í myndum sínum. „Ég segi 
alltaf „af stað þegar þú ert tilbú-
inn“ í staðinn fyrir hið hefðbundna 
„action!“. Orðið „action!“ er of nei-
kvætt. Það er eins og flugeldur sem 
er sprengdur til að koma öllum af 
stað,“ sagði hann.

Eastwood bætti við að leikstjór-
ar væru dálítið eins og þjófar. Þeir 
reyndu að herma eftir öðrum varð-
andi tökur á atriðum. „Maður verð-
ur að stela miklu. Maður verður að 
hafa glæpsamlegan hugsunarhátt 
ef maður ætlar að verða leikstjóri.“ 

Vill verða 105 ára leikstjóri 
Clint Eastwood er ekki á þeim buxunum að hætta að leikstýra á næstunni.

Sóttust eft ir sviðsljósinu
Fjölmargir krakkar lögðu leið sína í Þjóðleikhúsið í gær er það var opnað fyrir skráningar í áheyrnarprufur fyrir leikritið Óvitarnir. Sýningin verður 
sett upp í haust en á dögunum var auglýst eft ir krökkum á aldrinum 8-14 til að fara með hlutverk. Gunnar Helgason, leikstjóri sýningarinnar, bjóst 
við að um tvö þúsund krakkar myndu skrá sig til leiks enda eft irsóknarvert að leika í þessu klassíska leikriti eft ir Guðrúnu Helgadóttur. 

SPENNTIR  Hallgrímur Ingi Ólafsson og Hallgrímur Haraldsson.
  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FYLLTU ÚT EYÐUBLÖÐ  Ágúst Beinteinn Árnason og Svava Þóra 
Árnadóttir voru einbeitt að fylla út eyðublöð. 

BROSANDI  Birta Björnsdóttir, Aldís Óska Davíðsdóttir og Lára Kristín 
Jensdóttir. 

GLAÐIR  Ingibjörg Magnúsdóttir fylgdi þeim Sigurjóni Birni og Rúnari 
Torfasyni í skráninguna. 

VINIR  Arnþór Páll Hafsteinsson og Jóhann Egill 
Jóhannsson. 

BEÐIÐ Í RÖÐ  Fjölmargir spenntir krakkar skráðu sig til leiks í áheyrnarprufur fyrir 
Óvitana, en leikritið verður sett upp í Þjóðleikhúsinu í haust.
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Carl Nielsen  Rhapsody Overture
Carl Nielsen  Flautukonsert
Þorkell Sigurbjörnsson   
Kólumbína, II. kafli 
Ludwig van Beethoven   
Sinfónía nr. 6, Sveitasinfónían

Vladimir Ashkenazy   
hljómsveitarstjóri
Stefán Ragnar Höskuldsson   
einleikari

Fim. 02. maí » 19:30

Þetta er tíunda starfsárið sem Vladimir Ashkenazy gegnir stöðu heiðursstjórnanda Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands en hann stjórnaði hljómsveitinni fyrst árið 1972. Á löngum ferli hefur hann unnið með flestum 

frægustu sinfóníuhljómsveitum heims og er í dag aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitarinnar í Sydney. 

Einleikari á tónleikunum er Stefán Ragnar Höskuldsson. Hann er einn þeirra íslensku tónlistarmanna sem 

hvað lengst hafa náð í hinum alþjóðlega tónlistarheimi. Stefán Ragnar hefur verið flautuleikari við hljóm-

sveit Metropolitan-óperunnar í New York frá árinu 2004.

Þetta eru tónleikar sem enginn tónlistarunnandi ætti að láta framhjá sér fara. 

Örfá sæti laus.
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Íslenska raftónlistarhátíðin 
Extreme Chill Festival – Undir 
jökli verður haldin í fjórða sinn 
helgina 12.-14. júlí á Hellissandi 
við rætur Snæfellsjökuls. Í ár 
koma um tuttugu íslenskir tón-
listarmenn fram, auk fjögurra 
erlendra tónlistarmanna. 

Extreme Chill Festival hefur 
tvö ár í röð fengið úthlutað úr 
menningarsjóði Kraums. Breska 
dagblaðið The Guardian kaus 
hátíðina „eina af þeim fimmtán 
athyglisverðustu í Evrópu 2012 
sökum staðsetningar og umhverf-
is“. Miðasala á hátíðina hefst á 
miðvikudaginn á Midi.is.

Extreme Chill 
í fj órða sinn

SAMARIS  Hljómsveitin Samaris spilar á 
Extreme Chill Festival.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tíu ára ósætti Madonnu og Eltons 
John virðist nú loksins vera lokið 
en tónlistarfólkið hefur eldað grátt 
silfur í gegnum tíðina. Bakgrunnur 
rifrildisins er gagnrýni Madonnu á 
Lady Gaga, sem fór fyrir brjóstið á 
Elton John þar sem hún er góð vin-
kona hans og guðmóðir sonar hans. 

Í fyrrasumar lét söngvarinn góð-
kunni hafa eftir sér að tónleika-
ferðalag Madonnu hefði verið ömur-
legt. „Fyrirgefðu, en ferill hennar 

er búinn,“ sagði John en Madonna 
var snögg að svara kappanum á 
tónleikum sínum í haust. „Ég fyr-
irgef honum því ég veit að hann er 
aðdáandi minn.“

Í nýlegu viðtali við Huffington 
Post greindi Elton John frá því 
að hann hefði fyrir tilviljun hitt 
Madonnu á veitingastað í Frakk-
landi. „Hún kom inn og ég sendi 
henni skilaboð með afsökunarbeiðni 

vegna þess sem ég sagði í 
viðtalinu í fyrra. Svo 

borgaði ég fyrir mat-
inn hennar. Þessu 
er lokið núna og 
við erum vinir.“

Vináttan endurvakin
Madonna og Elton John hafa eldað grátt silfur í 
gegnum tíðina en sættust á dögunum.

BAÐST AFSÖKUNAR  
Elton John baðst 
afsökunar á 
ummælum sínum 
um Madonnu í 
fyrrasumar þar sem 
hann sagði að ferill 
söngkonunnar væri 
búinn. Þau eru því 

orðnir vinir á nýjan 
leik. 

„Við erum að þessu til að hafa 
gaman af þessu, njóta þess 
að vera saman og út af for-
vitni,“ segir tónlistarmað-
urinn Magnús Kjartansson. 
Fyrrverandi meðlimir Trúbrots, 
Mána, Náttúru og Pelican hafa 
stofnað ofurgrúppu sem mun 
hita upp fyrir Deep Purple á 
tónleikum í Laugardalshöll 12. 
júlí. Hljómsveitina skipa Magn-
ús Kjartansson, Gunnar Þórðar-
son, Ragnar Sigurjónsson, Smári 
Kristjánsson, Björgvin Gíslason 
og Ásgeir Óskarsson, auk þess 
sem reynt verður að fá söngkon-
una Shady Owens með í för. „Við 
erum að pæla í að reyna við hana 
einu sinni enn,“ segir Magnús, 
sem gerði garðinn frægan með 
Trúbroti.

Ofurgrúppan, sem hefur enn 
ekki fengið nafn, hélt fund í 
hljóðveri Magnúsar á sunnudag 
þar sem lagðar voru línurnar 
fyrir framhaldið. „Þetta kom til 
vegna hvatningar frá þeim sem 
standa fyrir Purple-tónleikunum 
og aðdáendum þessa tímabils í 
íslensku tónlistarsögunni,“ segir 
Magnús. Draumurinn var að gera 
grúppu úr liprustu og frískustu 
aðilum þeirra hljómsveita sem 
voru vinsælar upp úr 1970 á pro-
gressive-tónlistartímabilinu eins 
og það var oft kallað. 

Þarna eru menn sem náðu aldrei 
saman á þessum tíma vegna þess 
að þeir tilheyrðu sinni klíku og 
sínum hópi,“ segir hann og lofar 

flottum tónleikum. „Við ætlum 
ekki að veigra okkur við að fara 
í erfiðasta „stöffið“ enda allt 
saman menn í ágætis formi.“ 
Aðspurður segir hann það koma til 
greina að hljómsveitin haldi áfram 
störfum eftir tónleikana. „Þetta er 
eins og með landsliðið í fótbolta, 

það er bara tekinn einn leikur í 
einu. Þetta er næsti leikur og hann 
verður spilaður alveg til blóðs. En 
það svíkst enginn undan kallinu ef 
það skyldi koma, því þetta er svo-
lítið skemmtilegur „katalóg“ sem 
er að opnast.“

freyr@frettabladid.is

Stofna ofurgrúppu
Meðlimir Trúbrots, Mána, Náttúru og Pelican hafa snúið bökum saman 
og stofnað ofurgrúppu fyrir tónleika Deep Purple í Laugardalshöll í júlí.

NÝ OFURGRÚPPA  Meðlimir nýju ofurgrúppunnar sem hitar upp fyrir Deep Purple í 
Laugardalshöll í júlí.  MYND/ALMA GEIRDAL

Magnús kveðst vera mikill aðdáandi Deep Purple eins og flestir frá 
progressive-tímanum. „Efnið sem eftir þá hljómsveit liggur er ódauðlegt. 
Þetta er eitt af stóru nöfnunum ásamt Led Zeppelin, Jethro Tull og fleiri 
sveitum.“ 

Mikill aðdáandi Deep Purple 
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THE CALL KL. 8 - 10.10  16
FAFF LSKUR FUGL KL. 8 - 10  14
OBLIVION KL. 9    12
KAPKK RINGEN KL. 5.45   12

THE CALL KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
THE CALL LÚXUS KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
LATIBÆR KL. 4 L
FAFF LSKUR FUGL KL. 6 - 8  14
SCARY MOVIE 5 KL. 6 - 8 - 10  14
OBLIVION KL. 8 - 10.40  12
G.I JOE RETALATIL ON 3D KL. 10  12
THE CROODS 3D ÍSLÍÍ . TAL KL. 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍÍSLÍÍ .TAL KL. 3.30 L
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 2D KL. 3.30 L
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ON THE ROAD (16) 20:00, 22:20

IN MEMORIAM (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 GEGNA Á ÞÝSKUM
KVIKMYNDADÖGUM

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ: 950 KR MIÐINN

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
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Nú geturðu fengið allan póstinn þinn rafrænt í Möppuna. 
Enginn pappír og þú getur nálgast póstinn hvar og 
hvenær sem er.

Virkjaðu Möppuna fyrir 17. júní og þú færð nýjasta 
smellinn frá Moses Hightower.

• Þægileg – Aðgengileg hvar og hvenær sem er 
• Umhverfisvæn – Pappírslaus póstur 
• Örugg – Pósturinn er geymdur á öruggu formi 
• Ókeypis – Þú borgar ekkert fyrir Möppuna 
• Fljótleg – Pósturinn berst þér samdægurs

Verið tilbúin að taka á móti póstinum í Möppunni
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visir.is
Allt um leiki 
gærkvöldsins

SPORT 30. apríl 2013  ÞRIÐJUDAGUR

Valsmenn mæta til leiks í sumar með 
nýja menn í flestum stöðum. Liðinu 
hefur vegnað vel á undirbúnings-
tímabilinu og virðist vel stemmt. Leik-
mannahópurinn er nokkuð breiður og 
léttara yfir stuðningsmönnum liðsins 
en oft áður.

 Liðið hefur endurheimt tvo upp-
alda leikmenn auk þess sem Rúnar 
Már Sigurjónsson snýr aftur eftir 
Hollandsdvöl. Næstsigursælasta lið 
íslenskrar knattspyrnu hefur verið í 
lægð frá því titillinn skilaði sér í hús 
sumarið 2007. Fari liðið vel af stað 
gæti Valur vel strítt liðunum í efri hluta 
deildarinnar..

Valur hafnar í 5. sætiSPÁ FRÉTTA-
BLAÐSINS
2013 Rúnar Már 

Sigurjónsson

➜ HVAÐ ER LANGT SÍÐAN… 
… liðið varð meistari – 6 ár … liðið var inn á topp þrjú – 6 ár … liðið spilaði í B-
deild – 9 ár  … liðið varð bikarmeistari – 8 ár … liðið átti markakóng deildar-
innar – 25 ár … liðið vann tvöfalt – 37 ár

Magnús Gylfason er 
45 ára gamall og á 
sínu fyrsta tímabili 
með liðið. Þetta er 
fjórða félagið sem 
hann þjálfar í efstu 
deild. Á að baki sex tímabil sem 
þjálfari í efstu deild (103 leikir, 37 
sigrar, 43 prósent).

Arnar Sveinn Geirsson (Víkingur Ó)
Bjarni Ólafur Eiríksson (Stabæk)
Björgólfur Takefusa (Víkingur R.)
Fjalar Þorgeirsson (KR)
Iain Williamson (Grindavík)
Magnús Már Lúðvíksson (KR)
Stefán Ragnar Guðlaugsson (Selfoss)

Fylgstu með þessum:
Indriði Áki Þorláksson –  17 ára gutti sem 
setti fjögur mörk í sjö leikjum í fyrra.

➜ EINKUNNASPJALDIÐ VÖRNIN ★★★★★ SÓKNIN ★★★★★ ÞJÁLFARINN ★★★★★ BREIDDIN ★★★★★ íSLANDSMEISTARI: 20 (SÍÐAST 2007) BIKARMEISTARI: 9 (SÍÐAST 2005)

Sókndjarfi miðjumaðurinn 
sló í gegn með Vals-

mönnum í fyrra og 
var þeirra langbesti 
maður. Var lánaður til 
Zwolle í Hollandi en 
ekkert spilað vegna 
meiðsla. Gæti híft 

Val í toppbaráttu 
nái hann sér 
heilum heilsu.

hefst eftir

5
daga

➜ STJARNAN ➜ ÞJÁLFARINN ➜ NÝJU ANDLITIN

Símavist
Sterkara samband 
fyrir fyrirtæki

IP símkerfið í öruggum höndum
Með Símavist geta fyrirtæki leigt IP símkerfi og látið Símann sjá um uppfærslur, rekstur og 
viðhald á því fyrir fast verð á hvern starfsmann. Vertu með fyrirtækið þitt í öruggri skýþjónustu 
hjá Símanum og losnaðu þannig við óvænt útgjöld og áhyggjur af rekstri símkerfisins.

Hringdu í síma 800 4000 og sérfræðingar Símans aðstoða þig við að finna hagkvæmustu lausnina.

Nánar á siminn.is

ÚRSLIT
N1-DEILD KARLA 

HAUKAR - FRAM 18-20 (8-11)

Haukar - Mörk (skot): Sigurbergur Sveinsson 6 
(11), Brynjólfur Snær Brynjólfsson 2 (2), Elías Már 
Halldórsson 2 (4), Adam Haukur Baumruk 2 (5), 
Jón Þorbjörn Jóhannsson 2 (5), Þórður Rafn Guð-
mundsson 1 (1), Árni Steinn Steinþórsson 1 (3), 
Freyr Brynjarsson 1 (3), Tjörvi Þorgeirsson 1 (7),

Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 9/1 (24/1, 
38%), Giedrius Morkunas 2 (7, 29%),

Fram - Mörk (skot): Sigurður Eggertsson 6 (7), 
Jóhann Gunnar Einarsson 5 (8/1), Haraldur 
Þorvarðarson 4 (7), Ólafur Magnússon 3 (4), 
Róbert Aron Hostert 2 (5),

Varin skot: Magnús Erlendsson 11 (29,%), Björn 
Viðar Björnsson 1 (1, 100%).

Fram leiðir í einvíginu 1-0. Næsti leikur liðanna fer 
fram í Safamýri á miðvikudaginn.

KÖRFUBOLTI Keflavíkurkonur 
tryggðu sér Íslandsmeistaratitil-
inn með 82-70 sigri á KR í fjórða 
leik liðanna í Vesturbænum í 
gærkvöldi. Pálína Gunnlaugsdótt-
ir fór fyrir gestunum með 30 stig-
um og var valin besti leikmaður 
úrslitakeppninnar í leikslok.

„Við spiluðum okkar týpísku 
Keflavíkurvörn og þreyttum lykil-
menn hjá þeim. Þótt Kaninn hafi 
skorað yfir 30 stig þá gátu hinar 
ekki mikið. Við lögðum upp með 
það og það virkaði,“ sagði reynslu-
boltinn Birna Valgarðsdóttir í 
leikslok.

Shannon McCallum skoraði 33 
stig fyrir KR en Keflavík tókst að 
loka á aðra lykilmenn Vesturbæj-
arliðsins.

Keflavík varð fyrr í vetur bik-
armeistari og deildarmeistari. - ktd

Allt er þegar 
þrennt er

LANGBESTAR  Það fór vel á því að Birna Valgarðsdóttir og fyrirliðinn Pálína Gunnlaugsdóttir tóku við bikarnum í leikslok . Birna 
er stigahæsti leikmaðurinn í sögu íslensks körfubolta og Pálína varð meistari í fimmta skiptið á átta árum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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HANDBOLTI  „Ég kem ekkert heim 
alveg strax. Krakkarnir þurfa 
að klára skólann og svona fyrst. 
Ég fer svo að taka kassana fram. 
Ég er eðlilega ekkert að vaða í 
atvinnutilboðum hérna,“ sagði 
handboltaþjálfarinn Óskar Bjarni 
Óskarsson léttur og hló við.

Hann var á dögunum rekinn frá 
kvennaliði Viborg, sem er stór-
veldi í kvennahandbolta. Óskar 
Bjarni samdi við karlalið Viborg 
fyrir tímabilið en í desember var 
hann beðinn um að taka kvenna-
liðið að sér sem hann og gerði. Það 
fékk síðan ekki farsælan endi eins 
og áður segir.

„Þetta er búið að vera mikið bíó 
en hrikalega lærdómsríkt ár. Það 
er ekki hægt að segja annað. Ég 
sé ekki eftir neinu samt. Margir 
ættingjar höfðu áhyggjur af því 
að mikið hefur gengið á. Ég hef 
upplifað allt á þessu ári. Var fyrst 
með lið þar sem voru engar kröfur 
og skipti ekki máli þó svo að við 
töpuðum yfir í að stýra liði þar 
sem kröfurnar voru gríðarlegar. 
Ég er búinn að kynnast karla- og 
kvennaboltanum á einu ári,“ sagði 
Óskar Bjarni.

Fáránleg tímasetning
Þegar hann tók við kvennalið-
inu sleppti hann ekki hendinni af 
karlaliðinu strax og hann viður-
kennir að það hafi verið mistök.

„Ég var áfram með strákana 
samviskunnar vegna. Þann tíma 
hefði ég getað nýtt til þess að 
kynna mér kvennaboltann betur 
en ég var alls ekki nógu mikið 

inni í honum. Tímasetningin á upp-
sögninni var samt fáránleg og ég 
var ekki sáttur við hana.“

Það hefur verið mikil keyrsla 
á Óskari. Hann valdi að fara með 
landsliðinu á Ólympíuleikana eftir 
að hann tók við starfinu í Dan-

mörku. Hann varð því að vinna 
hratt er hann kom til Danmerkur 
og svo þurfti hann aftur að byrja 
upp á nýtt. Hann segist því hafa 
fundið fyrir því núna að hann væri 
orðinn nokkuð þreyttur.

„Ég tek að sjálfsögðu ábyrgð á 

mörgu sem þjálfari en liðið var 
ekki nógu gott og í raun fjórða 
besta liðið í deildinni. Það kom svo 
á daginn að liðið komst ekki í úrslit 
þrátt fyrir að þeir sögðu mér upp.“

Framtíðin er óráðin hjá Óskari 
og fjölskyldu og hann hefur ekki 
verið að leita að nýju starfi. 

„Hugurinn leitar heim núna. 
Í byrjun langaði mig jafnvel að 
halda áfram í Evrópu fyrst ég er 
kominn út. Jafnvel prófa Þýska-
land eða eitthvað. Fara í harkið. Ég 
er til í að ganga í gegnum svona 
en ég veit ekki hvort ég nenni að 
láta fjölskylduna gera það. Það 
er ansi mikið að vera með fjög-
ur börn og standa í þessu öllu. Ég 
nenni ekki að vera í hverju sem 
er samt,“ sagði Óskar Bjarni sem 
hefur engu að síður líkað vistin vel 
í Danmörku og þar hefur fjölskyld-
unni liðið vel.

„Þýskaland hefur oft heillað mig 
en ég er ótalandi á þýsku og það 
er verra. Ég talaði norsk/dönsku 
hérna og það var ekki að hjálpa 
mér. Maður þarf að vera sterkur 
í tungumálinu. Annað er asnalegt. 
Þess vegna leitar hugurinn mest 
heim núna.“

Óskar Bjarni segist ekki hafa 
heyrt frá neinu liði á Íslandi sem 
er í leit að meistaraflokksþjálfara.

„Ég hef fengið símtöl að heim-
an en það tengist aðallega yngri 
flokkum. Flestir meistaraflokkar 
eru búnir að klára sín mál. Mín 
stefna er samt að þjálfa áfram 
enda hef ég gaman af því og að 
vera rekinn styrkti mig bara.“

 henry@frettabladid.is

Hugurinn leitar heim núna
Handboltaþjálfarinn Óskar Bjarni Óskarsson gekk í gegnum mikið síðasta vetur og nú þegar tímabilinu er 
að ljúka er hann án vinnu. Hann þjálfaði bæði karla- og kvennalið danska liðsins Viborg og var rekinn frá 
kvennaliðinu um daginn. Óskar hefur áhuga á því að vera áfram erlendis en býst við því að koma heim.

Á HEIMLEIÐ  Óskar Bjarni býst við því að flytja aftur heim í sumar. Hann er í leit að 
nýrri vinnu eftir mikið ævintýri í Danmörku. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

5
6

7
3

6

KEX klikkar ekki
Pétur Marteins og Gunnar kokkur á KEX taka á móti þúsundum erlendra og innlendra ferðalanga í 
hverjum mánuði. Sumir ferðast yfir hálfan hnöttinn og vantar afslappaða gistingu meðan aðrir koma 
gangandi í mat, drykk eða á tónleika. Það eru alltaf hundrað hlutir í gangi á KEX og þess vegna þurfa 
kerfin að vera traust og örugg.

Fyrirtæki

Með Símavist er fyrirtækið 

í sterkara sambandi

FÓTBOLTI Real Madrid þarf að 
blása til sóknar þegar liðið tekur 
á móti Borussia Dortmund í síð-
ari leik liðanna í undanúrslitum 
Meistaradeildar Evrópu í kvöld. 
Þjóðverjarnir gulklæddu unnu 
4-1 sigur í fyrri leiknum þar sem 
Robert Lewandowski skoraði öll 
mörkin fjögur.

„Við getum uppfyllt draum fjöl-
margra stuðningsmanna okkar. 
Við verðum að halda rétt á spilun-
um,“ segir Jürgen Klopp, þjálfari 
Dortmund.

Madrid-liðar þurfa að skora að 
lágmarki þrisvar en með Portú-
galann Cristiano Ronaldo innan-
borðs getur allt gerst.

„Það vita allir að Cristiano er 
alltaf tilbúinn í slaginn. Sama 
hvaða leikur það er. Við þurfum 
samt sérstaklega mikið á honum 
og mörkunum hans að halda í 
þessum leik,“ segir liðsfélagi 
hans, Sami Khedira.

Leikurinn í kvöld hefst klukkan 
18.45 og er í beinni útsendingu á 
Stöð 2 Sport.  - ktd

Þurfa mörk frá 
Ronaldo

MARKI FAGNAÐ  Ronaldo skoraði 
markið í fyrri leiknum sem gæti reynst 
gulls í gildi. NORDICPHOTOS/AFP
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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? 

19.00 Ellen  (135:170) 
19.40 Hamingjan sanna  (1:8) 
20.25 Veggfóður
21.10 Hotel Babylon  (8:8) 
22.05 Footballer‘s Wives  (6:8)
22.55 Hamingjan sanna  (1:8) 
23.40 Veggfóður
00.25 Hotel Babylon  (8:8) 
01.20 Footballer‘s Wives  (6:8) 
02.10 Tónlistarmyndbönd frá Popp  

17.00 Simpson-fjölskyldan  (17:22) 
17.25 Íslenski listinn
17.50 Gossip Girl  (7:10) 
18.35 Game Tíví  
19.00 Friends  (12:24) 
19.25 How I Met Your Mother 
 (17:24) Sjöunda þáttaröðin um þau Lily, 
Robin, Ted, Marshall og Barney og sög-
una góðu af því hvenig Ted kynntist 
barnsmóður sinni. 
19.45 Simpson-fjölskyldan
20.10 Crusoe  (3:13) 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 heittelsk-
aða, Friday, þurfa 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 Frábær skemmti-
þáttur með Audda Blö og félögum þar 
sem við fáum einstakt tækifæri til að 
sjá allt það helsta sem gerðist í dag í út-
varpsþættinum FM95BLÖ.
21.20 Hellcats  (15:22) Dramatískir 
gamanþættir þar sem við fáum að 
skyggnast inn í keppnisfullan heim 
klappstýra og vinskap þeirra á milli.
22.05 Smallville  (19:22) 
22.50 Game Tíví
23.15 Crusoe  (3:13) 
00.00 FM 95BLÖ
00.25 Hellcats  (15:22)
01.10 Smallville  (19:22) 
01.55 Tónlistarmyndbönd frá Popp  

06.36 Bæn 06.39 Morgunglugginn 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 Segðu 
mér 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Norðurslóð 11.00 Fréttir 
11.03 Sjónmál 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir 13.00 Leitin 14.00 Fréttir 14.03 
...og upp hoppaði djöfullinn einn, tveir, þrír! 
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 Segðu mér 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

16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.20 Teitur  (46:52) (Timmy Time)
17.30 Sæfarar (36:52)
17.41 Leonardo (5:13)
18.09 Teiknum dýrin (9:52)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Góði kokkurinn (6:6) (The Good 
Cook) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Í garðinum með Gurrý (1:6)
(Sáning matjurta)  Garðyrkjuþáttaröð í 
umsjón Guðríðar Helgadóttur. Í þessum 
þætti fjallar hún um sáningu matjurta 
og klippingu á berjarunnum. 
20.40 Austfjarðatröllið Fylgst er 
með aflraunakeppninni Austfjarða-
tröllið 2012. 
21.15 Castle (4:24) (Castle)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Skylduverk (1:5)(Line of Duty)
23.20 Spilaborg (1:13) (House of 
Cards) (e)
00.15 Snjórinn á Kilimanjaro(Les nei-
ges du Kilimanjaro) (e)
02.00 Kastljós
02.25 Fréttir
02.35 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.40 Pepsi MAX tónlist
16.00 The Ricky Gervais Show (1:13)
16.25 Family Guy (1:22)
16.50 Dynasty (18:22)
17.35 Dr. Phil
18.15 Parenthood (4:16) 
19.05 America‘s Funniest Home Vid-
eos (36:48)
19.30 Everybody Loves Raymond 
(16:25)
19.55 Will & Grace (20:24) Endursýn-
ingar frá upphafi á hinum frábæru gam-
anþáttum sem segja frá lögfræðingnum 
Will og innanhúsarkitektinum Grace.
20.20 Design Star (5:10) Skemmtileg-
ir þættir þar sem hönnuðir fá erfið verk-
efni og sá sem færastur er stendur uppi 
sem sigurvegari.
21.10 The Good Wife (21:22)
22.00 Elementary (17:24)
22.50 Hawaii Five-O (10:24)
23.40 CSI (17:22)
00.30 Beauty and the Beast (11:22)
01.15 Excused
01.40 The Good Wife (21:22)
02.30 Elementary (17:24)
03.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 Zurich Classic 2013 
(1:4) 11.10 Golfing World 12.00 Wells Fargo 
Championship 2012 (4:4) 15.00 Zurich Classic 
2013 (2:4) 18.00 Golfing World 18.50 PGA 
Tour - Highlights (17:45) 19.45 Wells Fargo 
Championship 2012 (4:4)22.00 Golfing World 
22.50 The Open Championship Official Film 
1977 23.45 ESPN America

07.00  Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In The Middle  (15:22) 
08.30 Ellen  (134:170)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (70:175) 
10.15 Wonder Years  (2:23) 
10.40 Gilmore Girls  (7:22) 
11.25 Up All Night  (13:24) 
11.50 The Amazing Race  (7:12) 
12.35 Nágrannar
13.00 America‘s Got Talent   (25:32)
14.15 America‘s Got Talent  (26:32) 
15.00 Sjáðu  
15.30 Victorious  
15.55 Njósnaskólinn  (8:13) 
16.25 Svampur Sveins  
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (135:170) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 The Big Bang Theory   (12:17) 
19.40 New Girl  (14:24) Frábærir gaman-
þættir um Jess sem flytur inn með þremur 
karlmönnum og eru samskipti fjórmenn-
inganna vægast sagt skopleg.
20.05 Mike & Molly  (10:23) Gamanþáttaröð 
um turtildúfurnar Mike Biggs og Molly Flynn.
20.30 How I Met Your Mother  (20:24) 
Sjöunda þáttaröðin um þau Lily, Robin, 
Ted, Marshall og Barney og söguna góðu af 
því hvenig Ted kynntist barnsmóður sinni. 
20.55 Two and a Half Men  (14:23) 
21.20 White Collar  (6:16) Þ
22.05 Weeds  (3:13) 
22.40 The Daily Show: Global Editon 
23.05 Go On  (13:22) 
23.30 Kalli Berndsen - í nýju ljósi  (6:8) 
23.55 Drop Dead Diva  (13:13) 
00.40 Red Widow  (5:8) 
01.25 Philantropist  (1:8)
02.10 Mad Men  (13:13) 
02.55 Cattle Call
04.20 Mike & Molly  (10:23)
04.40 How I Met Your Mother  (20:24) 
05.05 White Collar  (6:16) 
05.50 Fréttir og Ísland í dag  

13.05 Just Wright
14.45 Space Chimps 2: Zartog Strikes 
Back
16.00 Wedding Daze
17.30 Just Wright  
19.10 Space Chimps 2: Zartog Strikes 
Back
20.25 Wedding Daze
22.00 Extremely Loud & Incredibly 
Close  
00.10 How to Lose Friends & Alienate 
People 
02.00 In Bruges  
03.45 Extremely Loud & Incredibly 
Close  

20.00 Hrafnaþing 21.00.Græðlingur 21.30.
Svartar tungur

12.10 iCarly  (41:45)
12.30 Doctors  (22:175)
13.10 Lalli  
13.24 Refurinn Pablo  
13.30 Áfram Diego, áfram!  
13.55 Waybuloo
14.14 Svampur Sveinsson  
14.39 Könnuðurinn Dóra  
15.04 Doddi litli og Eyrnastór
15.24 UKI
15.30 Strumparnir
15.54 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.19 Ofurhundurinn Krypto  
16.44 Histeria!  
17.09 Lukku Láki  
17.35 Njósnaskólinn  (11:13) S
18.00 Ofurhetjusérsveitin  
18.25 iCarly  (41:45) 
18.50 Bernard  

17.00 Meistaradeildin í handbolta – 
markaþáttur  
17.30 Meistaradeild Evrópu – frétta-
þáttur 
18.00 Þorsteinn J. og gestir – upp-
hitun  
18.30 Meistaradeild Evrópu: Real 
Madrid – Dortmund  Bein
20.45 Þorsteinn J. og gestir – meist-
aramörkin
21.10 Þýski handboltinn: Fuchse 
Berlin – RN-Löwen
22.30 Meistaradeild Evrópu
00.10 Þorsteinn J. og gestir – meist-
aramörkin
00.35 Spænsku mörkin 

07.00 Aston Villa – Sunderland
14.45 Stoke – Norwich  
16.25 Man. City – West Ham
18.05 Premier League Review Show
19.00 Reading – QPR
20.40 Arsenal – Man. Utd.  
22.20 Football League Show  
22.50 Sunnudagsmessan
00.05 Wigan – Tottenham  

STÖÐ 2 KL. 20.30

1 How I Met Your 
Mother
„Þetta er brilljant 

þáttur og arft aki 
Friends-þáttanna má 

segja.“

STÖÐ 2 SPO. KL. 18.30

2 Real Madrid-
Dortmund
„Ég reyni að sjá 

allan fótbolta sem 
ég get. Real Madrid 
er mitt lið á eft ir 
Liverpool. Ég held að 
Real vinni 4-0 og fari 
áfram.“

SKJÁREINN KL. 19.05

3 America´s 
Funniest Home 
Videos

„Ég horfi  á þetta með 
krökkunum. Það er 
alltaf gaman að horfa 
á fólk detta.“

RÚNAR EFF TÓNLISTARMAÐUR

Horfi r mest á íþróttir
Ég horfi  aðallega á 
íþróttir. Ég fylgist 
ekki fast með 
neinum seríum 
því ég er oft ast 
að vinna á 
kvöldin.

Stöð 2 Sport kl. 18.30
Meistaradeild Evrópu
Bein útsending frá leik Real 
Madrid og Borussia Dort-
mund í undanúrslitum 
Meistaradeildar Evrópu. 
Þetta er síðari viðureign 
liðanna en Dortmund 
vann stórsigur í fyrri 
leiknum, 4-1, þar sem 
pólski markahrókurinn 
Robert Lewandowski 
skoraði öll mörk liðsins. 
Real Madrid þarf því að 
blása til stórsóknar.

ÁRSFUNDUR EFÍA 2013

Ársfundur Eftirlaunasjóðs FÍA verður haldinn þriðjudaginn 
14. maí 2013 kl. 14:00 í Hlíðasmára 8, Kópavogi.

DAGSKRÁ 

Í samræmi við samþykktir sjóðsins verður efnt til skriflegrar 
atkvæðagreiðslu meðal sjóðfélaga um tillögur til breytinga á 
samþykktum.  Gögn verða send sjóðfélögum í framhaldi af ársfundinum.

Allir sjóðfélagar eiga rétt til fundarsetu á ársfundinum með 
umræðu- og tilögurétti.  Hægt er að nálgast ársfundargögn á 
heimasíðu sjóðsins www.efia.is 

1. Skýrsla stjórnar
2. Ársreikningur kynntur
3. Tryggingafræðileg úttekt
4. Fjárfestingarstefna

5. Skipun stjórnar og laun stjórnarmanna
6. Val endurskoðanda
7. Tillögur til  breytinga á samþykktum sjóðsins
8. Önnur mál.
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„Sú bók sem er á náttborðinu mínu 
í augnablikinu er þýdd bók eftir 
Paul McGee sem nefnist Meira 
sjálfstraust.“
Friðrik Ómar Hjörleifsson söngvari

BÓKIN

„Ég er bara að flýja úr landi. Mig grunaði 
hvernig kosningarnar myndu fara þannig 
að ég hef bara hraðann á,“ segir Sigurður 
Guðmundsson úr Hjálmum og Memfis-
mafíunni í léttum dúr.
Sigurður flytur til Noregs um mánaða-
mótin júlí/ágúst ásamt fjölskyldu sinni. 
„Við ákváðum bara að prófa eitthvað nýtt 
og fá aðeins víðari sýn á þetta litla heima-
sker hérna,“ segir hann og stefnir á að búa 
í Ósló í að minnsta kosti tvö ár. „Ég held 
að það verði ágætt að hvíla sig aðeins á 
Íslandi í smá tíma.“

Eiginkona Sigurðar, sem er uppalin í 
Noregi, er komin með vinnu þar í landi 

og dóttir þeirra er komin með leikskóla-
pláss. Sjálfur segist hann ekki vita hvað 
hann ætlar að gera. „Það er ekkert fast-
neglt tónlistarlega. Ég ætla bara að lenda 
á götunni og sjá hvað gerist.“

Aðspurður hvað verði um Hjálma segist 
hann ekki hafa áhyggjur af því. „Um árið 
vorum við að reka Hjálma með þremur 
Svíum sem bjuggu í Svíþjóð. Það er ekki 
eins og ég sé að fara yfir hálfan hnött-
inn. Við erum þar að auki búnir að spila 
svo mikið á Íslandi að við höldum okkur 
aðeins til hlés. En við erum ekkert að fara 
að leggja upp laupana.“

Hjálmar gáfu nýverið út plötuna Dub of 

Doom með finnska tónlistar-
manninum Jimi Tenor. „Ég 
er gríðarlega ánægður 
með hana,“ segir hann. 
 - fb

Siggi í Hjálmum fl ytur til Noregs
Sigurður Guðmundsson leggur land undir fót og fl ytur til Óslóar seinna í sumar.

TIL NOREGS  Sigurður Guð-
mundsson flytur til Noregs 
síðar í sumar.

➜ Sigurður segir að stefnt 
sé á útgáfu „hreinræktaðrar“ 
Hjálma plötu síðar á árinu.

„Þetta er búið að vera baráttumál 
hjá Útón [Útflutningsskrifstofu 
íslenskrar tónlistar] í langan 
tíma,“ segir Sigtryggur Baldurs-
son, formaður Útón.

Nýr sjóður sem hefur það að 
markmiði að styðja við útflutn-
ing tónlistar hefur tekið til 
starfa og nefnist hann Útflutn-
ingssjóður íslenskrar tónlistar. 
Í sjóðinn verður hægt að sækja 
um ferðastyrki mánaðarlega og 
ársfjórðungslega verða veittir 
tveir styrkir sem nema 500 þús-
und krónum og einn styrkur sem 
nemur einni milljón króna. Sjóð-
urinn er hluti af fjárfestingar-
áætlun ríkisstjórnarinnar í skap-
andi greinum.

Í stjórn sjóðsins sitja þau 
Ragnhildur Gísladóttir formað-
ur, Sigtryggur Baldursson, 

fyrir hönd Útón, og Kamilla Ingi-
bergsdóttir, markaðs- og kynn-
ingarstjóri Iceland Airwaves. 
Varamenn eru þau Árni Heim-
ir Ingólfsson, Tómas Young og 
Margrét Örnólfsdóttir.

Aðspurður um muninn á 
Útflutningssjóðnum og Útón 
segir Sigtryggur: „Við hjá Útón 
höfum ekki verið með mikið af 
fjármagni til að setja í beina 
styrki. Við höfum verið að setja 
fjármagn í ferðastyrki til tón-
listarmanna sem eru að fara út 
að spila á hátíðum sem við höfum 
verið að vinna í, eins og Euro-
sonic og by:Larm, en það hefur 
ekki verið hægt að sækja um 
ferðastyrki eins og þetta er hugs-
að. Þetta eru líka átaksstyrkir til 
að gera aðeins stærri verkefni,“ 

segir hann.   - fb

Stofna sjóð fyrir 
íslenska tónlist
Nýr tónlistarsjóður styrkir íslenska tónlist erlendis. 

SIGTRYGGUR BALDURSSON 
 Sigtryggur er stjórnarmaður í 

Útflutningssjóði íslenskr-
ar tónlistar.

„Þegar við tókum upp lagið kom 
upp gamli Quarashi-aðdáandinn í 
mér,“ segir söngkonan Rakel Mjöll 
Leifsdóttir, sem syngur með rapp-
aranum Sölva Blöndal og sveitinni 
Halleluwah í laginu Blue Velvet. 

Rakel er menntuð í djasssöng frá 
FÍH og hefur sungið með sveitun-
um Sykri og Útidúr en söðlaði um í 
haust er hún hóf nám í tónsmíðum 
og sjónlist í Brighton. Hún var þá 
tilbúin að leggja sönginn á hilluna 
í bili en Sölvi fékk hana til að snú-
ast hugur. Nú hefur hún tekið upp 
listamannsnafnið Raketa og ætlar 
að sameina sönginn og sjónlistina 
en hún leikstýrir nýútkomnu 
myndbandi við lagið Blue Velvet. 

„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga 
á myndböndum og að búa til mína 
eigin list. Þegar Sölvi hafði sam-
band við mig síðasta sumar leist 
mér mjög vel á að prufa að syngja 
með honum þó að í sjálfu sér væri 

ég ekkert að spá í að gera meiri 
tónlist á þeim tíma,“ segir Rakel 
en lagið var tekið upp um jólin og 
myndbandið í páskafríinu. 

Samstarfið gekk svo vel að 
Rakel ætlar að koma til Íslands 
í sumar í þeim tilgangi að búa 
til fleiri lög með Sölva og Hal-
leluwah. „Það er dásamlegt að 
vinna með Sölva og við náðum vel 

saman. Þess vegna ætlum við að 
halda þessu áfram, taka upp fleiri 
lög og sjá hvert það leiðir okkur,“ 
segir Rakel sem er spennt að koma 
heim í sumar en hún á rúm tvö ár 
eftir af námi sínu í Brighton. Hægt 
er að hlusta á lagið Blue Velvet á 
síðunni Gogoyoko.com og Sound-
cloud.com.  alfrun@frettabladid.is

Syngur með Sölva
Rakel Mjöll Leifsdóttir er komin í samstarf við rapparann Sölva Blöndal og sveit 
hans Halleluwah en hún hefur áður sungið með sveitunum Sykri og Útidúr.  

SYNGUR OG LEIKSTÝRIR  Rakel Mjöll Leifsdóttir syngur með Sölva Blöndal og sveitinni Halleluwah í laginu Blue Velvet en hún 
sá einnig um að leikstýra myndbandi við lagið. 

Rakel sá um að leikstýra myndbandinu við lagið Blue Velvet. Það var tekið 
upp á heimili Sölva Blöndal í páskafríinu. „Hann var nýfluttur inn og engin 
húsgögn komin og því tilvalið rými fyrir tökur,“ segir Rakel, sem fékk tvo 
vini sína til að vera við myndavélina. „Þeir Snorri Hertervig og Bruno 
Granato sáu um kvikmyndatöku en þeir eru mjög hæfileikaríkir. Bruno 
er frá Brasilíu og hefur meðal annars unnið fyrir Mtv Brazil og brazilísku 
grúppuna CSS.“

Myndbandið er með heldur dökku yfirbragði og með innblástur frá 
verkum leikstjórana David Lynch og Tyrone Lebon. Það var frumsýnt um 
helgina og náði þrjú þúsund áhorfum á fyrsta deginum. 

3.000 ÁHORF Á EINUM DEGI

„Þorpið verður í anda Bakken í Kaupmanna-
höfn. Fólk getur gengið um svæðið, fengið 
sér kaffi og virt fyrir sér starfsemina, en það 
kostar inn á allar sýningarnar,“ segir Ilmur 
Dögg Gísladóttir, kynningar- og verkefnastjóri 
Norræna hússins, um sirkushátíð sem fram 
fer í Vatnsmýrinni dagana 4. til 14. júlí. Nor-
ræna húsið skipuleggur hátíðina í samstarfi við 
Circus Xanti frá Noregi. 

Heilt sirkusþorp með fjórum sýningar-
tjöldum og kaffihúsatjaldi mun rísa á bílastæð-
inu gegnt Háskóla Íslands á meðan á hátíðinni 
stendur. Þrettán sirkushópar taka þátt í hátíð-
inni í sumar og koma þeir víða að. 

„Alls taka um hundrað manns þátt í hátíð-
inni. Hóparnir koma meðal annars frá Noregi, 
Írlandi, Svíþjóð og Finnlandi. Flestar sýning-
arnar höfða til fólks á öllum aldri en á kvöldin 
fara fram nokkrar sýningar sem ekki eru ætl-
aðar börnum undir 16 ára aldri,“ segir Ilmur 
Dögg og vísar þar til sýningar íslenska sirkus-
hópsins Skinnsemi. 
Miðasala á einstakar sýningar hefst á morgun 
og fer fram á Midi.is, í móttöku Norræna húss-
ins og í Borgarleikhúsinu.  - sm 

Sirkusfólk fj ölmennir í Mýrina
Sirkuslistahátíð fer fram í Vatnsmýrinni í sumar. Fjögur sirkustjöld verða reist. 

FJÖLSKYLDUVÆN 
SKEMMTUN  Ilmur Dögg 
Gísladóttir, verkefnastjóri 
Norræna hússins, segir 
sirkushátíðina í Vatns -
mýr inni ætlaða allri 
fjölskyldunni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FJÖGUR 
TJÖLD RÍSA:

➜ Eyjafjallajökull 
(22 metrar)

➜ Katla (16 metrar)
➜ Hekla (12 metrar) 
➜ Askja (6 metrar)

Ljósið endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð 
fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur

Langho l tsveg i  43,  104 Reyk jav ík ,  S ími  561 3770,  
l jos id@l jos id .org ,  www. l jos id . i s

Fyrirlestur og umræður fyrir foreldra sem greinst 
hafa með krabbamein og eiga ung börn ca. undir 
10 ára aldri. Sr. Vigfús Bjarni Albertsson kemur 
og heldur fyrirlestur og stýrir umræðum um þetta 
mikilvæga málefni fimmtudaginn 2. maí kl. 20:00. 
Vinsamlegast skráið þátttöku í síma 5613770.

Krabbamein 
- Hvað á ég að segja við börnin mín?



Domino's óskar meistaraflokki karla í Grindavík innilega til 
hamingju með Íslandsmeistaratitilinn í körfuknattleik 2013. 

TIL HAMINGJU

GRINDVÍKINGAR!

} SÍMI 58 12345 DOMINO’S APP WWW.DOMINOS.IS

Miðstærð af pizzu með 3 áleggstegundum að eigin vali. 
Ef þú sækir. Gildir fyrir klassískan, ítalskan og laufléttan botn.

DOMINO’S
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
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Meiri Vísir.

Frægur varúlfur
Í bókinni Úlfshjarta, eftir rithöfund-
inn Stefán Mána, kemur fyrir varúlfur 
að nafni Þorbjörn. Sá er forsprakki 
rokkhljómsveitar sem ber nafnið 
Sólmyrkvi. Þorbirni er lýst nokkuð ná-
kvæmlega í bókinni og þykir honum 
svipa mjög til Aðalbjörns Tryggva-
sonar, söngvara og gítarleikara metal-
sveitarinnar Sólstafa.
Úlfshjarta er fyrsta unglingabók 

Stefáns Mána og segir 
frá kóksendlinum 
Alexander Magnús-
syni sem er gæddur 
ofurkröftum sem 
vaxa og minnka líkt 
og tunglið.  - sm

„... HEILLAÐI MIG  
... GER SAMLEGA  
UPP ÚR SKÓNUM.“
The Guardian
 

NÝ
KILJA

Á hnúkinn í annað skiptið
Tobba Marínósdóttir, fjölmiðlakona 
og rithöfundur, og Björk Eiðsdóttir, 
fyrrverandi ritstjóri Séð og heyrt, 
kalla ekki allt ömmu sína, en þær 
stefna á að klífa Hvannadalshnúk 
næstkomandi helgi. Þær stöllur eru 
reyndar engir nýgræðingar þegar 
kemur að fjallaklifri þar sem þetta 
er í annað skipti sem þær fara á 
hnúkinn.
Vinkonurnar, sem 
eru ekki þekktar 
fyrir að sitja auðum 
höndum, hafa haft 
í nógu að snúast. 
Tobba situr við 
skriftir á nýrri 
bók sem mun vera 
byggð á eigin ævi 
og Björk vinnur 
upp uppsagnar-
frest sinn sem 
ritstjóri blaðsins 
Séð og heyrt.

1 Sprenging skekur Prag 
2 Árni Páll umdeildur í eigin fl okki 
3 Bjarni mætir fyrstur til forsetans 
4 Yngstu börnin þurfa að hætta hjá 

Gerplu 
5 Sex ára stúlku nauðgað á almennings-

salerni 
6 Reykspólandi á Bimma sínum 
7 Sigmundur Davíð bíður eft ir að 

forsetinn taki af skarið 
8 Eigandi byggingarinnar í Dakka 

gripinn 


	FB048s_P001K.indd
	FB048s_P002K.indd
	FB048s_P003K.indd
	FB048s_P004K.indd
	FB048s_P005K.indd
	FB048s_P006K.indd
	FB048s_P007K.indd
	FB048s_P008K.indd
	FB048s_P009K.indd
	FB048s_P010K.indd
	FB048s_P011K.indd
	FB048s_P012K.indd
	FB048s_P013K.indd
	FB048s_P014K.indd
	FB048s_P015K.indd
	FB048s_P016K.indd
	FB048s_P016K.indd
	FB048s_P018K.indd
	FB048s_P019K.indd
	FB048s_P020K.indd
	FB048s_P021K.indd
	FB048s_P022K.indd
	FB048s_P023K.indd
	FB048s_P024K.indd
	FB048s_P024K.indd
	FB048s_P026K.indd
	FB048s_P027K.indd
	FB048s_P028K.indd
	FB048s_P029K.indd
	FB048s_P029K.indd
	FB048s_P029K.indd
	FB048s_P032K.indd
	FB048s_P033K.indd
	FB048s_P034K.indd
	FB048s_P034K.indd
	FB048s_P036K.indd
	FB048s_P036K.indd
	FB048s_P038K.indd
	FB048s_P039K.indd
	FB048s_P040K.indd
	FB048s_P041K.indd
	FB048s_P042K.indd
	FB048s_P042K.indd
	FB048s_P044K.indd
	FB048s_P045K.indd
	FB048s_P046K.indd
	FB048s_P047K.indd
	FB048s_P048K.indd

