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MINNA KYNLÍFNý skoðanakönnun í Noregi bendir til að fólk í 
föstu sambandi stundi mun minna kynlíf en það 
gerði fyrir tíu árum. Sams konar könnun var gerð í 
Bretlandi í haust og voru niðurstöður á sama veg. 
Einn af hverjum þremur Norðmönnum viðurkennir 
að stunda kynlíf sjaldan. 

KOMA JAFNVÆGI  Á HORMÓNA-BÚSKAPINN
Nýjar rannsóknir sýna að próbíótískir gerlar geta átt þátt í að minnka kviðfitu.

 
 
 
 
 
 
 
 

ÚTSÖLUSTAÐIR: FLEST APÓTEK, HEILSUHÚSIÐ, LIF-ANDI MARKAÐUR, KRÓNAN, HAGKAUP OG FJARÐARKAUP. NÁNARI UPPLÝSING-AR Á  
WWW.GENGURVEL.IS.  

 
 
 

Þ armaflóran í venjulegri manneskju inniheld-
ur hundruð mismunandi tegunda gerla og 
baktería. Jafnvægi þessara baktería getur 

raskast vegna veikinda, inntöku sýklalyfja, kaffi-
drykkju og margra annarra orsaka í umhverfi 
okkar. Próbíótísku gerlarnir losa okkur við slæmu 
bakteríurnar og koma á nauðsynlegu jafnvægi í 
þörmunum. Nú hefur komið í ljós að þ
veittu gerlar g ti l

Rannsóknir hafa að auki sýnt að slæmar bakteríur, 
sem fyrirfinnast í þörmum þar sem ójafnvægi 
baktería og gerla ríkir, framleiða eiturefnin lipo-
polysaccardies (LPS) sem geta framkallað insúlín-
ónæmi eða undanfara áunninnar sykursýki.SÝRU OG G

BUMBUNA BURT!GENGUR VEL KYNNIR Nýjar rannsóknir sýna fylgni milli inntöku próbíótískra 

gerla og minnkaðrar kviðfitu.

Eldshöfða 1    S: 577-5000     Hreinsandi.is  hreinsandi@hreinsandi.is

Hreinsandi sérhæfir sig í :   •  Myglugró
   •  Djúphreinsun    •  Lyktareyðingu    •  Sótthreinsun teppa,         húsgagna, rúmdýna         og annarra húsmuna.
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Öryggisbúnaðurinn 
bjargaði lífi mínu
Baldur Gunnarsson var á ferð 
með félögum sínum þegar hann 
lenti í vélsleðaslysi í mars á 
síðasta ári. Það sem varð honum 
til bjargar var hversu vel hann 
var búinn. SÍÐA 2

112DAGURINN er haldinn um land allt í dag

Fyrsta skref 
ferðalangsins
„Eitt af því mikilvægasta 
er að útbúa ferðaáætlun,“ 
segir Hörður Már Harðarson, 
formaður Slysavarnaféla i

2 SÉRBLÖÐ
112-dagurinn | Fólk  

Sími: 512 5000

11. febrúar 2014
35. tölublað 14. árgangur

MENNING Hljómsveitin Nýdönsk fer 
alla leið til Berlínar til að taka upp 
nýja plötu. 26

SPORT Skíðagöngumaðurinn Sævar 
Birgisson keppir fyrstur Íslendinga á 
Ólympíuleikunum í Sotsjí í dag. 22

Sushi allan 
sólarhringinn!

ht.is

ÞVOTTAVÉLAR

LEIÐIN TIL 
HOLLUSTU

www.skyr.is

Skyr.is drykkirnir 
standast þær ströngu 
kröfur sem gerðar eru til 
matvæla sem merktar eru 
Skráargatinu. Þú getur 
treyst á hollustu Skyr.is. 

➜ Skólagjöld í háskólum

51%
fylgjandi

16%
hvorki né

34%
á móti

Heimild: Könnun Viðskiptaráðs Íslands

SKOÐUN Líf Magneudóttir skrifar um 
rangar áherslur stjórnvalda í mennta-
málum. 12

MENNING Ljósmyndarinn Saga 
Sig, sem býr og starfar í  London, 
tók forsíðumynd af tónlistar-
konunni M.I.A. 
sem prýðir nýj-
asta tölublað 
bandaríska 
tímaritsins 
Wild Maga zine 
á dögunum.

„Þetta 
var ótrúlega 
skemmtilegt,“ 
segir Saga um 
myndatökuna. „Ég ber svo mikla 
virðingu fyrir henni sem lista-
konu svo það var sérstaklega 
gaman að fá að vinna með henni,“ 
heldur Saga áfram. M.I.A. hafi 
verið mjög vingjarnleg. „En ann-
ars er hluti af mínu starfi að vera 
ekkert að kippa mér upp við það 
þótt fólk sé frægt.“ Saga hefur 
meðal annars myndað fyrir Nike 
Women og Topshop og fengið 
myndir eftir sig birtar í tímarit-
um á borð við Vogue Japan og í 
Dazed and Confused. - ósk/sjá síðu 38

Ljósmyndarinn Saga Sig:

Myndaði M.I.A. 
á forsíðu Wild

SAGA SIG 

SKÓLAMÁL Meira en helmingur 
landsmanna er hlynntur því að 
skólagjöld verði tekin upp í háskól-
um samkvæmt nýrri könnun sem 
Viðskiptaráð Íslands lét fram-
kvæma. Þar svaraði 51 prósent 
aðspurðra því til að vera alfar-
ið, mjög eða frekar hlynnt því að 
háskólar yrðu fjármagnaðir að 
hluta til með skólagjöldum. 34 pró-
sent voru andvíg slíkri fjármögn-
un háskóla en 16 prósent tóku ekki 
afstöðu.

Unnur Brá Konráðsdóttir, for-
maður allsherjar- og mennta-
málanefndar Alþingis, segir enga 
umræðu vera um upptöku skóla-
gjalda í háskólum í nefndinni. „Auð-
vitað er öll umræða holl og allt í lagi 
að fá rök með og á móti en hingað 

til hefur það verið okkar afstaða að 
gera það ekki, á þeim grundvelli að 
allir eigi að hafa jafnan aðgang að 
námi,“ segir Unnur.

Í könnuninni kemur fram að karl-
menn eru hlynntari upptöku skóla-
gjalda fremur en konur, 53 pró-
sent karla eru hlynnt en 33 prósent 
andvíg. Hins vegar eru 47 prósent 
kvenna hlynnt upptökunni en 34 
prósent andvíg.

Þá eykst andstaðan við skóla-
gjöldin í hlutfalli við menntunarstig 
svarenda. Þannig eru 52 prósent 
þeirra sem hafa lokið framhalds-
námi í háskóla andvíg skólagjöld-
um, 34 prósent þeirra sem lokið hafa 
stúdentsprófi, en aðeins 21 prósent 
þeirra sem hafa lokið grunnskóla-
prófi eða minna.

María Rut Kristinsdóttir, formað-
ur Stúdentaráðs, segist ekki óttast 
þessa umræðu. „Við í Stúdenta-
ráði teljum skólagjöld í raun vera 
ósýnilega hindrun, sem erfitt er að 
mæla og við vitum ekki almennilega 
hverjar afleiðingarnar gætu orðið. 
Þetta er umræða sem er hollt að 
taka en það þarf að skoða alla fleti 
hennar,“ segir María. Hún segir það 
grundvallarafstöðu Stúdentaráðs að 
aðgengi allra að menntun sé jafnt og 
ekkert megi vega að því.

Könnun Viðskiptaráðs var fram-
kvæmd 16. til 26. janúar 2014 á net-
inu. Úrtak var 1.400 manns á öllu 
landinu, átján ára og eldri, handa-
hófsvaldir úr Viðhorfahópi Capa-
cent Gallup. Þátttökuhlutfall var 
59,4 prósent.  - fbj

Meirihluti vill gjöld í háskóla
51 prósent svarenda í könnun Viðskiptaráðs er hlynnt upptöku skólagjalda í háskólum. Formaður Stúdentaráðs 
segir skólagjöld ósýnilega hindrun og að ekki megi vega að jöfnu aðgengi allra að háskólanámi.

Bolungarvík -2°  NA 12
Akureyri -2°  NA 7
Egilsstaðir 0°  N 4
Kirkjubæjarkl. 0°  NA 6
Reykjavík 0°  NA 7

HVESSIR    Í dag verða norðaustan 8-15 
m/s en hvassari NV-til síðdegis og við 
S-ströndina. Snjókoma eða él N- og A-til 
en úrkomulaust SV-til. Hiti í kringum 
frostmark. 4

DÓMSMÁL „Þetta hefur ekki áhrif 
á íslenska skattgreiðendur,“ segir 
Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son forsætisráðherra um þá 
ákvörðun hollenska seðla-
bankans og breska innstæðu-
sjóðsins að stefna Trygging-
arsjóði innstæðueigenda og 
fjárfesta, TIF, vegna Icesave. 
Ýtrustu kröfur Breta 
og Hol lendinga 
hljóða upp á 1.000 
milljarða króna.

Sigmundur segir 
sérstakt að Bretar 
og Hollendingar 
fari fram á að fá 
borgaðan höfuð-
stólinn á kröfum 
sínum í lögsókn-

inni gegn TIF. „Þeir eiga forgangs-
kröfu upp í höfuðstólinn í þrotabú 

gamla Landsbankans. Það er eins 
og þeir séu að fiska og bæta 
í körfuna eins mikið og þeir 
mögulega geta,“ segir Sig-
mundur.

Hann segir mikilvægt að 
þessar fjárhæðir, fari málið á 

versta veg, komi ekki 
úr ríkissjóði.

„Þetta er fyrst og 
fremst áminning 
um hversu mikil-
vægt það var að 
þessar innistæð-
ur væru ekki á 
ábyrgð skat t-
greiðenda,“ segir 
Sigmundur.

Hann bætir við að árið 2011 hafi 
Bretum og Hollendingum staðið 
til boða að fá borgað úr Trygging-
arsjóði innstæðueigenda en þeir 
hafnað því. „Þeir töldu það vænt-
anlega veikja stöðu sína í því að fá 
borgað úr vösum íslenskra skatt-
greiðenda. En þegar sú varð ekki 
raunin vilja þeir ganga í innstæðu-
sjóðinn,“ segir Sigmundur Davíð.

  - kak / sjá síðu 4

Bretar og Hollendingar krefjast 1.000 milljarða frá innstæðutryggingarsjóði:

Fellur ekki á skattgreiðendur
Þetta er fyrst og fremst 

áminning um hversu 
mikilvægt það var að þessar 

innistæður væru ekki á 
ábyrgð skattgreiðenda. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
forsætisráðherra

SPJALLAÐI VIÐ MÓTMÆLENDUR  Páll Valur Björnsson úr Bjartri framtíð var eini þingmaðurinn sem gaf sér tíma til að 
spjalla við hóp öryrkja sem mótmæltu brotum gegn friðhelgi einkalífsins á Austurvelli í gær. Mótmælin tengjast breytingum á 
lögum um almannatryggingar sem miklar deilur hafa staðið um síðan þau tóku gildi. Sjá síðu 8   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þurfa 80 megavött
Silicor Materials hefur rætt við 
Landsvirkjun um öflun orku í kísil-
verksmiðju á Grundartanga og við 
bankana um fjármögnun. 6
Legið á viðkvæmri skýrslu  Endur-
skoðunarskýrsla um hjúkrunarheim-
ilið Höfða hefur ekki verið afhent 
þrátt fyrir ákvörðun úrskurðarnefndar 
upplýsingamála. 2
Fríverslun við ESB í húfi Samn-
ingar Sviss við Evrópusambandið 
gætu verið í uppnámi vegna nýrrar 
innflytjendalöggjafar Svisslendinga. 6
Hjördís Svan aftur í fangelsi 
Aðstandendur hafa enga skýringu 
fengið á fyrirvaralausri handtöku í 

gærmorgun. 10
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NOREGUR Verkamannaflokkur-
inn í Noregi bætir við sig fylgi í 
nýrri skoðanakönnun sem Aften-
posten segir frá. Flokkurinn, 
sem hvarf frá völdum í fyrra 
eftir átta ára valdatíð, mælist 
með 34,4% fylgi og hefur ekki 
mælst ofar í tvö ár. Þá eykur 
hann samkvæmt þessu enn bilið 
niður á Hægriflokkinn sem stýr-
ir núverandi ríkisstjórn, en dalar 
lítillega í fylgi.

Jens Stoltenberg, formaður 
Verkamannaflokksins, segist 
ánægður með þessa niðurstöðu 
sem honum finnst til marks um 
að kjósendum hugnist betur sú 
stefna sátta og sameiningar sem 
þeir ráku á stjórnartíð sinni.  - þj

Stoltenberg og flokkur hans:

Hafa ekki 
verið stærri 
í tvö ár

SPURNING DAGSINS

STJÓRNSÝSLA Ekkert í lögum og reglugerðum 
landsins gerir ráð fyrir að Ísland geti þegið utan-
aðkomandi aðstoð ef náttúruhamfarir eða aðrir 
alvarlegir atburðir eiga sér stað hér á landi. 

Rauði kross Íslands lét á dögunum gera úttekt 
á þeim þáttum í íslensku laga- og reglugerðar-
umhverfi sem geta hindrað eða hamlað komu 
erlends hjálparliðs hingað til lands ef neyðar-
ástand skapast.

Í skýrslunni kemur fram að ýmsu er ábótavant 
í íslensku lagaumhverfi. Meðal þess sem vantar 
eru ákvæði um starfsréttindi erlendra lækna og 
annars fagfólks, skráningu erlendra neyðaröku-
tækja, innflutning á lyfjum og hver það er sem 
myndi sækja um utanaðkomandi aðstoð.

Jón Brynjar Birgisson, sviðsstjóri hjá Rauða 
krossinum, segir að í stóru landi með fámennu 
viðbragðsliði þurfi að vera hægt að leita út fyrir 
landsteinana eftir aðstoð. 

„Við þurfum að tryggja að hér séu engar 
hindranir í kerfinu eða íslenskri stjórnsýslu sem 
koma í veg fyrir að fólk geti hafið störf sem allra 
fyrst,“ segir Jón Brynjar. - bb

Inniheldurplöntustanólester
sem lækkar kólesteról

MEÐ
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Bergur, en ef Muninn sendir þig?
„Það myndi aldeilis muna um mann 
eins og mig.“
Forseti bæjarstjórnar Voga vill samstarfs-
samning bæjarfélagsins við Sjálfstæðisfélag-
ið Munin sem meðal annars lofi að senda 
fulltrúa á landsfund Sjálfstæðisflokksins. 
Bergur Álfþórsson bæjarfulltrúi segist ekki 
sjá að það þjóni hagsmunum Vogabúa.

STJÓRNSÝSLA „Ég veit ekki af 
hverju framkvæmdastjóri eða 
stjórnarformaður hafa ekki sent 
mér skýrsluna og veit reyndar 
ekki hvað þeir óttast í því sam-
hengi,“ segir Jón Pálmi Pálsson 
sem hefur ekki fengið skýrslu um 
fjármál dvalarheimilisins Höfða 
þó að úrskurðarnefnd um upplýs-
ingamál segi að veita eigi aðgang 
að skýrslunni.

Jón Pálmi, sem er fyrrver-
andi bæjarstjóri og bæjarritari á 
Akranesi til margra ára, var einn 
26 umsækjenda um starf fram-
kvæmdastjóra Höfða. Jón Pálmi 
fékk ekki starfið heldur Kjartan 
Kjartansson, sem fram að umsókn-
arferlinu sat í stjórn Höfða.

Jón Pálmi óskaði eftir endur-
skoðunarskýrslu vegna ársreikn-
ings Höfða fyrir 2012. Stjórn 
Höfða neitaði og leitaði Jón Pálmi 
þá til Úrskurðarnefndar um upp-
lýsingamál.

„Það getur ekki verið um að 
ræða slíka viðskiptahagsmuni 
stofnunarinnar að leyna þurfi 
bæjarbúa upplýsingum, enda um 
opinbera stofnun að ræða,“ sagði í 
kæru Jón Pálma.

Stjórn Höfða sagði upplýsingar 
í endurskoðunarskýrslunni geta 
valdið stofnuninni tjóni ef þær 
yrðu gerðar aðgengilegar. Úrskurð-
arnefndin bendir í úrskurði frá 
28. janúar á að yfir 90 prósent af 
rekstrarfé Höfða séu frá ríkinu og 
að hvorki almannahagsmunir né 
einkahagsmunir standi til þess að 
veita ekki aðgang að skýrslunni.

„Um þetta get ég svo sem ekk-
ert sagt annað en það að auðvitað 
er það viðkvæmt þegar stofnun er 
rekin með umtalsverðu tapi og það 

ekki einungis í eitt ár,“ segir Jón 
Pálmi aðspurður hvers vegna hann 
telji stjórn Höfða ekki vilja að upp-
skátt verði um innihald skýrslunn-
ar.

„Það hlýtur að benda til þess 
að nauðsynlegt sé að taka til í 
rekstrinum og leita leiða til hag-
kvæmari reksturs, en það er nú 
ekki það sem stjórn Höfða hefur 
gert og það í skjóli bæjarstjórnar 
sem ekki heldur hefur haft vilja 
til að leita hagræðingar,“ segir 
Jón Pálmi sem látinn var hætta 
sem settur bæjarstjóri í desember 
2012 eftir að hafa tvírukkað akst-
ursgreiðslur.

Jón Pálmi segist ekki sjá annað 
en að „hörð pólitík“ hafi ráðið við 
val í framkvæmdastjórastarfið. 
„Það er greinilegt að búið var að 
ákveða hver skyldi fá hnossið.“

Þessu hafnar Kristján Sveins-

son, formaður stjórnar Höfða. 
„Við völdum hæfasta manninn að 
því er okkur fannst,“ segir Krist-
ján sem kveðst einmitt hafa verið 
að ganga frá bréfi til Jóns Pálma. 
„Hann fær ekki skýrsluna en hann 
fær aðgang að henni. Jón Pálmi má 
koma niður á Höfða og þar útveg-
um við honum aðstöðu til að lesa 
hana. Hann fær ábyggilega kaffi 
og kleinur líka.“ gar@frettabladid.is

Elliheimili liggi ekki 
á viðkvæmri skýrslu
Fyrrverandi bæjarlögmaður á Akranesi sem sótti um starf framkvæmdastjóra 
hjúkrunarheimilisins Höfða hefur ekki fengið endurskoðunarskýrslu um stofnun-
ina þótt úrskurðarnefnd upplýsingamála segi hann eiga að fá aðgang að henni.

HÖFÐI  Nýr framkvæmdastjóri var ráðinn í maí í fyrra. Fyrrverandi bæjaritari sem 
fékk ekki starfið segir ráðninguna hafa verið pólitíska. MYND/HÖFÐI

SJÁVARÚTVEGUR Hnúfubakur gerði sig heimakominn í Friðarhöfn í 
Vestmannaeyjum í gær. Síldartorfa leitaði langt inn í höfnina og henni 
hafa fylgt bæði hvalur og súlur svo úr varð allnokkurt sjónarspil. 

Mannmergð safnaðist saman til að fylgjast með sporðaköstunum og 
síldinni sem fór í stökkum til að forðast hvalinn. Staðkunnugir segja 
síldartorfuna hafa verið nokkuð stóra, því hvalurinn virtist hafa nóg 
að éta. Eins hafi verið gaman að fylgjast með fuglinum sem fimur 
stakk sér eftir bráðinni. - óká

Hnúfubakur gladdi gesti og gangandi í Vestmannaeyjum:

Elti síldartorfurnar inn í höfnina

Í ÆTISLEIT  Hnúfubakurinn sem gladdi vegfarendur um Friðarhöfn í Vestmanna-
eyjum í gærdag þar sem hann eltist við síldartorfu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

  Það er 
greinilegt að 

búið var að 
ákveða hver 

skyldi fá 
hnossið.

Jón Pálmi Pálsson, 
fyrrverandi bæjarritari á Akranesi.

Íslenskt lagaumhverfi gerir ekki ráð fyrir erlendri aðstoð í neyðarástandi:  

Regluverk hindrar hjálparstarf

GOS Í GRÍMSVÖTNUM  Nauðsynlegt getur verið að fá aðstoð erlends 
hjálparliðs vegna náttúruhamfara á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FERÐAÞJÓNUSTA Landeigenda félag 
Geysis hefur ákveðið að hefja 
gjaldtöku af ferðamönnum 10. 
mars næstkomandi. 

Þá mun kosta 600 krónur inn á 
hverasvæðið í Haukadal fyrir þá 
sem eru eldri en 16 ára.

Ágóði gjaldtökunnar mun renna 
til verndar og uppbyggingar á 
svæðinu og er ætlað að standa 
straum af aukinni upplýsingagjöf 
og þjónustu við gesti svæðisins. 

Í fréttatilkynningu kemur fram 
að landeigendum beri að vernda 
þessa náttúruperlu og tryggja 
öryggi ferðamanna en þeir hafi í 
áranna rás borið mikinn kostnað 
af svæðinu, án þess þó að nokkr-
ar tekjur hafi komið á móti til að 
sinna nauðsynlegu viðhaldi og upp-
byggingu. - kak

Ágóði rennur til verndar: 

Gjaldtaka hefst 
á Geysi í mars 

VIÐSKIPTI Í ársuppgjöri Marels 
vegna 2013 kemur fram að tvær 
milljónir evra, eða um 314 milljónir 
króna, hafi farið í breyttar stjórn-
unarstöður hjá fyrirtækinu.

Árni Oddur Þórðarson var seint á 
síðasta ári ráðinn forstjóri Marels í 
stað Hollendingsins Theos Hoen og 
fór stærstur hluti upphæðarinnar í 
starfslok hans. Hoen hafði unnið hjá 
félaginu í 28 ár og endurspeglar það 
uppgjörið, að sögn Ásthildar Othars-
dóttur, stjórnarformanns Marels. 
Hoen hafði verið forstjóri frá 2009.

Spurð nánar út 
í þessar 314 millj-
ónir króna, segir 
Ásthildur starfs-
kjarastefnu Mar-
els vera mjög 
skýra. „Fyrir-
tækið gerir ekki 
sérstaka starfs-
lokasamninga 

en að sjálfsögðu fylgjum við þeim 
lögum og reglum sem gilda í hverju 
landi fyrir sig,“ segir hún en Marel 
starfar í yfir fjörutíu löndum með 

um fjögur þúsund starfsmenn. „Í 
sumum löndum þar sem við störf-
um eru réttindi starfsmanna tals-
vert umfangsmeiri en við þekkjum 
héðan. Í Hollandi er það þumal-
puttaregla að fólk ávinni sér einn 
mánuð fyrir hvert ár sem það starf-
ar. Svo á það uppsafnað frí og annað 
slíkt. Varðandi æðstu stjórnendur 
okkar er einnig oft samkeppnisklá-
súla,“ segir Ásthildur og bætir við 
að Marel styðjist við starfskjaraupp-
lýsingar frá alþjóðlega ráðgjafar-
fyrirtækinu Hay Group.  - fb 

314 milljónir króna fóru í breyttar stjórnunarstöður hjá Marel á síðasta ári:

Hoen fékk hundruð milljóna

THEO HOEN

VIÐSKIPTI Framtakssjóður Íslands 
hefur selt alla eign sína í Ice-
landair, að andvirði um 6,6 millj-
arða króna. Þetta kemur fram í 
tilkynningu til Kauphallar.

Um er að ræða 350.539.559 
hluti, en gengi bréfa Icelandair 
var 18,9 krónur á hlut í lok dags. 
Sjóðurinn átti 7,01 prósent hluta 
Icelandair. Kaupandi er ekki til-
greindur.

Framtakssjóðurinn er í eigu líf-
eyrissjóðanna, sem hafa ávaxtað 
fé sitt verulega í gegnum hann. - js

Hlutur í Icelandair seldur:

Virði bréfanna 
6,6 milljarðar

   Við þurfum að tryggja að hér séu 
engar hindranir í kerfinu eða íslenskri 

stjórnsýslu sem koma í veg fyrir að fólk 
geti hafið störf sem allra fyrst.

Jón Brynjar Birgisson, sviðsstjóri hjá Rauða krossinum



MIKIÐ ÚRVAL

NOTADIR.BRIMBORG.IS Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030

Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Skoðaðu úrvalið á Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16

     Tilboð: 2.590.000 kr.
Citroën C4 Comfort SNZ90
Skráður mars 2013, 1,6Di dísil, beinsk.
Ekinn 29.000 km. 
Ásett verð: 2.790.000 kr.

Sölude

Fylgstu með á

FACEBOOKFAC
Notaðir bílar
- Brimborg 

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

-16

Við tökum notaða bílinn þinn uppí á hagstæðu verði. Sýndu okkur bílinn þinn og við gerum þér tilboð í milligjöf. Engin skuldbinding.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040

NOTAÐIR BÍLAR
bílakaup!

     Tilboð: 990.000 kr.
Nissan Primera  Acenta VE638
Skráður otk. 2005, 1,8i bensín, sjálfsk.
Ekinn 115.000 km. 
Ásett verð: 1.290.000 kr.

     Verð: 2.830.000 kr.
Mazda3 Advance VYL56
Skráður mars 2013, 1,6TDi dísil, beinsk.
Ekinn 25.000 km. 

     Verð: 2.690.000 kr.
Ford Escape Limited AWD RZE50
Skráður sept. 2008, 3,0Di bensín, sjálfsk.
Ekinn 79.000 km.

     Tilboð: 1.390.000 kr.
Skoda Octavia Ambiente LI505 
Skráður apríl 2007, 1,9TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 215.000 km. 
Ásett verð: 1.590.000 kr.

     Verð: 2.190.000 kr.
Citroën C3 Seduction ZPY30
Skráður maí 2013, 1,6Di dísil, beinsk.
Ekinn 33.000 km. 

     Tilboð: 990.000 kr.
Ford Focus Ghia Wagon YJ899
Skráður apríl 2006, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 166.000 km. 
Ásett verð: 1.090.000 kr.

     Verð: 10.270.000 kr.
Volvo XC90 Momentum D5 AWD UUV86
Skráður des. 2012, 2,4TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 40.000 km. 

     Tilboð: 2.350.000 kr.
Citroën Berlingo Multispace TZA45
Skráður maí 2012, 1,6TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 60.000 km. 
Ásett verð: 2.550.000 kr.

     Tilboð: 1.540.000 kr.
Hyundai i30 Classic  TOH76
Skráður júní 2008, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 95.000 km. 
Ásett verð: 1.690.000 kr.

     Tilboð: 2.490.000 kr.
Ford Edge SEL Plus AWD SIS80
Skráður ágúst 2007, 3,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 133.000 km. 
Ásett verð: 2.790.000 kr.

     Verð: 3.290.000 kr.
Ford Focus Trend Edition ONK73
Skráður apríl 2013, 1,6TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 21.000 km. 

     Verð: 2.090.000 kr.
Ford Fiesta Trend FTT95
Skráður maí 2013, 1,0i bensín, beinsk.
Ekinn 29.000 km. 

     Verð: 4.190.000 kr.
Mazda6 Vision ARF14
Skráður maí 2013, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 22.000 km. 

Komdu!GÓÐIR
   FJÁRMÖGNUN 

                                               Á VÖLDUM BÍLUM*

KKKKKKK

Hafðu samband strax!

Gerðu betri

     Tilboð: 1.990.000 kr.
Citroën C8 SX DAL57
Skráður júní 2008, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 76.000 km. 
Ásett verð: 2.290.000 kr.
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SVONA ERUM VIÐ

Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Fimmtudagur
10-18 m/s, hægari NA-lands.

FERÐAVEÐRIÐ   Það má gera ráð fyrir slæmu ferðaveðri frá því í kvöld og fram á 
morgundaginn um norðvestanvert landið en þá verður ofankoma um tíma samfara 
hvassri norðaustanátt. Hvessir einnig við suðurströndina á morgun.
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DÓMSMÁL Hollenski seðlabankinn 
DNB og breski innstæðusjóður-
inn FSCS hafa stefnt Tryggingar-
sjóði innstæðueigenda og fjárfesta 
á Íslandi, TIF, fyrir Héraðsdóm 
Reykjavíkur. Ýtrustu kröfur Breta 
og Hollendinga í málinu má meta 
upp á 1.000 milljarða króna með 
vöxtum og kostnaði.

DNB og FSCS greiddu innstæðu-
eigendum í Hollandi og Bretlandi 
bætur við fall Landsbanka Íslands 
hf., nú LBI hf. Um var að ræða inn-
stæður vegna Icesave-reikninga 
LBI hf. í Hollandi og Bretlandi. 
DNB og FSCS krefjast þess að TIF 
verði gert að greiða eða staðfest 
verði að TIF hafi borið að greiða að 
fullu lágmarkstryggingu eða allt að 
20.887 evrur fyrir hvern innstæðu-
eiganda, auk vaxta og kostnaðar.

Guðrún Þorleifsdóttir, formað-
ur stjórnar Tryggingarsjóðsins, 
segir að fari svo að fallist verði 

á kröfur Breta 
og Hollendinga 
verði erfitt fyrir 
sjóðinn að sinna 
skyldum sínum 
og tryggja inn-
stæður á Íslandi 
til framtíðar. 
„Það er alveg 
ljóst að sjóður-
inn mun ekki 

greiða meira en það sem hann á í 
sínum sjóðum hverju sinni. Sjóður-
inn verður ekki gerður gjaldþrota 
og ekki gerð aðför að eigum hans. 
Hann mun því ekkert geta gert,“ 
segir Guðrún.

Í tilkynningu frá sjóðnum segir 
að þegar ljóst varð að málið yrði 
ekki leyst með samningum hafi 

TIF ákveðið að hefja útgreiðslu 
fjármuna í samræmi við lög og 
eftir því sem efni stóðu til. DNB 
og FSCS mótmæltu þeim skilyrðum 
sem fram komu í ákvörðun sjóðsins 
og höfnuðu greiðslu á þeim grund-
velli. Eftir það hafi aðilar verið í 
samskiptum sem ekki hafa skilað 
árangri.

Karl Axelsson, lögmaður Trygg-
ingarsjóðs innstæðueigenda, segir 
að um sé að ræða stórmál fyrir 

sjóðinn. „Senni-
lega verður sjóð-
urinn lamaður 
næstu 100 árin 
eða meira og 
þannig íslenska 
tryggingakerf-
ið í uppnámi til 
framtíðar,“ segir 
Karl aðspurður 

um hvaða afleiðingar það hafi ef 
umræddar kröfur falla á Trygg-
ingarsjóðinn.

Sjóðurinn hefur yfir að ráða um 
18,2 milljörðum króna sem boðn-
ar hafa verið DNB og FSCS og 
eru fjármunir sem voru til í sjóðn-
um við fall LBI hf. Þeim 
er haldið aðgreindum frá 
öðru fé sjóðsins. TIF telur 
þó allar kröfur vera fyrnd-
ar í ljósi þess að greiðslu-
skylda stofnaðist fyrir 
rúmum fimm árum. Verði 
ekki fallist á það telur TIF 
greiðsluskyldu sína tak-
markast við þær fjárhæð-
ir sem sjóðurinn hafði yfir 
að ráða á þeim tíma sem greiðslu-
skyldan stofnaðist. Karl segir að 
öðru leyti ekki alveg ljóst hvernig 
málið verði lagt upp en greinargerð 

í málinu verður ekki skilað 
fyrr en í mars.

Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson forsætisráðherra 
segir málið fyrst og fremst 
áminningu um hversu mik-
ilvægt það var að þess-
ar innstæður væru ekki 
á ábyrgð skattgreiðenda. 
„Það er ekki með nokkru 
móti hægt að krefja skatt-

greiðendur um þetta,“ segir Sig-
mundur Davíð Gunnlaugsson for-
sætisráðherra. Hann segir Breta 
og Hollendinga eiga forgangskröfu 

upp í höfuðstólinn í þrotabú gamla 
Landsbankans. „Það er eins og þeir 
séu að fiska og bæta í kröfuna eins 
mikið og þeir mögulega geta,“ segir 
Sigmundur. Bretum og Hollending-
um hafi staðið til boða að fá borg-
að úr Tryggingarsjóði innstæðu-
eigenda en þeir hafnað því. „Þeir 
töldu það væntanlega veikja stöðu 
sína í því að fá borgað úr vösum 
íslenskra skattgreiðenda. En þegar 
sú varð ekki raunin vilja þeir ganga 
í innstæðusjóðinn,“ segir Sigmund-
ur Davíð. 
 fanney@frettabladid.is

Bretar og Hollendingar vilja 
eitt þúsund milljarða króna
Formaður stjórnar sjóðsins segir hann ekki geta sinnt lögbundnum skyldum sínum verði fallist á kröfurnar. 
Forsætisráðherra segir Breta og Hollendinga vera að fiska og ekki vera hægt að krefja skattgreiðendur um féð.

GUÐRÚN
ÞORLEIFSDÓTTIR

SIGMUNDUR D. 
GUNNLAUGSSON

KARL AXELSSON
ICESAVE  Samningar milli þjóðanna voru felldir í þjóðaratkvæðagreiðslu í tvígang 
hér á landi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Krafa breska innstæðusjóðsins FSCS: 452,1 milljarður króna
Krafa hollenska seðlabankans DNB: 103,6 milljarðar króna
Höfuðstóll kröfunnar fyrir utan vexti og kostnað: 555,7 milljarðar króna
Ýtrustu kröfur með vöxtum og kostnaði: Um 1.000 milljarðar króna

Krafa Breta og Hollendinga:

BRETLAND Breska stjórnin var 
harðlega gagnrýnd í gær fyrir 
að hafa haldið umhverfisstofnun 
landsins í fjársvelti, með þeim 
afleiðingum að flóðavarnir við ána 
Thames brugðust í miklum vatna-
vöxtum. Áin flæddi yfir bakka sína 
víða vestan við London með þeim 
afleiðingum að götur fóru í kaf og 
vatn flæddi inn í fjölmörg hús.

Mikil hætta er á að ástandið 
versni í dag og á morgun sunnan til 
á Englandi, þegar veðrið versnar 
með úrhellisrigningu og hvassviðri.

David Cameron forsætisráð-
herra neitaði því að stjórnin 
hefði brugðist eða verið sein til 
verka: „Við höfum verið að takast 
á við þetta allt frá fyrstu stundu,“ 
sagði hann. „Þar sem peninga 
vantaði, þangað veittum við pen-
ingum. Þar sem þörf var á her-
mönnum, þar gekk ég úr skugga 
um að hermenn væru sendir á 
vettvang.“

Chris Smith, formaður bresku 
umhverfisstofnunarinnar, verst 
líka gagnrýni á stofnunina, sem 

sögð er hafa brugðist og bendir 
á fjárveitingareglur breska fjár-
málaráðuneytisins.

Úrkoma á Englandi hefur ekki 
mælst meiri í janúar síðan árið 
1766. - gb

Áin Thames flæddi víða yfir bakka sína í gær og búist er við meiri flóðum í dag og á morgun:

Flóð í Bretlandi valda deilum um peninga

Teitur Arason, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir lægðagang 
valda flóðunum á Englandi. Lægðirnar séu þó ekki á leið til Íslands. Um 
jólin var mjög hvasst hér og þá höfðu lægðirnar fyrst gert usla á Bretlands-
eyjum. En upp á síðkastið hafi þær gengið yfir Bretland án þess að koma 
hingað. „Það er tiltölulega meinlaust veður á Íslandi út vikuna en Bretarnir 
verða áfram í rigningunni,“ segir Teitur. Láglendið á Suður-Englandi og 
aðþrengdar ár eigi stóran þátt í flóðavanda Englendinga. 

Láglendi og aðþrengdar ár á Englandi

ORKUMÁL Ófærð í Bandaríkjun-
um hafði þau óvæntu áhrif að 
tefja borun eftir heitu vatni í landi 
Möðruvalla í Kjós. Þegar hefur 
verið boruð hola á Möðruvöllum.

„Borkrónan sem nota á við fram-
haldið átti að vera komin til lands-
ins en vegna ófærðar innanlands 
í USA fór hún ekki þaðan fyrr en í 
gær og gæti það haft áhrif á fram-
vinduna allra næstu daga,“ segir 
á vef Kjósarhrepps. Í leit að nægj-
anlega heitu vatni var ákveðið að 
bora aðra holu áður en ráðist yrði 
í að dýpka fyrri holuna úr ríflega 
800 metrum í allt að 1.500. - gar

Áhrif ófærðar vestan hafs:

Heitavatnsbor-
un tefst í Kjós

NETIÐ Alþjóðlegi netöryggisdagur-
inn er haldinn hátíðlegur í ellefta 
sinn í dag. Þemað í ár er „Gerum 
netið betra saman“. Yfir eitt hund-
rað þjóðir um allan heim standa 
fyrir skipulagðri dagskrá.

SAFT stendur fyrir málþingi í 
Skriðu, aðalbyggingu Menntavís-
indasviðs Háskólans, milli 12 og 16 
í dag. Hanna Birna Kristjánsdóttir 
innanríkisráðherra og Eygló Harð-
ardóttir, félags- og húsnæðismála-
ráðherra, flytja ávörp auk Sigríðar 
Hallgrímsdóttur, aðstoðarmanns 
mennta- og menningarmálaráð-
herra.  - fb

100 þjóðir með dagskrá: 

Netöryggi í 
hávegum haft

Á NETINU  Alþjóðlegi netöryggisdagur-
inn er í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

280 manns voru skráðir í 
Ásatrúarfélagið árið 

1998. Fimmtán árum síðar, 2013, 
voru 2.148 skráðir í félagið. 
 Heimild: Hagstofan.is.
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15%
kynningarafsláttur
fyrir viðskiptavini

Nova!

Nike+ FuelBand SE

29.990 kr. stgr.

Kynningarverð: 25.490 kr.

Mælir hreyfingu, skref og brennslu
allan sólahringinn. 

Polar Loop snjallarmband 

19.990 kr. stgr.

Kynningarverð: 16.990 kr.

Mælir hreyfingu, skref, brennslu og svefn 
allan sólahringinn. Armbandið er vatnshelt.

Vertu í bandi
ke+ FPolar Loop og Nike uelBand snjallarmböndin mæla virkni þína yfir daginn og
markmiðum þínum.hjálpa þér að ná kmiðum þínum App fyrir iPhone og forrit í tölvuna fylgir.App fyrir iPhone og forrit í tölvuna fylgir

15%
kynningarafsláttur
fyrir viðskiptavini

Nova!

Kynningarafsláttur gildir aðeins fyrir viðskiptavini Nova.
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SKIPULAGSMÁL Faxaflóahafnir 
hafi samþykkt að fyrirtækið Arc-
tic Seafood fái leyfi til að setja upp 
„sjávarréttavagn“ við Suðurbugt. 
Vagninn fær að vera við Ægisgarð 
til reynslu fram á næsta haust.

Forsvarsmaður Arctic Seafood 
segir fyrirtækið leiðandi í veiðum 
á vannýttum tegundum í Faxaflóa 
og nefnir makríl, grjótkrabba og 
bláskel. „Við erum fyrsta fyrir-
tækið til að veiða bláskel til mann-
eldis, en í vetur fundum við nýt-
anleg svæði í Hvalfirði sem við 
unnum í neytendaumbúðir forsoð-
ið og fryst,“ segir í bréfi til Faxa-
flóahafna. - gar

Fær reynsluleyfi í sumar:

Sjávarréttavagn 
við Suðurbugt

VIÐ ÆGISGARÐ  Bláskel í boði á Ægis-
garði.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEISTU SVARIÐ?

Nýtt lyf sem verkar bæði gegn 
nefstíflu og nefrennsli

Andaðu með nefinumeð nefinu

Nýtt!

1. Hvar á Íslandi vill bandarískt fyrir-
tæki reisa sólarkísilverksmiðju?
2. Hvað voru margar steratöfl ur 
teknar í tollinum í fyrra?
3. Hvað heitir félagið sem vill fjár-
magna lagningu sæstrengs milli Ís-
lands og Bretlands?

SVÖR:

1. Á Grundartanga.
2. 61.400.
3. Atlantic Supergrid.

IÐNAÐUR Verði af uppbyggingu 
nýrrar kísilverksmiðju Silicor 
Materials á Grundartanga þarf 80 
megavött af raforku til verksmiðj-
unnar í fullum afköstum. Viðræð-
ur um orkukaup á milli Silicor og 
Landsvirkjunar standa yfir. Full-
trúar fyrirtækisins hafa komið til 
landsins til við-
ræðna við fjár-
málastofnanir, 
kynnt verkefnið 
fyr ir L ands-
neti og sveitar-
stjórnarfólki, 
auk þess sem 
íslensk verk-
fræðistofa vinn-
ur að umhverfis-
skýrslu.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
í gær hafa forsvarsmenn banda-
ríska fyrirtækisins óskað eftir 
lóð á Grundartanga undir sólar-
kísilverksmiðju með um 16 þús-
und tonna framleiðslugetu á ári. 
Slík verksmiðja er mannaflsfrek 
og skapar um 400 störf, en þá eru 
ótalin störf á byggingartíma verk-
smiðjunnar. Byggingarkostnaður 
er metinn um 77 milljarðar króna. 

Helsta spurningin sem vaknar 
varðandi verkefnið eru aðdrættir 
orku og raforkuverð. Landsvirkjun 
staðfestir við Fréttablaðið að fyr-
irtækið eigi í viðræðum við full-
trúa Silicor Materials um verk-
efnið. Frekari upplýsingar er ekki 
hægt að gefa á þessum tímapunkti, 
að sögn Landsvirkjunar. Heimildir 
Fréttablaðsins herma hins vegar 
að viðræðurnar hafi hafist strax 
í haust. Orkuþörf verksmiðjunn-
ar, sem byggð yrði upp í tveimur 
áföngum, er í kringum 80 mega-
vött. Ný Búðarhálsvirkjun fram-

leiðir 95 megavött, til samanburð-
ar.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðn-
aðar- og viðskiptaráðherra, segir 
aðspurð hvort Silicor hafi rekið 
erindi við ráðuneytið, og hvort til 
greina komi einhverjar ívilnanir 
til að tryggja að fyrirtækið komi 
hingað, að Silicor hafi fundað með 
henni síðla sumars. „Við erum 
með hefðbundinn farveg varð-
andi ívilnanir og auðvitað kemur 
þetta verkefni til greina eins og 
önnur sambærileg verkefni,“ segir 
Ragnheiður en í gildi eru lög um 
ívilnanir vegna nýfjárfestinga á 
Íslandi.

Þrátt fyrir að verkefnið sé á 
byrjunarreit telja heimildarmenn 
Fréttablaðsins það athyglisvert að 
fulltrúar Silicon Materials hafa 
sest niður með öllum stóru við-
skiptabönkunum til að ræða fjár-
mögnun. Eins hefur verkefnið 
verið kynnt Landsneti, auk áður-
nefndra viðræðna við Lands-
virkjun. Eins var fundað með 
heimamönnum í síðustu viku, auk 
þess sem VSÓ ráðgjöf vinnur að 
umhverfisskýrslu.

Gísli Gíslason, 
framkvæmda-
stjóri Faxaflóa-
hafna, segir að 
verkefnið falli 
afar vel að upp-
byggingar-
hugmyndum á 
Grundartanga. 
Verkefnið sé 

grænt og hóflegt magn orku þurfi 
til að skapa mörg hundruð störf. 
Verkefnið falli mjög vel að hug-
myndafræði sem var mótuð í kjöl-
far umhverfisúttektar á Grundar-
tanga í fyrra. svavar@frettabladid.is

GÍSLI GÍSLASON

Í KANADA  Verksmiðja Silicor Materials í Kanada er heldur smærri en verksmiðjan 
sem horft er til að koma upp á Grundartanga.  MYND/SILICOR

Þurfa 80 MW í verksmiðjuna 
og hafa rætt við alla bankana
Silicor Materials þarf 80 megavött af raforku fyrir kísilverksmiðju á Grundartanga. Hefur rætt við Landsvirkj-
un frá því í haust og alla íslensku viðskiptabankana um fjármögnun. Ráðherra var kynnt verkefnið í sumar.

■ Með nýrri aðferð Silicor er aðeins notaður um þriðjungur af þeirri orku 
sem notuð er í dag til þess að framleiða sólarkísil.

■ Sú aðferð sem notuð er í dag hefur verið gagnrýnd, bæði sem orkufrek 
og vegna tilheyrandi mengandi efna sem falla til við framleiðsluna. 

■ Sú framleiðsluaðferð sem Silicor Materials notar byggist á því að „þvo“ 
óhreinindi úr kísilmálminum með fljótandi áli, og lítill sem enginn 
úrgangur fellur til. Kísillinn er leystur upp í álinu, síðan er blandan kæld 
að vissu marki, þannig að álið helst fljótandi en kísillinn fellur út. Þessi 
kísill er nógu hreinn til þess að nota beint í sólarsellur. 

■ Álið sem notað er við „þvottinn“ er síðan selt aftur til álvers sem þynnir 
það út með viðbótaráli og býr til blöndu sem seld er til fyrirtækja í 
bifreiðaiðnaði. 

Ný aðferð umhverfisvæn og sparar orku

RAGNHEIÐUR E. 
ÁRNADÓTTIR

DANMÖRK Af 70 Dönum sem lét-
ust í eldsvoða í fyrra voru 36 eldri 
en 66 ára. Ráðgjafi í málefnum 
eldri borgara segir ástæðuna þá 
að aldraðir látist frekar af völdum 
brunasára en þeir yngri, auk þess 
sem margir aldraðir viti ekki hvað 
reykskynjari er.

Í flestum tilfellum kviknar í út 
frá glóð úr sígarettu sem hefur 
dottið á gólfteppi eða í rúmið hjá 
hinum öldruðu. Oft gleymist að 
slökkva á kerti eða á plötu á elda-
vél. - ibs

Eldsvoðar í Danmörku:

Vita ekki hvað 
reykskynjari er

SVISS Svisslendingar gætu átt á 
hættu að missa fríverslunarsamn-
ing við Evrópusambandið loki þeir 
á ríkisborgara aðildarríkjanna. Þeir 
gætu einnig misst aðra mikilvæga 
samninga, sem gætu ekki síður 
skaðað svissneskt efnahagslíf.

Evrópusambandið tekur niður-
stöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar 
í Sviss um síðustu helgi alvarlega, 
en Svisslendingar samþykktu þar 
naumlega að setja strangar hömlur 
á það hve mörgum innflytjendum 
yrði leyft að koma til Sviss.

Utanríkisráðherrar nokkurra 
aðildarríkjanna sögðust þó ætla að 
bíða rólegir eftir því hvernig sviss-
neska þingið útfærði ákvörðun 
þjóðarinnar í löggjöf. Eftir það yrði 
hægt að ræða hvaða áhrif það hefði 
á samskipti ESB við Sviss.

Sviss hefur gert fjölmarga tví-
hliða samninga við Evrópusam-
bandið á síðustu áratugum, auk frí-
verslunarsamnings frá 1972. Allir 
gætu verið í hættu, með ófyrirsjáan-
legum afleiðingum fyrir svissneskt 
efnahagslíf. - gb

Evrópusambandið hinkrar eftir útfærslu svissneska þingsins:

Fríverslun Sviss við ESB í húfi

INNFLYTJANDI Í SVISS  Spænskur bygg-
ingaverkamaður vinnur að framkvæmd-
um hjá höfuðstöðvum Sameinuðu 
þjóðanna í Genf. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SVÍÞJÓÐ Diplómatapar frá Mal-
asíu, sem býr í Stokkhólmi hefur 
verið ákært fyrir ofbeldi gegn 
fjórum börnum sínum, öllum 
undir 15 ára aldri. 

Foreldrarnir, sem setið hafa í 
gæsluvarðhaldi frá 18. desember, 
eru meðal annars grunaðir um að 
hafa mörgum sinnum barið börn-
in með trépinnum, herðatrjám, 
teppabankara og belti.

Aðstoðarutanríkisráðherra 
Malasíu náði í börnin fyrir tveim-
ur vikum. Þar er ekki ólöglegt að 
beita börn líkamlegum refsing-
um.  - ibs

Diplómatapar ákært:

Börnin barin 
með bankara



HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði
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NÝSKÖPUN Nýsköpunar- og sprota-
fyrirtækið BioPol ehf. á Skaga-
strönd og Háskólinn á Akureyri, 
sem hafa starfað saman í sex ár 
við rannsóknir á sjávarlíftækni, 
hafa skrifað undir áframhaldandi 
samstarfssamning.

Velta sameiginlegra verkefna 
þeirra hefur verið yfir tíu milljónir 
króna á ári. BioPol hefur unnið að 
verkefnum sem meðal annars hafa 
miðað að því að kortleggja van-
nýtt tækifæri til verðmætasköp-
unar innan íslensks sjávarútvegs. 
Háskólinn á Akureyri hefur boðið 
upp á meistaranám í sjávarútvegs- 
og auðlindafræðum. Kennslan 
hefur farið fram í samstarfi við 
innlend sjávarútvegsfyrirtæki og 
fyrirtæki í tengdum greinum, þar 
á meðal BioPol.  - fb

BioPol og HA gera samning:

Samstarfinu 
haldið áfram

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI  BioPol og 
Háskólinn á Akureyri ætla að starfa 
áfram saman.

SKIPULAGSMÁL
Gullfoss í báðum hreppum
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps 
hefur gert athugasemd við tillögu 
Bláskógabyggðar um deiliskipulag fyrir 
friðlandið Gullfoss. Segja Hrunamenn 
eðlilegra að skipulagssvæðið endi við 
árbakka vestan megin Hvítár því Gull-
foss tilheyri bæði Hrunamannahreppi 
og Bláskógabyggð.

SAMFÉLAGSMÁL Deilan um breytingu á lögum 
um almannatryggingar sem nýverið tók gildi 
felst ekki aðeins í skiptum skoðunum á aukn-
um heimildum til eftirlits til handa Trygg-
ingastofnun ríkisins (TR) til að stemma stigu 
við bótasvikum, heldur um misrétti sem 
öryrkjar hafa þurft að þola í þessu sambandi 
um árabil. Þetta segir Helga Björk Grétu-
dóttir, sem stóð fyrir mótmælum á Austur-
velli í gær.

„Það er rætt um einhverjar smábreytingar 
á lögum,“ segir Helga, „en við erum búin að 
segja í mörg ár að í þessum lögum felst mis-
munun og mannréttindabrot varðandi öryrkja 
og friðhelgi einkalífs.“ Engir hópar þurfi að 
sætta sig við eins mikið eftirlit.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) sendi inn 
umsögn þegar málið var til umfjöllunar í vel-
ferðarnefnd Alþingis.

Þar segir meðal annars: „Það er mat ÖBÍ 
að með ákvæðum frumvarpsins um upplýs-
ingaskyldu og eftirlitsheimildir opinberra 
aðila sé gengið of langt í skerðingu friðhelgi 
einkalífs.“ 

Þá segir ÖBÍ að ein grein frumvarpsins, 
sem laut að því að heimila, þegar rökstudd-

ur grunur leikur á því að bótaréttur sé ekki 
fyrir hendi, að fresta greiðslum meðan mál er 
rannsakað, færi TR of mikið vald.

„Hér telur ÖBÍ réttast að meðalhófs verði 
gætt, þannig að refsingu sé ekki beitt þar 
sem dómur hefur ekki verið felldur,“ segir 
í umsögninni.

Öryrkjum finnst sem þeim tilmælum hafi 
ekki verið svarað í framhaldinu. 

„Það var í raun ekki tekið tillit til okkar 
umsagnar og við erum vitanlega ekki sátt 
við það,“ segir Ellen Calmon, formaður ÖBÍ, 
í samtali við Fréttablaðið. 

Helga segir að fólk vilji einfaldlega láta 
taka umrædda mismunun út, en það virðist 
ekki komast til skila.

„Það er verið að agnúast út í einstakar 
greinar, en málið snýst um að árum saman 
hafi verið hér mismunun þar sem Trygginga-
stofnun getur farið inn í alla okkar reikninga, 
en ekki hjá öðrum hópum.“

Sárafáir þingmenn komu út á Austurvöll til 
fundar við mótmælendur, en Helga segir auð-
velt að skýra það. „Þeir þora ekki að tala við 
okkur. Þeir vita upp á sig skömmina.“ 

 thorgils@frettabladid.is

Beittir misrétti um árabil
Skipuleggjandi mótmæla á Austurvelli segir að enginn annar þjóðfélagshópur hafi mátt sætta sig við eins 
mikil brot á friðhelgi einkalífsins og öryrkjar. Formaður ÖBÍ segir ekkert tillit hafa verið tekið til umsagnar.

SKÝR SKILABOÐ  Þessi var meðal mótmælenda á 
Austurvelli í gær. Þar var frekar fámennt, en þess var 
krafist að frekara tillit yrði tekið til krafna öryrkja um 
friðhelgi einkalífsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

■ Tveir þingmanna Pírata, þau Helgi Hrafn Gunnarsson og Birgitta Jónsdóttir, sáu eftir því að hafa 
greitt frumvarpinu atkvæði sitt eftir að þau glöggvuðu sig á eftirlitsheimildunum sem í þeim fólust. 
Þau báðust afsökunar og Birgitta ætlaði að athuga hvort hún gæti fengið atkvæði sínu snúið við 
eftir á.

■ Fram kom í úttekt Ríkisendurskoðunar á síðasta ári, að leiða mætti líkur að því að hálfur fjórði 
milljarður króna færi í bótasvik á ári hverju.

■ Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, sagði á bloggsíðu sinni um auknar eftirlits-
heimildir að: „Þeir fjármunir sem greiddir eru úr sameiginlegum sjóðum okkar eiga að fara til 
þeirra sem eiga rétt á þeim. Bótasvik eru einfaldlega þjófnaður og skaða okkur öll. Því tel ég að 
þingmenn sem studdu lagabreytinguna geti verið bæði stoltir af sinni vönduðu vinnu og stuðningi 
sínum við málið.“

Píratar báðust afsökunar

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

CLIO DÍSIL 
3,4 L/100 KM*

ÞÚ TANKAR SJALDNAR Á RENAULT

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

RENAULT CLIO – VERÐ FRÁ 2.440.000 KR.
Renault Clio er einn vinsælasti bílIinn á Íslandi. Þegar fallegt útlit, ríkulegur staðalbúnaður, úrval 
sparneytinna bensín- og dísilvéla, hagstætt verð og einstök ný „Dual Clutch“ sjálfskipting smellur 
saman er ástæðan augljós. Komdu og reynsluaktu nýjum Renault Clio.

www.renault.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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Frumkvöðlasjóður 
Íslandsbanka auglýsir  
eftir umsóknum um styrki

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka styrkir 
verkefni á sviði umhverfismála með 
sérstakri áherslu á endurnýjanlega orku, 
sjálfbæran sjávarútveg og verndun  
hafsvæða. Markmið sjóðsins er að hvetja til 
nýsköpunar og þróunar á þessum sviðum.
 
Heildarupphæð úthlutunar er allt að fimm 
milljónum króna. Nánari upplýsingar um 
sjóðinn og úthlutunarreglur hans má finna 
á vef Íslandsbanka.
 

Umsóknum skal fylgja, eftir því sem við á:

· Greinargóð lýsing á verkefninu
· Verk- og tímaáætlun
· Ítarleg fjárhagsáætlun 
· Upplýsingar um aðra fjármögnun verkefnis
· Ársreikningur
· Upplýsingar um eignarhald og rekstrarform 

Úthlutunardagur er 2. apríl 2014
 
Sækja skal um á vef bankans 
til og með 3. mars 2014 
www.islandsbanki.is/frumkvodlasjodur

SKÓLAMÁL „Með hverjum hafnfirsk-
um nemanda í Klettaskóla greiðir 
Hafnarfjarðarbær fullt gjald. Inni í 
þeirri upphæð á að vera allur kostn-
aður við nemandann, þar með talinn 
kennslubúnaður eins og spjaldtölv-
ur,“ segir fræðsluráð Hafnarfjarð-
ar sem hafnaði beiðni um að styðja 
kaup á spjaldtölvum í Klettaskóla.

Reykjavíkurborg rekur Kletta-
skóla sem kom í stað Safamýrar- 
og Öskjuhlíðarskóla á árinu 2011 
og þjónar nemendum með þroska-
hömlun og fjölfötlun á grunnskóla-

stigi. Fjórtán af 109 nemendum 
skólans eru úr Hafnarfirði.

„Vegna fjárskorts hefur Kletta-
skóla gengið hægt að eignast nægi-
lega margar iPad-spjaldtölvur 
til að nýta ríkulega nútímatækni 
í kennslu nemenda og útfæra þá 
stefnu að nemendur skólans geti 
unnið með og nýtt sér þá tækni 
sem nútímasamfélag býður upp á,“ 
segir í styrkbeiðni skólans. Fram 
kemur að nemendur með mikla 
hreyfihömlun eigi tiltölulega auð-
velt með að stjórna iPad. - gar

Hafnarfjarðarbær segist þegar hafa borgað allt fyrir sína fjórtán nemendur:

Klettaskóli kaupi sjálfur tölvur

KLETTASKÓLI  „Að nemendur geti lært á 
og nýtt sér slíka tækni í skólanum er mik-
ill fjársjóður inn í þeirra framtíð,“ segir 
Klettaskóli sem vill kaupa spjaldtölvur 
fyrir nemendur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DÓMSMÁL Þegar Hjördís Svan 
Aðalheiðardóttir mætti á lögreglu-
stöð til að tilkynna sig í gærmorg-
un, en hún er í farbanni í Horsens 
og ber að tilkynna sig á hverjum 
degi, var hún fyrirvaralaust sett í 
varðhald án útskýringa.

Hún fékk að hringja eitt símtal, 
eins og vaninn er, en samkvæmt 
heimildum blaðsins veit hvorki 
Hjördís sjálf né aðstandendur 
hennar hvers vegna eða hve lengi 
hún verður höfð í varðhaldi. Eng-
inn hefur heyrt í Hjördísi frá því í 
gærmorgun. 

Hvorki Fréttablaðið né aðstand-
endur Hjördísar hafa náð í lög-
menn Hjördísar á Íslandi til að fá 
útskýringar á handtökunni, sendi-
herrann í Kaupmannahöfn þekkti 
ekki til málsins og dönsk lögreglu-
yfirvöld gefa engar upplýsingar. 
Danskur lögmaður Hjördísar var 
ekki viðstaddur handtökuna og 
þekkti ekki til málsins þegar náð-
ist í hann eftir hádegi í gær. 

Samkvæmt lögum má aðeins 
halda Hjördísi í 24 klukkustundir 
í varðhaldi án dómsúrskurðar en 
eins og komið hefur fram í Frétta-
blaðinu krafðist saksóknari fjög-
urra vikna gæsluvarðhalds þegar 
Hjördís var leidd fyrir dómara í 
síðustu viku. Dómari hafnaði kröf-
unni og dæmdi Hjördísi í farbann. 
Saksóknari áfrýjaði málinu en 
ekki er vitað til þess að Landsrétt-
ur sé búinn að kveða upp úrskurð, 
að minnsta kosti hafa Hjördís, 
danskur lögmaður  hennar og 

aðstandendur ekki verið upplýst 
um það. 

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að saksóknari hafi viljað gæslu-
varðhald því að á meðan á því 
stæði yrðu börnin þrjú sótt til 
Íslands. Faðir barnanna, Kim 
Laursen, er forsjáraðili þeirra og 
að sögn lögmanns hans, Láru V. 
Júlíusdóttur, er ekkert sem ætti að 
standa í vegi fyrir að hann komi til 
Íslands og sæki börnin án dóms-
úrskurðar. „Það er aftur á móti 
annað mál hvernig hann myndi 
nálgast stelpurnar, en hann gæti 
óskað aðstoðar lögreglu,“ segir 
Lára. 

Lára hefur áður sagt við Frétta-
blaðið að barnaverndarnefnd eigi 
að nálgast börnin og senda til Dan-
merkur. Lögmenn Hjördísar mót-
mæltu þessu í yfirlýsingu þar sem 
fram kemur að barnaverndar-
yfirvöld á Íslandi eigi ekki aðkomu 
að málinu enda sé enginn ágrein-
ingur um að velferð barnanna sé 
borgið. 

Fréttablaðið hefur þó heimildir 
fyrir því að barnaverndarnefnd 
Reykjavíkur hafi eftirlit með börn-
unum og sé í samskiptum við móð-
urfjölskyldu Hjördísar, þar sem 
börnin dvelja. Framkvæmdastjóri 
barnaverndarnefndar gat ekki 
tjáð sig um einstök mál en sagði 
að almennt gæti verið í verka-
hring nefndarinnar að skoða hvort 
aðstæður væru í lagi þegar börn 
eru skilin eftir á Íslandi án forsjár-
aðila. erlabjorg@frettabladid.is

Hjördís aftur 
sett í fangelsi
Hjördís Svan var handtekin í gærmorgun í Horsens en 
hún var dæmd í farbann í síðustu viku. Aðstandendur 
hafa enga útskýringu fengið á fyrirvaralausu varðhaldi. 

DÖNSK LÖGREGLA  Engin svör fást hjá fangelsinu eða lögregluyfirvöldum í Horsens 
um af hverju Hjördís var skyndilega sett aftur í gæsluvarðhald. Ekki er vitað til þess 
að dómsúrskurður liggi fyrir.  NORDICPHOTOS/AFP
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HEILBRIGÐISMÁL Stjórn 
Krabbameinsfélags 
Íslands kveðst í yfirlýs-
ingu treysta Kristjáni 
Oddssyni, yfirlækni leit-
arsviðs Krabbameins-
félagsins, fullkomlega til 
að framfylgja samningi 
félagsins við heilbrigðis-
yfirvöld um leit að legháls-
krabbameini.

Aldursmörkum leitar 
vegna leghálskrabbameins var 
nýlega breytt. Í stað þess að hefja 
leitina við 20 ára aldur byrjar hún 
nú við 23 ára aldur og er gerð á 
þriggja ára fresti til 65 ára ald-
urs. Þessar breytingar gagnrýndu 
tveir læknar í grein í Lækna-
blaðinu. Vilja greinarhöfundar, 
Kristján Sigurðsson, fyrrverandi 

yfirlæknir leitarsviðs 
Krabbameinsfélagsins, og 
Reynir Tómas Geirsson, 
yfirlæknir kvennadeildar 
Landspítalans, að áfram 
verði byrjað að leita við 20 
ára aldur. 

Í yfirlýsingunni, sem 
Jakob Jóhannsson, formað-
ur stjórnar Krabbameins-
félagsins, skrifar undir, er 
bent á að í nágrannalönd-

unum hefjist leitin ekki fyrr en við 
23 ára aldur en við 21 árs aldur í 
Bandaríkjunum.

Til þess að gera leitina enn hnit-
miðaðri hvetur stjórnin heilbrigð-
isyfirvöld til að stuðla að því að 
hafin verði mæling á HPV-veirum 
í sýnum frá leghálsinum sem fyrst. 
 - ibs

JAKOB 
JÓHANNSSON

Krabbameinsfélagið vill að samningi sé framfylgt:

Styður breytt skipu-
lag krabbameinsleitar

BANDARÍKIN Her og leyniþjónusta 
Bandaríkjanna notast við upplýs-
ingar um staðsetningu farsíma, 
fengnar úr fórum Þjóðaröryggis-
stofnunarinnar (NSA), þegar tekn-
ar eru ákvarðanir um drónaárásir 
á einstaklinga í Pakistan og víðar 
um heim.

Þetta kemur fram í grein eftir 
bandarísku blaðamennina Jeremy 
Scahill og Glenn Greenwald á 
splunkunýrri fréttasíðu þeirra, The 
Intercepter, sem fyrst um sinn verð-
ur einkum notuð til að koma á fram-
færi upplýsingum úr leyniskjölum 
úr fórum uppljóstrarans Edwards 
Snowden.

Fullyrt er að sjaldnast sé leitað 
staðfestingar á því að einstaklingar, 
sem ákveðið hefur verið að drepa, 
séu í raun staddir á staðnum sem 
árás er gerð á. Þess í stað er látið 
nægja að SIM-kort úr farsíma, sem 
talið er að viðkomandi hafi notað, 
hafi verið staðsett. Vandinn er sá 
að hinir herskáu menn, sem Banda-

ríkin eru á hött-
unum eftir, eru 
ekki alltaf með 
símann sinn á 
sér. Sumir hafa 
kannski lánað 
vinum sínum 
eða ættingjum 
símann, en aðrir 
skiptast reglu-
lega á SIM-kort-
um gagngert til 

þess að villa um fyrir Bandaríkja-
mönnum.

Miklar líkur eru því til þess að 
einhverjir allt aðrir einstaklingar 
verði fyrir árásum, auk þess sem 
sjaldnast hefur verið reynt að ganga 
úr skugga um að saklausir séu ekki 
á staðnum þegar árás er gerð.

Scahill og Greenwald hafa þetta 
bæði eftir fyrrverandi sérsveitar-
manni, sem hefur reynslu af því að 
stjórna drónaárásum, og úr leyni-
skjölum frá NSA sem Snowden hafði 
afritað og lekið til blaðamanna. - gb

GLENN 
GREENWALD

Aðferðum NSA lýst í leyniskjölum frá Snowden:

Skjóta á farsímana

EYÐILEGGING  Drónarnir bera með sér öflug sprengiefni, líkt og sjá má á þessum 
ummerkjum eftir árás í Pakistan á síðasta ári.  NORDICPHOTOS/AFP

KAUPTU FJÓRAR
FÁÐU SEX

HLEðSLA Í FERNU MEð SÚKKULAðIBRAGðI

Notaðir gæðabílar á 
einstöku verði.
Nú gefst tækifæri til að eignast notaðan 
bíl á sérstökum kjörum.

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

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is

Audi A4 2,0 TDI
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 35.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð: 5.290.000

j

KJARAKAUP: 4.690.000

VW Tiguan Trend&Fun 
2.0 TDI Árgerð 2012, dísil

gg

Ekinn 61.500 km, beinskiptur
Ásett verð: 4.550.000

KJARAKAUP: 3.990.000

Hyundai I30 Classic II
Árgerð 2012, bensín

y

Ekinn 30.000 km, beinskiptur
Ásett verð: 2.690.000

KJARAKAUP: 2.340.000

Komdu og 
skoðaðu úrvalið!

Afsláttur: 600.000

Afsláttur: 560.000

Afsláttur: 350.000

Chevrolet Lacetti
1800 station Árgerð 2010, bensín
Ekinn 42.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð: 1.950.000

j

KJARAKAUP: 1.590.000

Suzuki Grand Vitara
Premium+ Árgerð 2011, bensín
Ekinn 91.000 km, beinskiptur
Ásett verð: 3.590.000

KJARAKAUP: 3.140.000

Audi A4 2.0 TDI 6 gíra
Árgerð 2011, dísil
Ekinn 54.000 km, beinskiptur
Ásett verð: 4.190.000

KJARAKAUP: 3.790.000

Toyota Land Cruiser 
150 GX Árgerð 2012, dísil
Ekinn 67.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð: 8.550.000

j

KJARAKAUP: 7.590.000

Toyota RAV4 GX plus4
Árgerð 2013, bensín

y

Ekinn 21.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð: 5.770.000

j

KJARAKAUP: 5.370.000

VW Tiguan Track&Style 
2.0 TDI Árgerð 2012, dísil

gg

Ekinn 36.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð: 5.890.000

j

KJARAKAUP: 5.490.000

Afsláttur: 360.000

Afsláttur: 450.000

Afsláttur: 400.000

Afsláttur: 960.000

Afsláttur: 400.000

Afsláttur: 400.000

MM Pajero 3,2 Instyle
Árgerð 2012, dísil

j

Ekinn 30.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð: 8.790.000

j

KJARAKAUP: 7.990.000

Afsláttur: 800.000

KJARAKAUP
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Friðrika 
Benónýsdóttir

fridrikab@frettabladid.is

Skólastarf í leik-, grunn- og framhalds-
skólum hefur þurft að þola óvæginn nið-
urskurð eftir hrun og fyrir hrun kröfðu 
stjórnvöld skólasamfélagið um aðhald og 
sparnað í rekstri. Það er því ekki hægt 
að segja að skólar hafi verið ofaldir af 
því fjármagni sem þeim var úthlutað í 
„góðærinu“. Störf kennara verða sífellt 
flóknari og á þá bætast sífellt fleiri 
skyldur. Hávær krafa er um árangur 
og framfarir í skólastarfi en stjórnvöld 
halda alltaf fastar og fastar um pyngj-
una.

Tvö nýleg dæmi benda til þess að 
stjórnvöld hafi, og hafi lengi haft, rang-
ar áherslur í menntamálum. Um daginn 
lýsti menntamálaráðherra því yfir að 
hann vildi hækka laun framhaldsskóla-
kennara. Í fyrstu fagnaði ég, því það 
er löngu orðið tímabært. En svo runnu 
á mig tvær grímur. Til þess að hækka 
laun þeirra ætlar hann að fækka þeim. 
Annað dæmið eru leikskólasameining-
ar í Reykjavík. Þá fækkaði meirihluti 
Samfylkingar og Besta flokks störf-
um leikskólastjóra í Reykjavík með því 
að sameina leikskóla. Störf leikskóla-
kennara og -stjórnenda eru síður en svo 
hálaunastörf og með aðgerðunum sendi 
meirihlutinn köld skilaboð til einnar 
mikilvægustu starfstéttar samfélags-

ins. Þessi afstaða stjórnvalda felur bæði 
í sér skammsýni og virðingarleysi við 
fræðslu- og umönnunarstörf. 

Starf kennarans er margþætt. Fyrir 
utan að miðla þekkingu og fræðslu taka 
kennarar líka þátt í að móta og styrkja 
félagsþroska, færni og velferð nem-
enda sinna. Kennsla er mannlegt fag og 
árangurinn oft illmælanlegur. Það dylst 
hins vegar engum, sem vill vita, að störf 
kennara eru ein mikilvægasta atvinnu-
grein samfélagsins, sú arðbærasta og sú 
sem skilar hvað mestri velferð til lengri 
tíma litið, ef vel er að henni staðið. Með 
því að fjárfesta í samfélagi velsældar 
og framfara, þar sem börn fá athygli og 
menntun við hæfi, þurfum við að lyfta 
kennarastarfinu upp og veita kennur-
um faglegt frelsi. Við þurfum því fleiri 
menntaða kennara á betri launum. Hve-
nær ætla stjórnvöld að átta sig á því?

Skammtað úr krepptum hnefa
MENNTUN

Líf Magneudóttir
fulltrúi VG í skóla- 
og frístundaráði 
Rvk.

➜ Störf kennara verða sífellt 
fl óknari og á þá bætast sífellt fl eiri 
skyldur. Hávær krafa er um árangur 
og framfarir í skólastarfi  en stjórn-
völd halda alltaf fastar og fastar um 
pyngjuna.

B
orgarleikhússtjórinn er orðinn útvarpsstjóri og 
þjóðleikhússtjórinn hættir í haust. Það eru því 
breytingar framundan í báðum stóru leikhúsunum 
og eðlilega er fólk farið að velta því fyrir sér hverj-
ir væru heppilegir kandídatar í djobbin. Ýmsir eru 

nefndir, en það sem mesta athygli vekur er að þeir sem til 
greina þykja koma þurfa helst að hafa menntun í menningar-
stjórnun, minna virðist skipta að þeir hafi listrænan metnað 
eða hafi sýnt að þeim sé annt um endurnýjun og framþróun 
íslensks leikhússlífs.

Á hinu bráðskemmtilega 
vefriti Reykvélinni fóru fyrir 
skemmstu fram umræður um 
hverjir myndu hreppa hnossin 
og þar var ríkjandi þessi til-
hneiging til að útiloka alla sem 
ekki hafa MBA-gráðu, þótt 
þátttakendur haldi því raunar 
fram að það hafi verið paródía 

á umræðuna almennt. Karl Ágúst Þorbergsson skrifar góðan 
pistil á Reykvélina í tilefni umræðnanna og segir meðal 
annars: „Mér finnst hins vegar athyglisvert að umræða innan 
geirans, á meðal listafólksins, snýst meira um markaðsfræði 
og kortagesti en hvaða listrænu möguleikar felast í þessum 
lausu stöðum.“ Það er virkilega umhugsunarvekjandi.

Þessi umræða er svo sem ekki bundin við leikhússtjóra-
stöðurnar. Hvað eftir annað á undanförnum árum hefur 
listafólk beitt sér fyrir umræðum og málþingum um það 
hversu miklu hinar skapandi greinar skili til þjóðarbúsins 
í beinhörðum peningum. Umræða um listrænt gildi og þá 
ögrun sem í listinni á að felast hefur eiginlega alveg horfið í 
skuggann. Vissulega skýrist þessi umræða að stórum hluta 
af því hve þrengt hefur verið að skapandi greinum í fjár-
framlögum ríkisins, en skýringarinnar er ekki eingöngu að 
leita þar. Hin mjög svo niðrandi og skilningssljóa skoðun að 
listir séu dútl og hobbí sem almennilegt vinnandi fólk eigi að 
líta niður á virðist hafa skotið rótum í hugskoti listamann-
anna sjálfra og þeim virðist meira í mun að sanna að þeir séu 
að skaffa peninga en að þeir séu að skapa góða list. Það er 
frekar óhugnanleg þróun. Ef listamennirnir sjálfir hætta að 
trúa á gildi listarinnar sem byltandi afls í samfélaginu erum 
við virkilega búin að selja Satan sál okkar.

Auðvitað er engan veginn þar með sagt að hugsunin um 
arðbærni drepi sjálfkrafa listrænan metnað, en þessi braut 
er samt ansi hættuleg. Það ætti að vera hægt að búa til 
blöndu sem virkar með hæfilegum hlutföllum af metnaði og 
gróðafíkn, en það eru samt voðalitlir sénsar teknir almennt 
í íslenskum leikhúsum, bókaútgáfu og svo framvegis, og 
hagnaðarvonin virðist æði oft taka völdin. Reyndar virðist 
mælikvarðinn á gildi íslenskra rithöfunda algjörlega vera 
farinn að snúast um framgang þeirra erlendis, en það er 
önnur og þó náskyld Ella. Listin sem markaðsvara fyrst 
og fremst virðist vera boðorð nútímans og engin teikn eru 
á lofti um að sú mantra sé á förum. Væri ekki ráð að nota 
þessa óvenjulegu stöðu í íslensku leikhúslífi til að starta 
umræðum og málþingum um hlutverk leikhúsanna, fram-
tíðarstefnu og áherslur? Og í framhaldi af því að ráða leik-
hússtjóra sem hafa skýra stefnu í þeim málum.

Skiptir listrænn metnaður engu máli?

Listin 2 – gróði 14

Fimm ára gamalt mjöl
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðherra, svaraði 
fyrirspurn Marðar Árnasonar, þing-
manns Samfylkingarinnar, um hvala-
mjöl og hvalabjór Brugghúss Steðja 
ehf. í gær. Ráðherra hafði frestað 
réttaráhrifum ákvörðunar Heilbrigðis-
eftirlits Vesturlands um sölustöðvun 
og innköllun hvalabjórsins 
þar sem „óvissa“ ríkti um 
lagagrundvöll hennar. 
Meðfylgjandi svari ráð-
herrans eru umsagnir 
Matvælastofnunar og 
Heilbrigðiseftirlits 
Vesturlands um 
málið. Báðar 
stofnanirnar 
telja að rétt 
hafi verið 

staðið að málum og ekki hafi verið 
rétt að fresta réttaráhrifum ákvörðun-
arinnar. Það sem vekur mesta athygli 
í umsögnunum er að Matvæla-
stofnun segir mjölið sem notað var 
í hvalabjórinn annaðhvort vera frá 
árinu 2009 eða 2010 og að stofnunin 
sinni engu eftirliti með framleiðslu og 
notkun mjölsins. Huggulegt?

Teprur
Alþingismennirnir okkar verða varla 
sakaðir um tepruskap eftir gærdaginn 
en þá lagði Líneik Anna Sævarsdóttir, 
þingmaður Framsóknarflokksins, fram 

fyrirspurn til heilbrigðisráðherra 
um fegrunar- og lýtaaðgerðir á 
kynfærum kvenna. Þar var spurt 
meðal annars hversu margar 
lýtaaðgerðir væru gerðar 
árlega á kynfærum kvenna og 

hversu margar þeirra á skapabörmum. 
Einnig hversu margar aðgerðir væru 
til þrengingar á leggöngum og hversu 
margar hvíttunaraðgerðir í kringum 
endaþarm og kynfæri. Það er líklegast 
óumdeilt að þróun þessara mála er 
uggvænleg, sér í lagi ef svar heil-
brigðisráðherra leiðir í ljós mikla 
fjölgun á þessu sviði. Það er hins 
vegar óneitanlega 
tilhlökkunarefni 
þegar svar við 
fyrirspurninni 
liggur fyrir að 
fylgjast með 
umræðu um málið 
meðal þingmanna 
á hinu háa 
Alþingi. 
fanney@
frettabladid.is

Löður er með                
á allan bílinn

Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is - Sími 544 4540

Rain-X býður upp á fullkomna yfirborðsvörn

Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi

Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti



ÞRIÐJUDAGUR  11. febrúar 2014  | SKOÐUN | 13

Það kannast sennilega flestir við 
það að fá svima enda býsna algengt 
vandamál. Þeir sem eru hraustir og 
hafa enga undir liggjandi sjúkdóma 
fá slíkt endrum og sinnum en alla 
jafna gengur sviminn niður með því 
að setjast niður, hvílast, drekka eða 
borða eitthvað. Skýringin á því er í 
raun býsna einföld og byggir á því 
að undir ákveðnum kringumstæð-
um getur orðið skammvinn blóð-
flæðiröskun um heilann sem veld-
ur slíkum einkennum, það köllum 
við blóðþrýstingsfall. Í sumum til-
vikum er það svo alvarlegt að við-
komandi getur sortnað fyrir augum 
og liðið út af, en oftar en ekki finna 
þessir einstaklingar fyrir svimatil-
finningu á undan. 

Hið sama getur átt við ef fyrir 
einhverjar sakir við fáum sykurfall 
sem þýðir í raun að líkaminn hefur 
um skamma stund ekki nægjanlega 
orku til að keyra kerfið ef svo má 
segja, þá kemur oft fram svimi í 
byrjun. En líkt og gerist þegar við 
missum blóðþrýsting getur sykur-
fall valdið því að viðkomandi miss-
ir meðvitund. Hvort tveggja getur 
verið mjög dramatískt en einstak-
lingurinn jafnar sig yfirleitt mjög 
fljótlega ef hann fær viðeigandi 
meðferð.

Konur líklegri en karlar
Mjög mörg önnur vandamál geta 
valdið svimatilfinningu, jafnvæg-
isleysi og ógleði, sem veldur því 

að fólk leitar til læknis og má þar 
nefna háan blóðþrýsting, vöðva-
bólgu, kvíða og andlega vanlíðan 
svo dæmi séu tekin og svo má auð-
vitað ekki gleyma áfengisneyslu. 
Talið er að allt að 20-30% einstak-
linga fái svima, þeir eru á öllum 
aldri en konur eru líklegri en karlar 
til að fá slíkt. Það eru ansi margar 
heimsóknir á bráðamóttökur vegna 
þessara einkenna, en sums staðar 
hafa tölur allt að 3% allra ástæðna 
verið á þessum grunni. Búið er að 
skilgreina orsakir svimans almennt 
í miðlægar eða útlægar sem er að 
vissu leyti erfitt að átta sig á sem 
leikmaður, en þar er átt við hvort 
upptökin eigi sér stað í miðtauga-
kerfinu eða utan þess. 

Dæmi um útlægan svima eru 
einnig þau algengustu en þar ber 
helst að geta góðkynja stöðu svima, 
sýkingar í innra eyra af völdum 
veiru eða bakteríusýkinga eða 
bólgu í heyrnartaug auk þess sem 
áverkar á höfði og notkun ákveð-
inna lyfja getur skipt máli. Einkenni 
geta komið skyndilega en almennt 
má segja að einstaklingurinn finni 
fyrir versnun yfir einhvern tíma, 
geti jafnvel útleyst einkennin sjálf-
ur eða lagað þau eftir því í hvaða 
stellingu hann er. Það er klassískt 
við stöðubundinn svima og byggir 
það á innri eyrnagöngum sem eru 
stór hluti af jafnvægiskerfinu. En 
fyrir utan þau notum við nema í 
hálsinum og augun til þess að halda 
jafnvæginu. Meðferðin getur verið 
af ýmsu tagi en byggir oftast nær á 
því að laga misræmi í innri eyrna-
göngum, notast við bólgueyðandi 
eða sýkladrepandi lyf auk þess að 
gefa þessu tíma.

Ef vandinn er bráður
Þegar við fáum svima sem bygg-

ist á miðlægri orsök kemur hann 
skyndilega og er oftar en ekki um að 
ræða bráðablóðþurrð eða blæðingu í 
heilastofni eða litla heila. Stundum 
byggjast einkennin á æxlisvexti 
eða breytingum á heilavef í hrörn-
unarsjúkdómum. Þessu fylgja iðu-
lega fleiri miðtaugakerfiseinkenni 
samanber taltruflun eða sjóntrufl-
anir, jafnvel algert jafnvægisleysi 
þannig að viðkomandi á erfitt með 
að standa, hvað þá ganga, og yfir-
leitt lagast einkenni lítið þrátt fyrir 
að breytt sé um stellingu. Oftsinnis 
fylgir líka mikil ógleði og uppköst.

Það er því ekki alveg sama hvað-
an sviminn kemur né heldur hversu 
brátt þarf að bregðast við. Almennt 
er hægt að segja að líkurnar á að 
ungir einstaklingar sem eru hraust-
ir fyrir séu ólíklegir til að eiga við 
alvarlegan vanda í miðtaugakerf-
inu að etja og ættu að leita læknis á 
heilsugæslustöð eða hjá öðrum sér-
fræðingum. Hættan á blæðingu, 
blóðtappa eða alvarlegri sjúkdómum 
eykst með aldri og er mikilvægt að 
muna það þó fyrir alla aldurshópa 
að ef svimi byrjar skyndilega án 
nokkurs fyrirvara, sérstaklega ef 
honum fylgja mikil almenn einkenni 
til viðbótar eins og ógleði, jafnvæg-
isleysi eða meðvitundarskerðing 
er mikilvægt að láta skoða sig sem 
fyrst á sjúkrahúsi þar sem þörf er á 
sérhæfðri myndgreiningu og með-
ferð ef um bráðan vanda er að ræða. 

Hring eftir hring

Í dag, 11. febrúar 2014, er 
degi íslenska táknmálsins 
fagnað í annað sinn. Í kjöl-
far laga frá árinu 2011 um 
íslenska tungu og íslenskt 
táknmál kom mennta- og 
menningarmálaráðherra á 
fót Málnefnd um íslenskt 
táknmál og lagði nefnd-
in til að íslenska táknmál-
ið fengið sinn eigin dag til 
samræmis við dag íslenskr-
ar tungu. Stofndagur Félags 
heyrnarlausra, 11. febrúar, 
varð fyrir valinu.

Íslenskt táknmál er 
fyrsta mál um 2-300 Íslendinga en 
töluvert fleiri tala það sem annað 
mál, annaðhvort í vinnu eða heima 
fyrir. Tengsl menningar og máls eru 
óumdeild og því eiga þeir sem tala 
íslenskt táknmál sem fyrsta mál 
sinn sérstaka menningarheim sem 
mótast hefur af sögu táknmálsins og 
málsamfélagsins í áranna rás. Þeir 
sem búa á Íslandi og tala íslenskt 
táknmál, eiga þó líka annan  menn-
ingarheim, menningarheim íslensk-
unnar og er rituð íslenska þeirra 
annað mál. Í dag, á degi íslenska 
táknmálsins, standa Málnefnd um 
íslenskt táknmál og Rannsóknar-
stofa í táknmálsfræðum fyrir mál-
þingi um mót þessara tveggja heima 
og um ávinning samfélagsins af 
táknmáli og menningarheimi þess.

Mismunandi milli landa
Sú ranghugmynd að táknmál sé 
alþjóðlegt er sterk í hugum manna 
og virðist erfitt að leiðrétta þá hug-
mynd. Staðreyndin er hins vegar 
sú að táknmál eru mismunandi á 

milli landa og þjóða og eru 
fjölbreytt eins og radd-
málin. Fyrir rúmum 50 
árum færði bandaríski 
málfræðingurinn Willi-
am Stokoe sönnur á það 
að ASL, bandaríska tákn-
málið, væri fullkomið mál 
sem lyti í grunninn sömu 
lögmálum og önnur tungu-
mál, þ.e. raddmál. Áður 
en Stokoe birti sínar rann-
sóknir var almennt talið að 
táknmál væru ekki tungu-
mál heldur einungis lát-
bragð. Mörg ár og jafnvel 

áratugi tók að riðla þeirri hugmynd 
og sífellt þurfti að færa rök fyrir 
því að táknmál væru mál. Frá sjón-
arhóli málvísinda eru öll tungumál 
jöfn og enginn vafi leikur á því að 
táknmálsrannsóknir hafa fært mál-
vísindum ný sannindi um virkni og 
þróun tungumála. Í dag efast því 
enginn um að táknmál séu mál. Það 
reynist hins vegar erfitt að breyta 
hugmyndinni um alþjóðleika tákn-
mála sem segir okkur að hugmyndir 
manna um mál töluð með röddu og 
mál töluð með höndum eru ólíkar.

Táknmál heimsins skipta a.m.k. 
tugum og líklega hundruðum, allt 
eftir því hvernig við skilgreinum 
mál. Táknmál í ólíkum löndum eru 
lík að formgerð en þau eru mis-
skyld. Innan hvers táknmáls má 
líka sjá breytileika, eins og mál-
lýskur, unglingamál og barnamál. 
Á sama hátt og menning mótar mál 
þeirra sem tala raddmál þá mótar 
menningin táknmál á hverjum stað. 
Íslenskt táknmál er því sérstakt, 
ekkert mál er alveg eins og það.

Dagur íslenska 
táknmálsinsHEILSA

Teitur 
Guðmundsson
læknir

Talið er að allt að 
20-30% einstaklinga 

fái svima, þeir eru á öllum 
aldri en konur eru líklegri 
en karlar til að fá slíkt.

TUNGUMÁL

Rannveig 
Sverrisdóttir
lektor við HÍ og 
nefndarmaður í 
Málnefnd um 
íslenskt táknmál

BL  Sævarhöfða 2, sími 525 8000
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Less emissions. More driving pleasure.
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Ástkær eiginkona mín,  
móðir okkar, amma og langamma,

AUÐUR HÁKONARDÓTTIR,
Víðilundi 3, Garðabæ,

lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu í 
Hafnarfirði 4. febrúar. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
fimmtudaginn 13. febrúar kl. 13.00.

Gunnar H. Jónsson
Jóna Gunnarsdóttir
Hákon Gunnarsson
Guðrún Gunnarsdóttir
Kristín Gunnarsdóttir
og ömmubörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför

RAGNHEIÐAR JÓNSDÓTTUR
frá Sólheimum.

Aðstandendur.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

SIGRÍÐUR MAGNÚSDÓTTIR 
frá Björgum,

lést á dvalarheimilinu Lögmannshlíð 30. janúar. Útför hennar fer 
fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 14. febrúar kl. 13.30.

Magnús Björnsson Fanney Þórðardóttir
Gestur Björnsson Ingibjörg Kjartansdóttir
Sigrún Lára Björnsdóttir Jón Aðalsteinsson
Kristín Björnsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

ÚLFUR MARKÚSSON
Berjarima 34,

lést í faðmi fjölskyldunnar á Landspítalanum 
8. febrúar. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Hrafn Úlfsson Sjöfn Sverrisdóttir
Jökull Úlfsson Guðrún Björgvinsdóttir
Örn Þór Úlfsson Ingunn Björnsdóttir
Markús Úlfsson Helga Haraldsdóttir
Helgi Úlfsson
Sonja Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir, tengdamóðir og amma,

JÓHANNA G. SVEINSDÓTTIR
Skipholti 49, Reykjavík,

lést 22. janúar á Landspítalanum eftir stutta 
sjúkralegu. Jarðarför fór fram í kyrrþey.

 
 Jón Þórðarson
Ægir Þór Jónsson Jan Dodge Jónsson
Elsa Jóhanna Ægisdóttir Reynir Jón Ægisson

SIGURJÓN GUÐNASON
málmsteypumeistari,

áður Skipasundi 45, Reykjavík,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni 
2. febrúar sl., verður jarðsunginn frá 
Laugarneskirkju miðvikudaginn 12. febrúar klukkan 11.00.

Snorri Sigurjónsson Ingibjörg G. Guðmundsdóttir
Hörður M. Sigurjónsson Kelli C. M. Sigurjónsson
Anna Lísa Sigurjónsdóttir Sigurður Þ. Þórðarson
 Ragnhildur Guðmundsdóttir
                   barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

SOFFÍA VALGERÐUR EINARSDÓTTIR
Hjaltabakka 30, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir þann 9. febrúar.
Útför hennar verður auglýst síðar.

Einar Ingi Magnússon
Gunnar Magnússon
Sigrún Magnúsdóttir
Ása Magnúsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Eiginkona mín, móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma, 

RAGNHEIÐUR PÁLSDÓTTIR
Breiðuvík 67, Reykjavík, 

andaðist á gjörgæsludeild LSH í Fossvogi 
laugardaginn 8. febrúar. Útförin fer fram frá 
Grafarvogskirkju föstudaginn 14. febrúar klukkan 13.00. 

                      Stefán Níels Stefánsson
Guðríður Stefánsdóttir Guðmundur Ág. Ingvarsson
Hrafn Stefánsson Sonja I. Einarsdóttir
Örn Stefánsson Ingunn Ólafía Blöndal
             barnabörn og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, sonur,  
bróðir og tengdasonur,

ÞORSTEINN JÓHANNSSON
Lyngbraut 8, Garði,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja  
5. febrúar síðastliðinn. Útför hans fer fram 
frá Útskálakirkju 13. febrúar kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast  
hans er bent á Björgunarsv. Ægi í Garði eða Krabbameinsfélagið.

Ingveldur Ásdís Sigurðardóttir
Sólveig H. Þorsteinsdóttir
Elísabet Ó. Þorsteinsdóttir
Jóhann A. Þorsteinsson
Helga Sigurbjörg Bjarnadóttir
Þórhallur Jóhannsson
Hlynur Jóhannsson
Njörður Jóhannsson
Sólveig Ívarsdóttir            Trausti B. Óskarsson
og fjölskyldur.

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

GUNNAR JÓNSSON
Hveragerði,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands miðvikudaginn 5. febrúar.  
Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans 
er bent á minningarkort Hjartaheilla. Jarðarförin fer fram frá 
Fossvogskirkju fimmtudaginn 13. febrúar kl. 13.00. 

Jóna Jónsdóttir
Jóhann Gunnarsson      Hulda Jónsdóttir
Stefanía Gunnarsdóttir   Óskar Aðalbjarnarson
Hermína Gunnarsdóttir   Valur Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

SJÖFN HJÖRLEIFSDÓTTIR 
Norðurbakka 21b, Hafnarfirði,  

lést á Landspítalanum fimmtudaginn  
6. febrúar. 
 
                          Guðmundur Björnsson
Elín Helga Guðmundsdóttir Pétur Kjartansson
Björn Guðmundsson     Valdís H. Haraldsdóttir
Margrét Guðmundsdóttir
Sjöfn Þórðardóttir       Lárus B. Lárusson
Sif Björnsdóttir
Sigrún Margrét Pétursdóttir Þorvaldur Egilson
Heiðrún Sjöfn Sigurðardóttir Sigmar Ólfjörð Kárason
Guðmundur Gunnar Pétursson Tinna Björt Guðjónsdóttir
Þorbjörg Pétursdóttir 
Vilhjálmur Pétursson 
Guðmundur Björnsson 
og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát og  
útför okkar ástkæru ættmóður,

STELLU STEFÁNSDÓTTUR 
Mýrarvegi 117, Akureyri.

Hjördís Ingunn Sörensen      Helge Sörensen
Svava Gunnarsdóttir     Bjarni Jónasson
Guðrún Jóna Gunnarsdóttir Finnur Marinósson
Stefanía Erla Gunnarsdóttir     Kristleifur Kolbeinsson
Elín Stella Gunnarsdóttir
Gylfi Þorgeir Gunnarsson    Sigrún Þorláksdóttir
Ragna Gunnarsdóttir      Gunnar Hannesson
Fríður Gunnarsdóttir    Bjarni Bjarnason
Konráð Stefán Gunnarsson    Guðfinna Sölvadóttir
Ingibjörg Margrét Gunnarsdóttir
Bessi Gunnarsson  Indíana Ásmundsdóttir
Sigrún Gunnarsdóttir    Gunnar Jónsson
Hanna Dröfn Gunnarsdóttir   Ólafur Þorsteinsson
og aðrir afkomendur. 

Alþjóðlegi netöryggisdagurinn verður haldinn hátíðlegur 
í ellefta sinn í dag. Í tilefni dagsins stendur SAFT, Samfé-
lag, fjölskylda og tækni, sem er vakningarátak um örugga 
og jákvæða tölvu- og nýmiðlanotkun barna og unglinga á 
Íslandi, fyrir ráðstefnu í Skriðu, aðalbyggingu Menntavís-
indasviðs Háskóla Íslands við Stakkahlíð, frá tólf á hádegi 
til fjögur. Ráðstefnan er haldin í samstarfi við ráðuneyti 
innanríkis-, velferðar- og mennta- og menningarmála, Póst- 
og fjarskiptastofnun og Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 
Hanna Birna Kristjánsdóttir innanríkisráðherra heldur opn-
unarávarp og býður gesti velkomna og Eygló Harðardóttir 
flytur einnig erindi. Nokkrar málstofur verða haldnar, en 
þær eru Ábyrgð og vernd Íslendinga á netinu, Varðveisla 
persónuupplýsinga og Hvernig byggjum við upp „stafræna 
borgaravitund“?

Margrét Steinarsdóttir er framkvæmdastjóri Mannrétt-
indaskrifstofu Íslands og er hún ein þeirra sem flytja erindi 
á málstofunni um ábyrgð og vernd Íslendinga á netinu, en 
málstofunni stýrir Ingimar Karl Helgason blaðamaður. 

„Við munum meðal annars benda á skýrslu sem Mannrétt-
indaskrifstofa gaf út um hatursorðræðu og segja frá efni 
hennar. Svo munum við tala almennt um hatursorðræðu og 
internetið – því internetið hefur auðvitað opnað stóran vett-
vang fyrir ýmiss konar fordóma og hatursorðræðu,“ segir 
Margrét. „Við ætlum einnig að snerta á alþjóðlega reglu-
verkinu um internetumgengni og þau vandkvæði sem fylgja 
því að geta skýlt sér á bak við löggjöf annarra ríkja með 
því að skrá lén í ríkjum þar sem ekki er jafnstrangt reglu-

verk um internetnotkun.“ Hún segir þetta verða örerindi en 
vonast til þess að líflegar umræður skapist í kjölfarið. „Við 
munum ræða um tjáningarfrelsið og svo aftur takmarkanir 
á því vegna hatursorðræðunnar – við vonum að við komum 
að sem mestum upplýsingum sem við teljum að geti komið 
að gagni í umræðunni,“ segir Margrét.

Þemað á netöryggisdeginum í ár er Gerum netið betra, 
saman og munu yfir hundrað þjóðir um allan heim standa 
fyrir skipulagðri dagskrá þennan dag.   olof@frettabladid.is

Alþjóðlegi netöryggis-
dagurinn er í dag
Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands, er meðal þeirra 
sem halda erindi, en hún mun ræða um hatursorðræðu á netinu.

STÓR VETTVANGUR HATURSORÐRÆÐU  Margrét segir internetið 
hafa opnað stóran vettvang fyrir hatursorðræðu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



MINNA KYNLÍF
Ný skoðanakönnun í Noregi bendir til að fólk í föstu sam-

bandi stundi mun minna kynlíf en það gerði fyrir tíu 
árum. Sams konar könnun var gerð í Bretlandi í haust 
og voru niðurstöður á sama veg. Einn af hverjum 

þremur Norðmönnum viðurkennir að stunda kynlíf 
sjaldan. 

KOMA JAFNVÆGI 
Á HORMÓNA-
BÚSKAPINN
Nýjar rannsóknir sýna 
að próbíótískir gerlar 
geta átt þátt í að minnka 
kviðfitu.

ÚTSÖLUSTAÐIR: 
FLEST APÓTEK, 
HEILSUHÚSIÐ, LIF-
ANDI MARKAÐUR, 
KRÓNAN, HAGKAUP 
OG FJARÐARKAUP. 
NÁNARI UPPLÝSING-
AR Á 
WWW.GENGURVEL.IS

Þarmaflóran í venjulegri manneskju inniheldur 
hundruð mismunandi tegunda gerla og bakt-
ería. Jafnvægi þessara baktería getur raskast 

vegna veikinda, inntöku sýklalyfja, kaffidrykkju og 
margra annarra orsaka í umhverfi okkar. Próbíót-
ísku gerlarnir losa okkur við slæmu bakteríurnar 
og koma á nauðsynlegu jafnvægi í þörmunum. Nú 
hefur komið í ljós að þessir vinveittu gerlar geti 
líka hjálpað til við að minnka kviðfitu. 

UNDRAVERÐUR ÁRANGUR
Nýleg rannsókn (sjá: www.consumerlab.com) á 
japönskum karlmönnum sem allir voru of þungir 
sýndi að með því að gefa þeim stóra skammta af 
próbíótískum gerlum í 12 vikur minnkaði kviðfitan 
um 4,6%. Viðmiðunarhópurinn sem fékk lyfleysu 
sýndi hins vegar engan árangur. Taka skal samt 
fram að auðvitað er ekki mælt með því að fólk 
hætti að hreyfa sig eða borða hollt til þess að 
losna við fitu. Virkni próbíótískra gerla felst m.a. 
í því að þeir koma jafnvægi á hormóna búskap 
okkar. Sérstaklega þá hormónin leptín og ghrelín 
sem senda skilaboð til heilans um hvort við séum 
svöng eða södd. Þegar þarmagerlarnir eru í jafn-
vægi senda þeir „eðlileg“ skilaboð um hvort við 
séum södd eða svöng en ef ójafnvægis gætir á 
þessum hormónum geta skilaboðin brenglast með 
þeim afleiðingum að við finnum fyrir hungurtilfinn-
ingu án þess að vera í raun svöng og höfum því til-
hneigingu til að borða of mikið. 

Heilbrigð þarmaflóra minnkar einnig upptöku 
kolvetna í smáþörmunum, sem annars breytast í 
kviðfitu, með því að hreinlega éta þessi kolvetni. 

Rannsóknir hafa að auki sýnt að slæmar bakterí-
ur, sem fyrirfinnast í þörmum þar sem ójafnvægi 
baktería og gerla ríkir, framleiða eiturefnin lipo-
polysaccardies (LPS) sem geta framkallað insúlín-
ónæmi eða undanfara áunninnar sykursýki.

SÝRU- OG GALLÞOLNIR GERLAR
Mikilvægt er að gerlarnir sem teknir eru séu sýru- 
og gallþolnir því maginn inniheldur mikla sýru og 
próbíótísku gerlarnir eiga 
mjög erfitt með að lifa af 
í því háa sýrustigi sem 
fyrirfinnst í magan um. 
Þörfin fyrir góðgerlana 
er í smáþörmunum og 
því þurfa þeir að lifa 
af ferðina í gegnum 
súran magann. Dr. 
S.K. Dash, höfundur 
Prógastró DDS+3, 
hefur þróað tækni 
sem gerir alla hans 
gerla sýruþolna. 
Prógastró DD+3 eru 
því bæði gall- og 
sýruþolnir ásamt 
því að vera einn 
öflugasti asídófí-
lusinn á mark-
aðnum í dag. Pró-
gastró DDS+3 þarf 
ekki nauðsynlega að 
geymast í kæli.

BUMBUNA BURT!
GENGUR VEL KYNNIR  Nýjar rannsóknir sýna fylgni milli inntöku próbíótískra 
gerla og minnkaðrar kviðfitu.

LLaugavegi 178 - Sími: 551 33661
ÞÞú mætir - við mælum og aðstoðum

www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga  

Laugadag opið frá kl 10-14

GLÆSILEGT !
teg Lidia

push up haldari í 
70-85 CDE 70-80F 

og 70-75G

á kr. 6.850,-
buxur við 

á kr. 2.580,-
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•• AuAuAuðvðvðvelelelddd ííí upupuppspspsetetetnininingngnguu.u.
• EEngag r ksk úrúffur ðeða bboltltar. 
• TjTj kakkka tst milillili l l foftts og ógólflfs.
• Hægt að nota við hallandi loft, 0–45° 

titimbmburur/g/gififslslofoftt.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum.
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•  Stillanleg frá 225–307 cm lofthæð,

totogágátatakk alalltlt a aðð 202055 kgkg.

Yfir 8000 ánægðir 

notendur á ÍslandiStuðnings-

stöngin

Eldshöfða 1    S: 577-5000     Hreinsandi.is  hreinsandi@hreinsandi.is

Hreinsandi sérhæfir sig í :
   •  Myglugró
   •  Djúphreinsun 
   •  Lyktareyðingu 
   •  Sótthreinsun teppa,   
      húsgagna, rúmdýna   
      og annarra húsmuna.

Hreinsandi notar efni fráH i di t f i f á



FÓLK|HEILSA

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: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn 
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Ef ein af hverjum tíu ferðum væri farin á 
hjóli í stað bíls myndu sparast 250 milljónir 
punda, eða rúmlega 47 milljarðar íslenskra 
króna, á ári í breska heilbrigðiskerfinu. Þetta 
kom fram í rannsókn sem gerð var af vísinda-
mönnum við háskólann í Cambridge nýlega. 
Rannsakendur komust að því að frekar lítil 
breyting á hegðun fólks myndi hafa gríðar-
legan heilsufarslegan ágóða í för með sér. 
Ef aðeins fimm mínútur af þeim 36 sem fólk 
eyðir að meðaltali í bíl í Bretlandi á dag væru 
frekar farnar á reiðhjóli yrði tíðni sjúkdóma 
sem orsakast meðal annars af hreyfingarleysi 
svo sem hjartasjúkdómar, sykursýki og heila-
blóðfall fimm prósent minni. 

Rannsóknin var gerð fyrir Breska hjólreiða-
sambandið sem gaf nýlega frá sér stefnuskrá 
sem ætluð er til að auka reiðhjólanotkun. 
Einn liður á stefnuskránni er að auka öryggi 
hjólandi manna á vegum. Þetta á að gera með 
því að auka útgjöld í þessum málaflokki úr 
tveimur pundum á mann í tíu pund á mann á 
ári. Það er þó lítil upphæð miðað við þau 75 
pund á mann sem eytt er í vegagerð. 

HOLLUSTA HJÓLREIÐA
Bresk rannsókn sýnir að sé fimm mínútum eytt á hjóli í stað bíls geti það haft 
bætta heilsu í för með sér. 

Á HJÓLI
Sparnaður 
í heilbrigð-
iskerfinu 
yrði mikill 
ef fleiri 
myndu 
hjóla oftar. 
MYND/GETTY

Vísindamenn við Háskólann í Kansas í 
Bandaríkjunum segja að sé C-vítamíni 
sprautað inn í líkamann, geti það verið 

hættulaus, áhrifarík og ódýr meðferð við 
krabbameini í eggjastokkum og öðru krabba-
meini. Þetta eru niðurstöður tilrauna sem 
gerðar voru á músum og hópi krabbameins-
sjúklinga. 

Vísindamennirnir kalla jafnframt eftir yfir-
gripsmiklum rannsóknum á þessari meðferð 
af hálfu stjórnvalda, þar sem ólíklegt þykir að 
lyfjaframleiðendur standi að rannsóknum því 
ekki er hægt að fá einkaleyfi á vítamíni.

C-vítamín hefur lengi verið notað í krabba-
meinsmeðferðum. Á áttunda áratugnum upp-
lýsti efnafræðingurinn Linus Paulding að það 
skilaði árangri, væri það gefið í æð. Rann-
sóknir á áhrifum vítamínsins þegar það er 
tekið inn um munn sýndu ekki sömu áhrif og 
var þeim því hætt. En nú er vitað að C-vítamín 
skilst hratt út úr líkamanum þegar það er tekið 
inn um munn. Vísindamennirnir, sem unnu að 
tilraununum við Háskólann í Kansas, segja að 
líkaminn taki vítamínið allt til sín þegar það er 
gefið í æð og að það drepi krabbameinsfrumur, 
án þess að skaða heilbrigðar frumur líkamans. 
C-vítamíni var sprautað í krabbameinsfrumur 
í músum á rannsóknarstofu og einnig í hóp 
sjúklinga með langt gengið krabbamein í eggja-
stokkum. Krabbameinsfrumurnar voru næmar 
fyrir vítamíninu meðan aðrar frumur sakaði 
ekki og sjúklingarnir fengu færri aukaverkanir 
þegar þeir fengu C-vítamín meðfram lyfjameð-
ferð.

Dr. Kat Arney, upplýsingafulltrú 
hjá Cancer Research í Bretlandi, 
telur þó að frekari rannsóknir 
þurfi að gera til að taka 
megi mark á þessum niður-
stöðum. Hópur sjúklinga 
í rannsókninni hafi verið 
fámennur eða tuttugu og tveir. 
Þær séu þó athyglisverðar.

Fréttina má lesa á fréttavef 
BBC.

C-VÍTAMÍN Í ÆÐ 
LOFAR GÓÐU
HEILSA  Stórir skammtar af C-vítamíni geta eflt krabbameinsmeðferðir til 
muna, samkvæmt niðurstöðum bandarískrar rannsóknar. Bretar segja frekari 
rannsókna þörf svo mark megi taka á niðurstöðunum.

LOFA GÓÐU Niðurstöður bandarískrar rannsóknar 
gefa til kynna að stórir skammtar af C-vítamíni í æð 

efli meðferð við krabbameini til muna.
 NORDIC PHOTOS/GETTY

HOLLT C-vítamín hefur lengi verið notað í 
krabbameinsmeðferðum.

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

TILBOÐ
Hugræn teygjuleikfimi
ásamt heilsumeðferð
Hópa- og einkatímar

• opnar orkuflæði
• slökun
• losar um spennu og kvíða
• dregur úr verkjum
• styrkir líkamann
• jafnvægi fyrir líkama og sál
• o.fl.

Leiðbeinandi: Qing

TAI CHI 
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU



● 112DAGURINN HALDINN Í TÍUNDA SINN

Neyðarlínan og viðbragðsaðilar hvetja ferðalanga og útivistarfólk til að gæta fyllsta öryggis í ferðum að vetrarlagi, hvort sem er í byggð, á þjóðvegum eða utan alfaraleiða.
 MYND/ GUÐMUNDUR FREYR JÓNSSON 

Neyðarlínan og viðbragðsaðilar 
hvetja ferðalanga og útivistarfólk 
til að gæta fyllsta öryggis í ferðum 

að vetrarlagi, hvort sem er í byggð, á þjóð-
vegum eða utan alfaraleiða. Aðstæður geta 
verið erfiðar á Íslandi að vetri til og breyt-
ast oft ótrúlega hratt. Í langflestum tilvikum 
gengur allt að óskum en þó er algengt að fólk 
lendi í vandræðum og þurfi að kalla eftir að-
stoð björgunarsveita og annarra.

112 og viðbragðsaðilarnir eru ávallt til-
búnir að koma til hjálpar þegar á þarf að 
halda en þeir telja að í mörgum tilvikum 
megi koma í veg fyrir slys og erfiðleika jafnt 
á vegum sem utan alfaraleiða.

Með því að vanda undirbúning ferðalaga 

má draga verulega úr hættu á að fólk lendi 
í vandræðum og auðvelda leit og björgun 
þegar á þarf að halda. Gríðarlega mikilvægt 
er að ferðalangar geri ferðaáætlun og láti 
vita af ferðum sínum. Einnig leggja Neyð-
arlínan og viðbragðsaðilar mikla áherslu á 
að fólk geti látið vita um nákvæma staðsetn-
ingu þegar leitað er eftir aðstoð. 

Vegagerðin grípur um þessar mundir til 
víðtækra ráðstafana til að stemma stigu við 
að fólk leggi í tvísýn ferðalög þrátt fyrir 
 ítrekaðar viðvaranir, ófærð og slæmt veð-
urútlit. Sett verða upp lokunarhlið við fjölda 
leiða á þjóðvegi 1 og víðar og er fólk ein-
dregið hvatt til að virða merki um lokun 
vega.

Góða ferð – alla leið!

ÞRIÐJUDAGUR  
11. FEBRÚAR 2014

112-dagurinn hefur verið haldinn hér á landi samfleytt frá árinu 
2005 og er því haldinn í tíunda skiptið í dag. Dagurinn er ævinlega 
haldinn 11. febrúar (11.2.). Hann er samstarfsverkefni Neyðarlín-
unnar og fjölda aðila sem tengjast neyðarnúmerinu með ýmsum 
hætti. Þeir eru: Barnaverndarstofa, Heilsugæsla höfuðborgar-
svæðisins, Landhelgisgæslan, Landlæknisembættið, Landspítalinn, 
Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, Mannvirkja-
stofnun, Rauði krossinn, Ríkislögreglustjórinn, Slysavarnafélagið 
Landsbjörg, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og Vegagerðin.

112 er samræmt neyðarnúmer Evrópu og er dagurinn haldinn 
víða um álfuna til að minna á að aðeins þarf að kunna þetta 
einfalda númer til þess að fá aðstoð í neyð. 

Markmiðið með 112-deginum er að kynna neyðarnúmerið 
112 og starfsemi aðilanna sem tengjast því, efla vitund fólks um 
mikilvægi þessarar starfsemi og hvernig hún nýtist almenningi. 
Markmið dagsins er enn fremur að efla samstöðu og samkennd 
þeirra sem starfa að forvörnum, björgun og almannavörnum og 
undirstrika mikilvægi samstarfs þeirra og samhæfingar.

Í 112-blaðinu er fjallað um öryggi í vetrarferðum 
í víðum skilningi og er fólk hvatt til að kynna sér 
leiðbeiningar um hvernig draga megi úr líkum á 
alvarlegum slysum:
● Kynnið ykkur færð og veðurútlit áður en lagt er af 

stað. Ekki tefla í tvísýnu.
● Gerið ferðaáætlun, til dæmis á safetravel.is. Látið 

vita af ferðum ykkar.
● Gætið þess að hafa búnað sem hæfir aðstæðum 

hverju sinni, ekki síst í ferðum á fjöll og jökla. 
● Hafið fjarskiptabúnað sem tryggir að þið getið leitað 

aðstoðar ef á þarf að halda.
● Þekking á skyndihjálp og fyrstu hjálp kemur að 

góðum notum þegar slys verða eða veikindi ber að 
höndum.

● Tryggið að þið getið gefið upp sem nákvæmasta 
staðsetningu þegar hringt er í 112. Það styttir biðina 
eftir aðstoð.

● Umfram allt: Farið varlega og gætið fyllsta öryggis.
 Góða ferð!

Öryggisbúnaðurinn 
bjargaði lífi mínu
Baldur Gunnarsson var á ferð 
með félögum sínum þegar hann 
lenti í vélsleðaslysi í mars á 
síðasta ári. Það sem varð honum 
til bjargar var hversu vel hann 
var búinn. SÍÐA 2

112DAGURINN 
er haldinn um land allt í dag

Fyrsta skref 
ferðalangsins
„Eitt af því mikilvægasta 
er að útbúa ferðaáætlun,“ 
segir Hörður Már Harðarson, 
formaður Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar. SÍÐA 3

Hugað að öryggi fyrir 
brottför
Til eru ýmis gagnleg hjálpartól 
sem gagnast reyndum sem 
óreyndum ferðalöngum. Til 
dæmis GPS-tæki og 112 Iceland 
snjallsíma-appið. SÍÐA 3

Í þakkarskuld við 112
Jón Albert Jónsson lenti í 
hrakningum á Öxnadalsheiði í 
desember en með góðri hjálp 
björgunarsveita komst hann yfir 
heiðina og náði meira að segja 
flugi í Keflavík.  SÍÐA 4

Aukum öryggi í vetrarferðum ● Vanda þarf undirbúning ● Kynna sér aðstæður 
og veðurútlit ● Gera ferðaáætlun ● Hafa búnað sem hæfir aðstæðum ● Vita hvar 
við erum ● Kunna að bregðast við slysum ● 112 – ekki hika við að hringja.
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● 112BLAÐIÐ, 11 FEBRÚAR 2014
Útgefandi: Neyðarlínan ohf., Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík, sími 570 2000.
Ábyrgðarmaður: Tómas Gíslason. Umsjón: Garðar H. Guðjónsson.
Blaðið er gefið út í tilefni af 112-deginum. Að honum standa: 112, Barnavernd-
arstofa, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, Landhelgisgæslan, Landlæknis-
embættið, Landspítalinn, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, 
Mannvirkjastofnun, Rauði krossinn, Ríkislögreglustjórinn, Slysavarnafélagið 
Landsbjörg, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og Vegagerðin.

Á góðum vetrardegi má sjá tugi, jafnvel hundruð, 
jeppa og vélsleða þeysa um vestanverðan Langjök-
ul og hálendið. En þrátt fyrir að upplifunin við þess-
ar aðstæður sé stórkostleg er þetta ekki hættulaus 
iðja eins og hörmuleg slys á þessum slóðum hafa 
sýnt fram á. 

Til þess að lágmarka hættu á slysum og óhöppum 
er algert lykilatriði að undirbúa ferðalagið vel, hafa 
góðan búnað og gera ferðaáætlun, til dæmis á safe-
travel.is. Nauðsynlegt er að kynna sér staðhætti og 
veðurspá á viðkomandi svæði. Þegar ferðast er um 
jökla þarf að hafa GPS-tæki með í för, þekkja örugg-
ar leiðir um jökulinn og hafa kort af sprungusvæð-
um á jöklinum. Gott er að hafa aukafatnað og nesti 
til ferðarinnar. 

Fari svo illa að menn festi sig í sprungu, „missi 
dekk í sprungu“ eins og það er stundum nefnt, er viss-
ara að fara hárrétt að málum eigi ekki að fara verr. 
Fyrst af öllu þarf að tryggja þá sem fara út úr bíln-
um með línu svo þeir falli ekki niður í sprungu. Menn 
eiga aldrei að vera á ferð á jöklum þar sem sprungur 
kunna að leynast án þess að vera tryggðir, fastir við 
bíl eða á annan hátt. 

Enginn á að ferðast utan alfaraleiða án þess að vera 

með fjarskiptabúnað, hvort sem það er farsími, tal-
stöð eða annað sem öruggt er að virki á því svæði sem 
ferðast er um. Sjúkrabúnaður á líka að vera í hverj-
um bíl og ekki síður helstu auka- og varahlutir til að 
geta sinnt viðgerðum ef á þarf að halda. 

Öruggari og betri ferðir á 
jeppum og vélsleðum

Til þess að lágmarka hættu á slysum og óhöppum er algert 
lykilatriði að undirbúa ferðalagið vel, hafa góðan búnað og 
gera ferðaáætlun, til dæmis á safetravel.is.

Baldur Gunnarsson starfar 
með Hjálparsveit skáta í 
Reykjavík og var í ferð með 
félögum sínum þegar hann 
lenti í vélsleðaslysi í mars á 
síðasta ári.

Baldur fór ásamt stórum hópi 
björgunarsveitarmanna á Tækja-
mót Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar. „Við vorum að koma niður 
frá Köldukvíslarjökli á vélsleðum 
á leið í Hvanngil þegar ég lenti 
á klakabunka og missti stjórn á 
sleðanum með þeim afleiðing-
um að ég lenti niðri í gili, um átta 
metra fall,“ útskýrir Baldur sem 
brotnaði illa. Kallað var á þyrlu 
Landhelgisgæslunnar í gegnum 

Neyðar línuna og hún kom á stað-
inn um klukkustund síðar. 

Þyrlan gat ekki lent á þeim stað 
þar sem Baldur fór niður og urðu 
félagar hans að bjarga honum 
upp úr gilinu en svo illa vildi til 
að snjóflóð féll á sömu slóðum 
á sama tíma. „Þeir komu mér á 
vagn sem tengdur var við sleða 
og keyrðu þangað sem þyrlan gat 
lent. Ég man í raun lítið eftir þess-
um atburði, þetta gerðist allt mjög 
hratt,“ segir Baldur.

Það sem varð honum til bjarg-
ar var hversu vel hann var búinn. 
„Ég var með hjálm sem huldi bæði 
hnakka og andlit auk þess að vera 
í brynju, hnéhlífum og með háls-
kraga. Þrátt fyrir öryggisbúnað 
brotnaði ég á mjöðm, öxl og baki. 

Fyrir utan brot var ég marinn á 
lungum og á öllum þeim stöðum 
sem brynjan náði ekki til. Ég full-
yrði að ég væri ekki til frásagnar 
nú ef ég hefði ekki verið í brynju,“ 
segir Baldur og hvetur vélsleða-
menn til að fara ekki af stað nema 
í slíkum búnaði. „Ekki fara á vél-
sleða nema í brynju og með allan 
þann öryggisbúnað sem til er. 
Sömuleiðis er nauðsynlegt að vera 
með snjóflóðabúnað.“

Þar sem Baldur var í hóp 
með þjálfuðum og þrautreynd-
um hjálparsveitarmönnum gekk 
björgun fljótt fyrir sig. Sjálfur 
hafði hann margoft farið á þessar 
slóðir á vélsleða. „Þarna var eng-
inn glannaakstur í gangi. Slysin 
bara verða.“

„Öryggisbúnaðurinn 
bjargaði lífi mínu“

Baldur Gunnarsson með hjálminn sem bjargaði honum þegar hann lenti í vélsleðaslysi í fyrra. Baldur var með mjög góðan 
öryggisbúnað sem bjargaði lífi hans.  MYND/VALLI

● BÖRN Á FERÐ  Hægt er að stunda flestar tegundir útivistar með 
börnin með í för en þó gæti þurfti að breyta ferðahegðun að einhverju 
leyti, til dæmis með því að stytta dagleiðir. 

Til eru sleðar fyrir börn sem hægt er að hengja aftan í pabba eða 
mömmu og þannig stunda skíðagöngu. Svig er gott fjölskyldusport og 
4–5 ára börn geta stundað skíði með ljómandi árangri. Alltaf þarf þó 
að huga að öryggi við þátttöku barna í vetrarferðamennsku. Yngri börn 
geta síður sagt frá kulda svo huga þarf sérstaklega að góðum fatnaði, 
ekki síst þegar börn eru í burðarbakpoka. Einnig þarf oft sérstaklega að 
verja andlit því kal getur myndast ef vindkæling er mikil. Að síðustu má 
minnast á öryggisbúnað eins og hjálma, gleraugu og jafnvel brynjur í 
einhverjum tilfellum. Að hafa nasl með í för getur einnig bjargað mörgu 
og ekki síður heitt kakó á brúsa. 

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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Hörður Már Harðarson, formað-
ur Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar, segir að félagið hafi alla 
tíð lagt mikla áherslu á að fræða 
ferðamenn um undirbúning ferða-
laga. „Eitt af því mikilvægasta 
er að útbúa ferðaáætlun,“ segir 
Hörður. „Skiptir þá í raun engu 
máli hvort fara á kvöldstund á 
Esjuna eða í lengri ferð.“ Þar á að koma 
fram hverjir fara, upphafsstaður, helstu 
viðkomustaðir og endastaður. Einnig 
tímasetningar og best er að skrá helsta 
búnað og þá sérstaklega þann öryggisbún-
að sem með er í ferðinni. 

Ferðaáætlun gegnir tvenns konar hlut-
verki. Hún veitir betri þekkingu á ferða-
laginu sjálfu en er líka stórt öryggismál. 
Ef eitthvað kemur upp á í ferðinni geta 
viðbragðsaðilar nýtt sér ferðaáætlunina 
við leit og björgun. 

„Við höfum séð það í okkar starfi að 
hafi ferðamaður skilið eftir ferðaáætl-
un eru viðbrögð okkar við leit og björgun 
markvissari. Við vitum þá betur hvert 
við eigum að beina okkar björgunar-

sveitum. Það hefur því miður 
komið fyrir að leitað sé á stærri 
svæðum en þurfti því ekkert lá 
fyrir um ferðaáætlun viðkom-
andi.“ 

Hörður segir að fyrir rúmum 
þremur árum hafi félagið átt 
frumkvæði að verkefninu Safe-
travel en að því kemur fjöldi aðila 

bæði úr ferðaþjónustu og einkageiranum. 
„Þar má meðal annars skrá inn ferðaáætl-
un sína í nokkrum einföldum skrefum. Þá 
höfum við þá áætlun til að vinna út frá ef 
eitthvað kemur upp á.“ Nýlega var einnig 
boðið upp á þann möguleika í samvinnu 
við Neyðarlínuna að vakta heimkomu. 
Ferðalangur fær þá sent SMS með talna-
kóða og sendi hann þann talnakóða ekki 
á ákveðið númer innan ákveðins tíma-
ramma frá áætluðum heimkomutíma fer 
af stað eftirgrennslan. Beri eftirgrennsl-
an ekki árangur er metið hvort kalla þurfi 
út til leitar. 

„Í þessu er fólgið mikið öryggi fyrir 
ferðalanga og ættu þeir hiklaust að nýta sér 
þessa þjónustu okkar,“ segir Hörður Már.

Ferðaáætlun – fyrsta 
skref hvers ferðalangs

Ýmis úrræði eru í boði fyrir þá sem ferðast um 
hálendið eða utan alfaraleiða og eiga ekki GPS-tæki. 
Miklu máli skiptir að huga að öllum öryggismálum 
áður en haldið er af stað. 

Miklu máli skiptir fyrir þá sem ferðast um hálendið eða 
utan alfaraleiða að gæta fyllsta öryggis og skilja alltaf 
eftir ferðaáætlun, t.d. á safetravel.is eða hjá aðstandend-
um. Ef eitthvað kemur upp á þarf staðsetning að vera 
þekkt. Til eru ýmis gagnleg hjálpartól sem gagnast reynd-
um sem óreyndum ferðalöngum að sögn Tómasar Gísla-
sonar, aðstoðarframkvæmdastjóra Neyðarlínunnar. „Ekk-
ert toppar gott GPS-tæki en ef það er ekki við höndina 
gæti verið gott að hafa 112 Iceland snjallsíma-appið sem 
var kynnt til sögunnar sumarið 2012. Annars vegar geta 
ferðamenn kallað eftir aðstoð ef um slys eða óhapp er að 
ræða og hins vegar geta þeir skilið eftir sig nokkurs konar 
„brauðmola“ en slíkar upplýsingar geta skipt sköpum ef 
leit þarf að fara fram.“ Appið er einfalt í notkun að sögn 
Tómasar. „Ýtt er á græna takkann til að skilja eftir brauð-
mola en þann rauða til að fá hjálp. Ef sá græni er notaður 
eru GPS-hnit send með SMS í gagnagrunn Neyðarlínunn-
ar en ef ýtt er á þann rauða eru hnitin send og hringt í 112. 
Þá sést staðsetning á korti um leið og svarað er. Hefðbund-
ið GSM-samband nægir til að nýta forritið.“ Tómas tekur 
skýrt fram að appinu sé ekki ætlað að leysa önnur öryggis-
tæki af hólmi, það sé hins vegar gagnleg viðbót sem getur 
nýst hinum mikla fjölda fólks er notar snjallsíma. 

Af öðrum úrræðum nefnir Tómas neyðarsenda sem 
má meðal annars leigja hjá Landsbjörgu. „Sendarnir eru 
í sambandi við gervihnött og mjög heppilegir þegar ferða-
langar halda í langferðir. Ef viðkomandi lendir í háska 
er ýtt á takka á sendinum og skilaboð berast í stjórnstöð 
í Noregi sem síðan hringir í Neyðarlínuna hér á landi og 
gefur staðsetninguna á hópnum. Um leið er hægt að virkja 
viðbrögð.“

Að lokum nefnir Tómas svo kallað „Spot“-tæki. Það er 
tæki í lófastærð sem virkar þannig að reglulega fara upp-
lýsingar um staðsetningu um gervihnött inn á sérstakt 
vefsvæði. „Það er hins vegar ekki virkt eftirlit með vef-

svæðinu en aðstandendur geta fylgst þar með og athug-
að hvort allt sé samkvæmt áætlun. Reyndar er líka hægt 
að senda út neyðarboð en ekki er þó hægt að búast við að 
leit hefjist strax.“

Huga þarf að öryggi fyrir brottför

„Ekkert toppar gott GPS-tæki,“ segir Tómas Gíslason, aðstoðarframkvæmdastjóri Neyðarlínunnar. MYND/GVA

Rauði krossinn á Íslandi hefur hrundið af 
stað skyndihjálparátaki sem mun 
standa yfir í heilt ár til að 
fagna 90 ára afmæli félags-
ins, en skyndihjálpin er 
einmitt elsta og þekktasta 
verkefni Rauða krossins. 

„Rauði krossinn von-
ast til að kynningar-
herferð félagsins miðli 
þekkingu sem situr eftir 
með þjóðinni, og auki 
þannig líkur á að fólk 
kunni að bregðast 
við á neyðarstundu 
og geti bjargað 
mannslífi þegar mikið 
liggur við,“ segir Gunnhild-
ur Sveinsdóttir, verkefnisstjóri 
Rauða krossins í skyndihjálp. 

Fyrsti liðurinn í skyndi-
hjálparherferð Rauða 
krossins er útgáfa á 
skyndihjálparappi 
sem systurfélög 
Rauða krossins 
í Bretlandi og 
Bandaríkjun-
um hafa hann-
að. Skyndi-
hjálparapp 
Rauða kross-
ins hefur fengið 
frábærar viðtök-
ur síðan það fór í 
loftið fyrir tveim-
ur mánuðum, og 
þegar hefur verið 
slegið met í niður-
hali á því. Alls hafa 
nú um 14.000 manns 
sótt forritið, en það 

eru rúmlega fjögur prósent þjóðarinnar. Til 
viðmiðunar má geta þess að um eitt pró-

sent Bandaríkjamanna hefur 
sótt appið á síðu Rauða 

krossins í Bandaríkjun-
um á heilu ári.

Hægt er að nálgast 
appið á vefsíðu Rauða 
krossins,  skyndi hjalp.

is, og er það  ókeypis. 
Í appinu má nálgast 

allar helstu upplýsing-
ar um skyndihjálp settar 

fram á afar aðgengilegan 
hátt, en þess er umfram 

allt gætt að hafa það 
skemmtilegt. Þar 

er hægt að fræð-
ast um skyndi-
hjálp, prófa 
þekkingu 
sína í fræð-
unum á gagn-

virkan hát t 
og horfa á mynd-

bönd. Ef um neyðarástand er 
að ræða er hægt að ná beinu 
símasambandi við Neyðar-
línuna 112.

Gunnhildur segir að 
Rauða krossinum hafi 
þegar borist margar 
ábendingar frá fólki sem 
hefur notað appið til að 
veita rétta aðhlynningu 
eftir slys, og koma slös-
uðum undir læknishend-
ur. Þess má einnig geta að 
í appinu er sérstakur kafli 
um hvernig bregðast eigi 
við ýmsum náttúruhamför-
um og ofsaveðri.

Allir geta lært skyndihjálp 
með appi Rauða krossins

Hörður Már 
Harðarson
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Aðstæður að vetrarlagi geta 
verið virkilega erfiðar og því 
mikilvægt að búnaður sé góður 
og ferðamenn hafi kunnáttu til 
að nota hann.

Helsti búnaður göngu-
manns
• Fatnaður, innsta lag úr ull eða 
góðum gerviefnum, miðlag úr 
flís/ull og ysta lag úr vind- og 
vatnsheldu efni.
• Góðir gönguskór.
• Bakpoki með nesti, aukafatn-
aði, fjarskiptatækjum og neyð-
arskýli.
• Ísöxi, mannbroddar, snjóflóða-
ýlir, snjóflóðastöng og skófla.
• Kort, áttaviti og GPS-tæki.
• Sjúkrabúnaður.

Helsti búnaður 
vélsleðamanns
• Góður nærfatnaður (ull/gervi-
efni), millilag úr flís eða ull og 
sleðagalli eða vatns- og vind-
heldur fatnaður yst.
• Góður skófatnaður, hjálmur, 
brynja og hnéspelkur.
• Snjóflóðaýlir, snjóflóðastöng, 
skófla og snjóflóðabakpoki.

• Áttaviti, landakort og GPS-
tæki. 
• Jöklasprungukort sé ferðast 
um jökla.
• Fjarskiptatæki, sími, talstöð 
eða annað.
• Svefnpoki, varpoki eða neyð-
arskýli.
• Rekstrarvörur fyrir sleðann, 
dráttartóg og helstu verkfæri.
• Sprungubjörgunarbúnaður sé 
ferðast um jökla.

Helsti búnaður jeppamanns
• Fatnaður, innsta lag úr ull eða 
góðum gerviefnum, miðlag úr 
flís/ull og ysta lag úr vind- og 
vatnsheldu efni.
• Fjarskiptatæki, GPS-tæki, 
landakort, jöklasprungukort og 
sjúkrabúnaður.
• Tappasett, góð skófla, teygju-
spotti, viðgerðar- og aukahluta-
sett.
• Vöðlur, kastlína, járnkarl, viftu-
reim, olíur.
• Sprungubjörgunarbúnaður sé 
ferðast um jökla.
• Góður félagsskapur á öðrum 
jeppa.

Finna má ítarlegri og fleiri tegundir 
búnaðarlista á safetravel.is.

Búnaðarlistinn þinn
Hin heilaga þrenning, það er snjóflóðaýlir, stöng og skófla á alltaf að vera 
með sé farið til fjalla að vetrarlagi.

Áður en lagt er í ferðalag, sérstaklega að vetri 
til, er gott ráð að kanna aðstæður með því að 
skoða vef Vegagerðarinnar. Þar má kynna 
sér færð og veður á þeirri leið sem fara á um. 
Ef vegfarandi er í vafa um aðstæður er ekki 
síður gott ráð að hringja í síma 1777 og fá nýj-
ustu upplýsingar og ráðleggingar.

Upplýsingaþjónustan sem svarar í síma 
1777 er opin á veturna frá kl. 6.30 til 22.00. 

Margháttaðar upplýsingar er að finna á 
vefnum. Færðarkortið segir til um ástandið 
á vegakerfinu, er hálka, hálkublettir, er skaf-
renningur eða þæfingur eða þungfært? Eða 
er einfaldlega ófært? Fyrir þá sem mikinn 
áhuga hafa á ástandinu má þarna kafa dýpra 
og kanna umferðina á vegunum, vindhraðann 
og hitastigið. Og enn má kafa dýpra í vefinn 
og sjá þar líka vindátt, daggarmark og fleira 
nokkra sólarhringa aftur í tímann. Þá er líka 
hægt að skoða ástandið eins og það lítur út 
í vefmyndavélum Vegagerðarinnar en þær 
er nú að finna á um 109 stöðum á landinu og 

mun þeim stöðum fjölga um 10-15 í ár.
Vegasjá gefur einnig færi á að sjá í einni 

sviphendingu til dæmis hvort vindasamt sé, 
því ef hviður eru miklar sést það strax í sjánni. 
Þar má einnig komast inn á vefmyndavélarnar.

Snjómokstursreglur Vegagerðarinnar eru 
viðamiklar og er allar að finna á vef Vega-
gerðarinnar. En heppilegt getur verið að 
kynna sér þær vel áður en lagt er af stað til 
að vita hversu lengi þjónustan varir fram á 
kvöldið til dæmis, eða hvort þjónusta sé þann 
dag sem leggja á í ferðalag. Þær upplýsingar 
fást einnig í síma 1777.

Ef búið er að loka má hringja í símsvara til 
að fá upplýsingar í síma 1779 fyrir íslenskan 
símsvara og 1778 fyrir símsvara þar sem upp-
lýsingarnar eru lesnar á ensku.

Gleymist þetta en snjallsími er með í för 
má fá stóran hluta þessara upplýsinga á far-
símavef Vegagerðarinnar sem er að finna á 
slóðinni vegagerdin.is. Einnig má benda á 
vedur.is, belgingur.is og veðurappið.

Upplýsingar um færð og veður

Jón Albert Jónsson lenti í 
hrakningum á Öxnadalsheiði í 
desember en með góðri hjálp 
björgunarsveita komst hann 
yfir heiðina og náði meira að 
segja flugi í Keflavík.

Hinn 3. desember 2013 var Jón Al-
bert Jónsson að huga að suðurferð 
en hann hafði þá dvalið í nokkrar 
vikur með fjölskyldu sinni á Akur-
eyri. Stefnan var sett á Keflavík 
þar sem hann átti flug klukkan 9 
að morgni.

„Ég ætlaði að fara af stað klukk-
an 2 um nóttina. Ég fylgdist vel 
með vef Vegagerðarinnar og vissi 
að spáin var fremur leiðinleg en 
færðin virtist þó í lagi. Þegar ég 
sá að veðrið var farið að versna um 
kvöldið ákvað ég að fara fyrr af 
stað og lagði í hann klukkan hálf 
tólf,“ segir Jón Albert sem er sjó-
maður og starfar fyrir erlent fyr-
irtæki víða um heiminn og í tvo 
mánuði í senn. 

Jón Albert hefur haft það fyrir 
sið að leigja bílaleigubíl til að kom-
ast suður enda gefur það honum 
aukalegan tíma með fjölskyldunni 

sem hann þyrfti annars að eyða í 
bið í Reykjavík.

„Um leið og ég kom út úr 
bænum var komið leiðindaveð-
ur og skóf mjög hratt í. Þegar ég 
var rúmlega hálfnaður upp Bakka-
selsbrekku fann ég að ég var við 
það að festa mig. Til að verða ekki 
fyrir á veginum tók ég ákvörðun 
um að fara út í kant og þar kolfesti 
ég mig,“ lýsir Jón Albert sem var á 
fjórhjóladrifnum fólksbíl.

Nú var illt í efni en þó vildi svo 
vel til að Jón Albert var vel búinn 
eins og hann er raunar ávallt enda 
vanur útivistarmaður. „Ég hringdi 
í 112 og þeir höfðu upplýsingar 
um að björgunarsveitin í Varma-
hlíð væri að aðstoða fólk hinu-
megin á heiðinni. Ég hef líklega 
beðið eftir þeim í einn og hálfan 
tíma en það fór ekki illa um mig 
enda gat ég haft bílinn í gangi. 
Þá komu þeir með bíl í eftirdragi 
yfir heiðina, skiluðu honum niður 
af heiðinni og komu svo að hjálpa 
mér,“ segir Jón Albert sem er afar 
þakklátur björgunarsveitarmönn-
unum sem gerðu sér lítið fyrir og 
komu honum alla leið yfir heiðina. 
„Þeir höfðu fréttir af því að færð-

in væri í lagi hinumegin við heið-
ina og hengdu mig því aftan í hjá 
sér og drógu mig yfir,“ segir Jón 
Albert sem sjálfur sat við stýrið í 
þá rúmu tvo tíma sem ferðalagið 
tók. „Bíllinn dinglaði bara aftan í 
þeim enda var snjórinn svo mikill 
að björgunarsveitin hafði fest sig 
þrisvar meðan þeir voru að draga 
mig upp úr.“

Jón Albert þakkaði björgunar-
sveitarmönnunum kærlega fyrir 
alla hjálpina enda þótti honum 
ekkert sjálfsagt að þeir nenntu að 
þvæla honum alla þessa leið bara 
til að hann næði flugi í tæka tíð. 
Eftir að af heiðinni var komið gekk 
ferðalagið ágætlega utan þess að 
hjólaskálar og vélarrúm bílsins 
voru full af snjó og því þurfti Jón 
Albert að stoppa á leiðinni til að ná 
sem mestu burt. 

„Hjálpin og þjónustan sem ég 
fékk var alveg frábær. Ég á 112 
og björgunarsveitunum mikið að 
þakka enda ekki nema fjögur ár 
síðan þyrla þurfti að sækja mig 
inn í Glerárdal eftir að ég hrygg-
brotnaði í vélsleðaslysi,“ segir Jón 
Albert sem rétt náði fluginu sínu 
til Noregs.

Á 112 mikið að þakka
Jón Albert er mikill útivistarmaður og stundar til að mynda vélsleðasportið af miklum móð. Hér er hann á góðri stundu með syni sínum.
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Björgunarskóli Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar leggur mikla áherslu á að 
björgunarsveitarmenn séu menntaðir í 
fyrstu hjálp. 

Námskeiðin Fyrsta hjálp 1 og Fyrsta hjálp 2 
eru hluti af þjálfun björgunarsveitarmanna. 
„Á þessum námskeiðum er lögð áhersla á að 
kunna að koma að slysi og að notuð sé kerfisbundin nálg-
un við mat á ástandi slasaðra,“ segir Sigrún Guðný Péturs-
dóttir yfirleiðbeinandi í Fyrstu hjálp hjá Slysavarnafélag-
inu Landsbjörg. 

Á Fyrstu hjálp 2 er að sögn Sigrúnar meðal annars farið 
í hópslysaviðbúnað og annað skipulag sem fellur undir 

 almannavarnakerfið en björgunarsveitarmenn gegna mikil-
vægu hlutverki í því.

„Í námsefni björgunarskólans er talað um fyrstu hjálp 
en ekki skyndihjálp og er ástæðan sú að skyndihjálp miðar 
við mat og meðferð fyrstu mínútur eftir slys en námsefn-
ið í fyrstu hjálp miðar við að björgunarsveitarmenn geta 
þurft að sinna slösuðum sem eru lengra frá sérhæfðri að-
stoð,“ segir Sigrún. 

Björgunarskólinn býður einnig upp á námskeiðið Vett-
vangshjálp í óbyggðum. „Það er 72 klukkutíma námskeið sem 
kennt er í samvinnu við Wilderness Medical Associates, fyr-
irtæki sem hefur byggt upp námsefni og kennslufræði með 
áherslu á að geta sinnt slösuðum og veikum í óbyggðum.“ 

Hjá Björgunarskólanum eru einnig ýmsar útfærslur á þess-
um námskeiðum. Námskrá björgunarskólans er aðgengileg á 
heimasíðu skólans, www.landsbjorg.is/bjorgunarskolinn.

Fyrsta hjálp og vettvangshjálp í óbyggðum

Sigrún Guðný 
Pétursdóttir

Rauði krossinn býður upp á 
bæði lengri og styttri námskeið í 
skyndihjálp, fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki út um allt land.

 

„Vinsælustu námskeiðin eru stutt eða fjór-
ir tímar og  á þeim er farið yfir viðbrögð 
við helstu bráðatilfellum svo sem endurlífgun, stöðvun 
blæðinga og viðbrögð við of lágum blóðsykri,“ segir Gunn-
hildur Sveinsdóttir verkefnisstjóri skyndihjálpar hjá Rauða 
krossinum á Íslandi. Hún bendir á að þeir sem vilji öðlast 
dýpri þekkingu og meiri þjálfun geti tekið allt að 12 klukku-
stunda námskeið. 

„Það skiptir sköpum að fólk kunni eitthvað fyrir sér í 
skyndihjálp og jafnvel þó þekkingin risti ekki djúpt getur 
fólk þá fylgt eftir leiðbeiningum neyðarvarða 112 á meðan 
beðið er eftir aðstoð,“ segir Gunnhildur.

ÞJÁLFUN Í SKYNDIHJÁLP ER FJÁRFESTING TIL FRAMTÍÐAR 
„Fólk getur bjargað lífi með því að beita endurlífgun ef ein-
staklingur fer í hjartastopp, eða stöðva miklar blæðingar 
eftir slys en skyndihjálpin felst líka í því að lágmarka skað-
ann eftir lítil slys eða smávægileg veikindi,“ lýsir Gunn-
hildur og bætir við að þjálfun í skyndihjálp sé fjárfesting 
til framtíðar. „Til dæmis getur fólk brugðist rétt við bruna 
og skilið á milli góðs bata og alvarlegri áverka.“ 

Allar upplýsingar um námskeið í boði má finna á vef 
Rauða krossins, raudikrossinn.is og á skyndihjalp.is.

Fjárfesting til frambúðar

Gunnhildur 
Sveinsdóttir

Miklar breytingar hafa átt sér 
stað í umferðinni á síðustu 
árum sem kallar á nýja nálgun 
á ýmsum sviðum. Umferð, 
og þá sérstaklega umferð 
ferðamanna, innlendra sem 
erlendra, hefur aukist mikið. 

Það sem menn áttu kannski ekki 
von á er svo verulega aukin um-
ferð erlendra ferðamanna á eigin 
vegum að vetri til. Þessu til viðbót-
ar hafa vetrarveður verið nokkuð 
hörð undanfarna tvo til þrjá vetur 
eftir nokkuð mörg ár með skap-
legra veðri.

Þetta kallar á nýja hugsun. Nú 
er svo komið að nauðsynlegt getur 
verið í auknum mæli að loka vegum 
vegna veðurs. Dugir þá ekki að til-
kynna lokun og merkja veginn lok-
aðan á færðarkorti Vegagerðar-
innar því ýmist ná upplýsingarn-
ar ekki til ferðafólks, til dæmis 
þess erlenda, og hins vegar fer 
fólk í auknum mæli gegn þessu og 
leggur á vegi sem eru ófærir. Því 
hefur Vegagerðin í samráði við lög-
reglu og björgunarsveitir ákveðið 
að setja upp lokunarslár á nokkr-
um stöðum. Um er að ræða svoköll-
uð sveifluhlið. Þegar vegi er lokað, 
vegna veðurs eða vegna slyss, er 
slánum komið fyrir en þær ná yfir 
aðra akreinina. Þannig komast 
bílar sem eru að koma af fjallvegi, 
sem búið er að loka, niður af fjall-
inu en þeir sem hyggjast leggja á 
lokaðan veg koma þá að slánni og 
skiltinu sem er merkt allur akst-
ur bannaður. Vegfarendum er bent 
á að fari þeir framhjá lokun gæti 
komið til þess að af því hlytist mik-
ill kostnaður þurfi að fá aðstoð.

Lokun vegar fer síðan eftir 
fyrir fram ákveðnu verklagi og 

miðast til dæmis við ófærð þar 
sem snjómoksturstæki hefur ekki 
undan veðrinu, skyggni er óvið-
unandi eða veðurhæð þannig að 
um hættuástand er að ræða, eða 
vegna slyss. Vegagerðin og björg-
unarsveitir vinna saman að lokun.

Þegar hefur lokunarslá verið 
sett upp á Dettifossvegi, en í 
fyrsta áfanga verða settar upp 
slár á Hellisheiði, í Þrengslum, 
á Mosfellsheiði, Holtavörðu-
heiði, Bröttubrekku, Fróðárheiði, 
Þröskuldum, Steingrímsfjarðar-
heiði, Hrafnseyrarheiði, Dynjand-
isheiði, Þverárfjallsvegi, Vatns-

skarði, Siglufjarðarvegi, Lág-
heiði, Öxnadalsheiði, Víkurskarði, 
Mývatnsöræfum, Fjarðarheiði, 
Breiðadalsheiði, Fagradal, Öxi og 
Skeiðarársandi. Fleiri munu síðan 
bætast við í kjölfarið.

Það er von Vegagerðarinnar 
og björgunaraðila að vegfarend-
ur taki þessari nýbreytni vel og 
geri sér grein fyrir að þetta er 
gert til að auka og tryggja öryggi 
þeirra. Þetta flýtir einnig fyrir því 
að vegir opnist á ný því nú á Vega-
gerðin stundum í erfiðleikum með 
að opna vegi vegna bíla sem sitja 
fastir og mannlausir á heiðum. 

Lokun vega með slá – eykur öryggi og flýtir fyrir

Ýmsar 
gagnlegar 
upplýsingar 
má nálgast á 
vef Vega-
gerðarinnar 
vegagerdin.is.

Ekki dugir að tilkynna lokun og merkja vegi lokaða á færðarkorti Vegagerðarinnar því þannig ná upplýsingarnar ekki til ferðafólks.
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Vegna styrkingar krónunnar
býður Arctic Trucks nú hina
áreiðanlegu og eyðslugrönnu
FXNytro M-TX sleða með 100 
þúsund króna afslætti! 

www.yamaha.is
Arctic Trucks  |  Kletthálsi 3 |  110 Reykjavík  |   Sími 540 4900  

María Theodórsdóttir er neyðarvörður 
hjá Neyðarlínunni 112. Hún segir 
mikilvægt að innhringjendur gefi 
hnitmiðaðar og skýrar upplýsingar.

„Góðar upplýsingar skipta sköpum og flýta 
fyrir tafarlausri aðstoð,“ segir María sem 
flokkar mikilvægar upplýsingar frá inn-
hringjendum í fjögur H.

„H-in fjögur eru Hvar, Hver, Hvað og 
Hvenær. Hvar er mikilvægast að vita því án 
heimilisfangs eða staðsetningar er erfitt að 
senda aðstoð af stað. Því næst þarf að koma 
fram hvað er í gangi og meta hvort um lífs-
ógn sé að ræða eða hvort aðstoðin þoli bið en 
góð meðvitund og eðlileg öndun eru fyrstu 
vísbendingar í því samhengi.“

Að sögn Maríu þarf jafnframt greinar-
góðar upplýsingar um hinn veika eða slas-
aða frá innhringjendum.

„Til dæmis er brýnt að vita aldur og 
kyn þess sem þarfnast hjálpar því þá vita 
sjúkraflutningamenn við hverju þeir mega 
búast. Undirbúningur á leiðinni og fyrstu 
inngrip þeirra á vettvangi geta verið mis-
munandi eftir því hvort nítján ára stúlka 
eða sextugur karlmaður er í hjartastoppi. 
Því er aðkallandi að innhringjendur vinni 
með okkur og svari mikilvægum spurning-
um eftir bestu getu.“

María segir innhringjendur stundum í 
miklu uppnámi og eiga erfitt með að koma 
upplýsingum frá sér.

„Við þurfum að ná tengingu við innhringj-
endur og gerum það með því að fá nöfn 
þeirra. Með því verður auðveldara að ná til 

þeirra sem eru í uppnámi, fá mikilvægar 
upplýsingar og það hjálpar okkur að hjálpa 
þeim. Eins getur verið gagnlegt að fá upp-
lýsingar um hvernig þeir tengjast atburði 
eða einstaklingi í neyð og hvort þeir þekki 
sjúkrasögu hans.“

Mikilvægt sé að innhringjendur haldi 
ró sinni og gefi skýrar og hnitmiðaðar upp-
lýsingar.

„Dæmi um greinargott símtal gæti verið: 
„Mig vantar sjúkrabíl á Sólskinsgötu 2, íbúð 
202, vegna fimmtugs manns í hjartastoppi.“ 
Með því kæmi fram staðsetning, aldur, kyn 
og ástand í einni setningu og við gætum sent 
aðstoð strax,“ segir María sem í starfi neyð-
arvarðar reynir að hafa greinargóðar upp-
lýsingar til reiðu á innan við 90 sekúndum. 
Mikilvægt sé þó að innhringjandi slíti ekki 
símtali við neyðarvörð fyrr en hann hefur 
fengið nægar upplýsingar eða leiðbeint inn-
hringjanda þar til aðstoð berst. 

„Sumum þykir dýrmætur tími fara í 
samtal við neyðarvörð á ögurstundu en 
við getum sent aðstoðina af stað þótt inn-
hringjandi sé enn að gefa upplýsingar í 
síma. Við viljum svo vera með innhringj-
anda í símanum þar til aðstoð berst, séu að-
stæður þess eðlis, því þá getum við fylgst 
með atburðarás og verið innhringjanda 
innan handar með leiðbeiningar. Dæmi 
um slíka aðstoð eru leiðbeiningar um end-
urlífgun, vegna aðskotahlutar í hálsi, fæð-
ingar og fleira.“

Hægt er að senda SMS í 112 ef símasam-
band er lélegt eða lítið eftir á rafhlöðu. Því 
miður er ekki hægt að senda SMS úr símum 
með erlend SIM-kort.

„SMS var upphaflega hugsað fyrir mál-
lausa og heyrnarskerta en nýtist einnig 
þeim sem geta ekki tjáð sig í síma vegna til 
dæmis ofbeldis þar sem þeir óttast frekari 
skaða. Það þýðir þó ekki að senda eingöngu 
ákallið „Hjálp!“; við þurfum sömu upplýs-

ingar um Hvar, Hver, Hvað og Hvenær. Við 
sendum svo alltaf SMS til baka en stundum 
getur orðið um eintal að ræða sé símasam-
band slæmt og skiptir þá máli að senda eins 
ítarlegar upplýsingar og kostur er til Neyð-
arlínunnar,“ segir María.

Hvernig talar þú við neyðarvörð 112?

María Theodórsdóttir er neyðarvörður hjá Neyðarlínunni 112. MYND/GVA

Við leit og björgun skiptir hver 
mínúta gífurlega miklu máli og 
hefur í því sambandi mikla þýð-
ingu ef hægt er að staðsetja þann 
sem leitað er að með einföldum 
hætti. Landhelgisgæslan hefur 
um tíma tekið þátt í þróun og próf-
un tækjabúnaðar sem mun nýtast 
við slíkar aðstæður. Skilyrði fyrir 
notkuninni er að sá týndi sé með 
kveikt á GSM-síma. 

Um er að ræða færanlega GSM-
móðurstöð með fylgibúnaði sem 
staðsett er í þyrlu. Með búnaðin-
um verður hægt að staðsetja þann 
týnda með töluverðri nákvæmni 
á skömmum tíma. Flogið er með 
stöðina um leitarsvæðið og búin 
til GSM-þjónusta til þess að vekja 
símann og hefur hann sjálfkrafa 
samband við GSM-kerfið um borð 
í þyrlunni. Síminn er þannig mið-
aður út og eru þá björgunaraðilar 
komnir með staðsetningu. 

Í neyðartilvikum má koma upp 
bráðabirgða-GSM-þjónustu á leit-
arsvæðinu. GSM-handtæki sem 

 lendir í dreifigeisla móðurstöðv-
arinnar skráir sig inn á hana sjálf-
virkt og án aðkomu þess sem ber 
tækið á sér.

Hugmyndina fékk Óskar Val-
týsson, fjarskiptastjóri hjá Lands-
virkjun, þegar hann fylgdist með 
umfangsmikilli leit fyrir nokkrum 
árum. Segir hann verkefnið hafa 
verið í þróun og vinnslu í rúmlega 
tvö ár og eru Landhelgisgæslan 
og Landsvirkjun bakhjarlar þess. 
Hugbúnaðarfyrirtækið Rögg ehf. 
hefur borið hita og þunga af þróun 
kerfisins en tryggingafélögin VÍS, 
TM og Vörður styrkja verkefnið.

Tækjabúnaður sem 
flýtir leit og björgun

GSM-móðurstöðin er inni í þyrlunni 
en loftnet er fest upp á meðan á leit 
stendur.
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● ATRIÐI SEM ÁVALLT 
SKAL HAFA Í HUGA
Björgunarsveitarfólk er einn 
af þeim hópum sem ferðast 
mikið um fjöll og firnindi sumar 
sem vetur og því mörg góð 
ráð til þar á bæ. Jón Svanberg 
Hjartarson er framkvæmdastjóri 
Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar. 

„Við leggjum mikið upp úr 
því að þjálfa okkar fólk vel svo 
það sé hæft til að mæta þeim 
aðstæðum sem blasa við í erfið-
um útköllum að vetrarlagi. Eitt 
það mikilvægasta er að kanna 
veðurspá en ekki síður hvernig 
snjóalög hafa þróast síðustu 
daga. Snjóflóðahætta er ætíð 
til staðar til fjalla að vetrarlagi 
og hvernig snjóað hefur gefur 
okkur vísbendingar um hana,“ 
segir Jón.

Ferðaáætlun á alltaf að gera 
en einnig á alltaf að vera með 
nauðsynlegan öryggisbúnað. 
„Til fjalla að vetrarlagi á alltaf að 
vera með hina heilögu þrenn-
ingu, það er snjóflóðaýli, snjó-
flóðastöng og skóflu. GPS-tæki, 
einhvers konar fjarskiptatæki og 
landakort á einnig að hafa með.“ 
Jón bendir á að sé fólk á ferð 
um svæði þar sem farsímasam-
band er lítið sé skynsamlegt að 
vera með talstöð, Spot-tæki eða 
neyðarsendi svo hægt sé að 
kalla eftir aðstoð komi eitthvað 
fyrir.  „Við leigjum neyðarsenda 
gegn vægu gjaldi fyrir þá sem 
ekki eiga slíkt og er sú þjónusta 
töluvert nýtt.“

Ferðalög um fjalllendi að 
vetrarlagi hafa aukist mikið og 
segir Jón það af hinu góða. 

„Það er fátt betra en að njóta 
íslenskrar náttúru, hvort sem 
er að sumri eða vetri. En til 
þess þarf ákveðna reynslu og 
þekkingu. Hægt er að sækja 
námskeið, til dæmis hjá félaginu 
eða hinum ýmsu ferðaklúbbum. 
Einnig hafa skotið upp kollinum 
gönguhópar og það er ætíð 
styrkur að vera í hóp, sérstak-
lega ef reynslan er lítil. En þá 
má einnig fara í skipulagðar 
ferðir með ferðaþjónustuaðilum. 
Þá veita þaulvanir fjallamenn 
leiðsögn sem eykur vissulega 
öryggið heilmikið,“ segir Jón 
Svanberg.

● ÞETTA Á ALLTAF AÐ VERA Í BÍLNUM
Veðrið setur oft strik í reikninginn þegar ferðast er utan þéttbýlis að vetri til. Því ættum við að 
venja okkur á að hafa alltaf ákveðinn búnað í bílnum, ekki síst ef börn eru með í för. 

Í fyrsta lagi þarf að hafa hlaðinn farsíma og bílahleðslutæki í bílnum. Á vegum með lítið 
eða ekkert farsímasamband á að nota brauðmolatakkann, þann græna í 112-appinu. Þannig 
er hægt að sjá síðustu staðsetningu og auðvelt að senda aðstoð þegar fólk fer að lengja eftir 
ferðalöngum. 

Alltaf á að vera nægilegt eldsneyti á bílnum þegar farið er út á þjóðvegi svo hægt sé að hafa 
hann í gangi. Hafið teppi eða svefnpoka og einnig nokkra kexpakka eða annað nasl komi til 
þess að þið þurfið að bíða í einhvern tíma. Hlý föt, þar með talin húfa og vettlingar, eru algert 
skilyrði því þó ekki eigi að ganga þarf stundum að fara út og moka frá útblæstri bílsins. Skófla 
þarf því að vera með í för og auðvitað viðvörunarþríhyrningur. Skynsamlegt er einnig að hafa 
ætíð kveikt á hasard-ljósum svo aðrir bílar og ruðningstæki sjái bílinn vel. Að síðustu er gott að 
vera með afþreyingarefni fyrir þau yngri til að stytta þeim stundir þurfi að bíða eftir aðstoð.



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Rav4. Árgerð 2007, ekinn 
140 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.300.000. Rnr.990559.

RENAULT Megane berline. Árgerð 
2003, ekinn 130 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 570.000. Rnr.990727.

KIA Picanto ex 1.2 sjálfsk.. Árgerð 
2013, ekinn 8 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.390.000. 
Rnr.210327. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

TOYOTA Land Cruiser 150 gx 7 manna. 
Árgerð 05/2012, ekinn 71 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Tilboðsverð stgr 
7.890.000.-Er á staðnum. Rnr.155578

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

MMC Pajero. Árgerð 2009, ekinn 
78 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Ásett 
verð 5.950 Tilboðs verð 4.990.000. 
Rnr.100308. GSM 899-0555

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

 Bílar til sölu

Renault Clio 3 dyra, árg.‘03, ek. 118 
þ.km. ný tímreim í 100 þ.km, ný 
heilsársdekk, ný smurður. Listaverð 
630 þús, tilboð 520 þús. Björn 
7772017.

Til sölu Landcruiser 120 VX ‚03 
bensín. Ekinn 110.000. Verð 1.900 þús 
staðgreitt. S. 8628313

 250-499 þús.

MJÖG GOTT EINTAK
Er með mjög heilt eintak af VW Golf 
árg ‚98 ek. aðeins 157þús km. ný 
skoð,. ný yfirfarinn á verkstæði. glæný 
heilsársdekk. 5d. bs. fæst á 350þús 
stgr. möguleiki á 100% vísa/euro láni 
til allt að 36mán. S:659-9696

SJÁLFSKIPTUR GOLF - 
290 ÞÚS!

VW GOLF COMFORTLINE 1,6 árg‘ 
98 ek aðeins 162 þús, sjálfskiptur, 5 
dyra, með skoðun og í góðu standi 
ásett verð 450 þús TILBOÐ 290 ÞÚS 
möguleiki á allt að 100 visa/euro 
S.841 8955.

2005 SPARIBAUKUR 
-TILBOÐ 499 ÞÚS!

OPEL CORSA 1,2 COMFORTLINE 
árg ‚05 ek174 þús, 5 d, bsk, ný 
vetrardekk, ný tímakeðja og ný sko, 
eyðir um 5ltr/100 ásett verð 800 þús 
TILBOÐ 499 ÞÚS möguleiki á 100% 
visaraðgreiðslum í allt að 36 mánuði 
s.841 8955

GLÆSILEGUR - 
TILBOÐ 480ÞÚS !

PEUGEOT 307 XR árg.‘02 ek. 139þús 
beinsk. vel með farin bíll sem eyðir 
litlu. Ásett verð 650þús tilboð 480þús 
möguleiki á 100% visa/euro 36 mán. 
s.841 8955.

 500-999 þús.

EKINN 52ÞÚS KM 
FRÁ UPPHAFI

Er með virkilega vel með farinn 
sjálfskiptan Nissan Micra árg ‚04. ek. 
aðeins 52þús km frá upphafi. einn 
eigandi. skoðaður út árið. glæný 
nagladekk. 5 d. samlæsingar. fellegur 
bíll. fæst á 890þús stgr. möguleiki á 
allt að 100% vísa/euro láni. uppl í 
s:659-9696

TILBOÐSVERÐ AÐEINS 690 
ÞÚS,STGR

M.Benz ML320 árg ‚06. ek. 151þús 
m. ssk. heilsársdekk. leður. lúga. 17” 
felgur. rafmagn í öllu. ný sko 2015. ný 
yfirfarinn á verkstæði. flottur bíll. ásett 
990þús. staðgreiðslutilboð aðeins 
690þús. skoða ýmis skipti. möguleiki á 
100% vísa/euro láni. S. 659-9696

PT CRUISER - 
FLOTTUR BÍLL!

Chrysler PT Cruiser 2,0 árg ‚02 ek. 
aðeins 134þús km. bsk. ný sko. 
virkilega fallegur og góður bíll. ásett 
verð 890þús. Tilboðsv. aðeins 590þús 
stgr. möguleiki á 100% vísa/euro láni 
til allt að 36mán. s:659-9696

DISEL JEPPI - 
TILBOÐ 890 ÞÚS!

MMC PAJERO GLX DID 3,2 TURBO 
DISEL 165 hö árg‘00 ek 232 þús, 
ssk, dráttarkr, leður stór lúga ofl. vel 
útbúinn bíll sem hefur fengið gott 
viðhald, aðeins 2 eigendur ásett verð 
1290 þús TILBOÐ 890 ÞÚS möguleiki 
á allt að 100% visa láni i 36 man 
s.841 8955

SJÁLFSKIPTUR SMÁJEPPI
SUZUKI JIMNY 1,3 árg 2002 ek.140 
þús, sjálfskiptur, dráttarkrókur, eyðir 
litlu og lítur vel út ásett verð 720 þús 
TILBOÐ 590 ÞÚS möguleiki á allt að 
100% láni s.841 8955

 1-2 milljónir

MAZDA 5 - SKOÐA ÝMIS 
SKIPTI

Mazda 5 árg ‚06. 7m. ek.aðeins 
149þús km. bs. rennihurðar að 
aftan. góð heilsársdekk. ný sko 2015. 
ný yfirfarinn. virkilega góður og 
plássmikill bíll. verð 1.490þús. skoða 
ýmis skipti. möguleiki á visaláni fyrir 
allt að 1mill. s:659-9696

 Bílar óskast

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólhýsi

HOBBY HJÓLHÝSI 
STÓRSPARNAÐUR!
Keyptu beint frá Evrópu. 

Við aðstoðum þig. 

Allar fyrirspurnir sendist á: 
kriben@simnet.is

 Varahlutir

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

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

 Viðgerðir

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Bókhald

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

 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

DREN OG KLÓAKLAGNIR!
Tökum að okkur endurnýjun á dren 
og klóaklögnum ásamt almennri 
jarðvinnu. Uppl. 869 1700/868 4043. 
jardlausnir@gmail.com

 Nudd

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

 Rafvirkjun

AH-RAF
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna arnar@ahraf.is Arnar s: 
897-9845.

 Trésmíði

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

fasteignir
Ert þú röskur og lífsglaður sölusnillingur sem 
hefur áhuga á heilbrigðu líferni?   Í boði er starf 
á líflegum vinnustað í jákvæðu starfsumhverfi. 
Á meðal verkefna er að annast tilboðsgerð 
og frágang sölusamninga auk þess að sinna 
viðhaldi  viðskiptatengsla og öflun nýrra 
viðskiptavina.   Vinnutími  er kl. 11-19 mán til
fim. og 09-17 á fös.   Viðkomandi þarf að hafa 
reynslu af sölustörfum, vera samviskusamur 
og metnaðarfullur, búa yfir framúrskarandi 
þjónustulund og hafa ánægju af mannlegum 
samskiptum.  Þarf auk þess að hafa frumkvæði, 
eiga gott með að vinna í teymi og vera reyklaus.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá  
með mynd og upplýsingum um meðmælendur 
á netfangið  hreyfing@hreyfing.is fyrir 13. feb.

Sölu- og þjónustufulltrúi

atvinna

Lundur 1
200 Kópavogur
Vönduð og falleg útsýnisíbúð

Stærð: 121,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 34.450.000

Verð: 44.900.000
Einstaklega fallega og vandaða útsýnisíbúð á áttundu hæð í þessu fallega húsi. Sérsmíðaðar vandaðar
eikarinnréttingar, eikar plankaparket,hiti í gólfi, granít borðplötur og granít sólbekkir, húsið klætt að
utan, áltré gluggar, rafmagsnopnarar á útidyrahurðum. Sér bílastæði í bílskýli. Fallegt eldhús með
eikarinnréttingu og góðum borðkrók. Stofur eru bjartar og fallegar með gólfsíðum gluggum og fallegu
útsýni. Tvö rúmgóð svefnherbergi, fataherbergi innaf hjónaherbergi. Flísalagt baðherbergi.

Lind

Þórunn Gísladótt
Lögg. fasteignasali

Kristín
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kristin@remax.is

Hannes
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 11. febrúar 18:00-18:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

510 7900

8244031

699 5008

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Önnur þjónusta

VERSLUN
Tek að mér að selja. Sala á 
vörulagerum ofl. Uppl. 8478704 eða 
manninn@hotmail.com

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Eigum einnig til á lager: 8 hyrndlok 
á Unaðskel, Hörpuskel, Blómaskel frá 
Trefjum. Snorralaug og Unnarlaug frá 
Normex. Eigum einnig til á lager lok: 
235x235, 217x217, 210x210, 200x200, 
217x235, 217x174. Lokin þola 1000 
kg jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu 
lokin á markaðnum í dag.Litir: Brúnt 
eða Grátt. www.Heitirpottar.is Sími 
777 2000

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

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

 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

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

TIL SÖLU SCHAFER HVOLPUR 
Gullfallegur 9 vikna tíkarhvolpur með 
ættbók frá HRFÍ Útaf innfluttum 
úrvals meisturum með frábæra 
skapgerð Tilbúin til afhendingar. 
upplýsingar í síma 690 0907 http://
gjoskuhundar.weebly.com/

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a 
room price from 45.000 kr. per 

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

Vantar íbúðar og atvinnuhúsnæði á 
leiguskrá, upplýsingar í síma 517-0150.

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU VERSLUNAR 
EÐA ÞJÓNUSTHÚSNÆÐI 

MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlavegi 8 (gamla 
Toyota húsinu) Til leigu 

60 - 700 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira, einnig 
150- 1.500 fm húsnæði með allt 
að 4 metra lofthæð sem hentar 
undir léttan iðnað, lagerrými, 
heildsölur, verslanir o.fl greið 

aðkoma að húsnæðinu, frábært 
auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir í 

s. 661-7000

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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.

 Bílskúr

25 fm. bílskúr með hita, á 
Háaleitisbraut til leigu. 30þús. á mán. 
án vatns. - sillah_6@hotmail.com uppl 
í s. 849 8411.

ATVINNA

 Atvinna í boði

VEITINGAHÚS NINGS - 
FRAMTÍÐARSTARF

Veitingahús Nings óskar eftir 
þjónustuliprum og brosmildum 
starfsmönnum í fullt starf og 

dagvinnu. Aðeins 20 ára og eldri 
og aðeins íslenskumælandi.

Áhugasamir setji inn umsókn á 
www.nings.is

Nokkra smiði vantar til starfa í Noregi. 
Uppl. í s. +4740750055

 Atvinna óskast

34 ára með meirapróf óskar eftir 
vinnu við akstur. Skoða allt. s. 564-
5669.

fasteignir

fundir / mannfagnaður
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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.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Baldursgata 6a. Góð 3ja herbergja íbúð.

Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 71,5 fm. á 1. hæð í nýuppgerðu 
steinhúsi í Þingholtunum. Eldhús með nýlegri innréttingu og tækjum. 
Björt stofa. Tvö herbergi. Sér geymsla í kjallara og sameiginlegt 
geymsluris. Húsið nýviðgert að utan. 
Verð 26,9 millj. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS

Glæsilegt tveggja hæða einbýlishús á afar rólegum stað í Vesturbæ 
Reykjavíkur.  Húsið er byggt árið 1983 hefur mikið verið endurin-
nréttað.  Húsið skiptist þannig að á fyrstu hæð er anddyri, eldhús, 
snyrting,tvær stofur, þvottahús og bílskúr.  Efri hæðin skiptisti í 
fjögur svefnherbergi, baðherbergi og stóra sjónvarpsstofu.  
V. 85,0 millj. 

Fallegt og vel staðs. 285 fm einbýli. Mikil og góð þjónusta í nágren-
ninu Innbyggður bílskúr, 2ja herb. aukaíbúð sem er með sér inngangi 
en einnig er innangengt í íbúðina milli hæða.  V. 62.4 millj.
Eignin verður sýnd þriðjud. 11. febrúar milli kl. 17:30 og  18:00.

Granaskjól – Einbýlishús

Háaleitisbraut 23 -einb. með aukaíbúð

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

Kynning á deiliskipulagsbreytingu og lýsingu fyrir lóð  
FH í Kaplakrika.Breytingin felst í að byggingum á lóðinni 
er fjölgað og nýtingarhlutfall hækkað úr 0.17 í 0.36. 
 
Kynning á deiliskipulagsbreytingu Reykjanesbrautar  
frá Áslandi að Hellnahrauni
Meðal annars verður vegsnið vegna tvöföldunar  
Reykjanesbrautarinnar þrengt vestan Strandgötu,  
brautin lækkuð miðað við núverandi hæðalegu og  
hringtorgi við Krýsuvíkurveg breytt í dropalaga lausn.
 
Fyrirhugað deiliskipulag Miðbær Hraun - vestur 
Lýsing á fyrirhuguðu deiliskipulagi fyrir svæðið milli  
Arnarhrauns og Austurgötu (án Einarsreits).
Bæjarstjórn samþykkti 22. janúar  lýsingu þar sem  
fram koma m.a. markmið fyrir skipulagsvinnuna. 
 
Deiliskipulagsbreytingarnar og skipulagslýsingin  eru  
til sýnis hjá skipulags- og byggingarsviði Norðurhellu 2  
og í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 8-10.  
Einnig er hægt að skoða þær á forsíðu vefs  
Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is  

 
 

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar

Viltu hafa áhrif? 
Kynningarfundur 13. febrúar  

kl. 17:00 í Hafnarborg.

Sveitarfélagið Ölfus kynnir fyrirhugaðar aðalskipulags-
breytingar við staðfest Aðalskiplag Ölfuss, 2010-2022 og 
skipulagslýsingar við deiliskipulag. Mikilvægt er að íbúar 
og þeir sem telja sig málið varða fylgist með skipulags-
málum í sveitarfélaginu og sæki kynningarfundi. 

Aðalskipulagsbreytingar:
 1. Landsnet, 66 kV jarðstrengur
 2. Orkuveita Reykjavíkur Hverahlíð-Hellisheiði og  
  skiljuvatnslögn til sjávar við Þorlákshöfn.
 3. Kynning á aðalskipulagsbreytingu fyrir Norðurhálsa  
  við Skálafell.  
 4. Óveruleg breyting á aðalskipulagi fyrir Árbæ, er nær  
  til stækkunar á íbúðasvæði. (Lindarbær).
 5. Iðnaðarsvæði við Þorlákshöfn, við Laxabraut og  
  reiðleið við Jósefsdal.

Skipulagslýsingar fyrir deiliskipulag:
 1. Lýsing fyrir Laugarbakka.
 2. Lýsing fyrir alifuglabú við Rauðalæk.
 3. Lýsing fyrir Hlíðartungu
 4. Óveruleg breyting á deiliskipulagi fyrir lóðir við  
  Bláengi, Ölfusi.

Kynningarfundur verður í Ráðhúskaffi, Hafnarbergi 1, 815 
Þorlákshöfn, kl. 16:30 fimmtudaginn 13. febrúar n.k. 

Sigurður Ósmann Jónsson
skipulags- og byggingarfulltrúi.

Kynningarfundur  
um skipulagsmál

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Eignarhaldsfélags Suðurnesja hf. verður 
haldinn fimmtudaginn 27.febrúar 2014 kl. 15:00 á Hótel 
Keflavík að Vatnsnesvegi 14, Reykjanesbæ

Dagskrá
• Venjuleg aðalfundarstörf
• Önnur mál

Stjórnin
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

Nei, 
góðan 
daginn, 
Pondus!

Eddi!!
Þú sást 
mig ekki!

Segðu það 
við augun 

í mér!

Hjónabands-
ráðgjöf Hann 

sýnir bara 
væntumþykju 

í kringum 
matartíma.

Af hverju ertu búin að vera að 
lána vinum þínum fötin þín?

Það er það 
sem stelpur 

gera, mamma!

Það er 
gaman, það er 
skapandi, það 

er skemmtilegt …

En það gerir mömmu 
þína brjálaða!

Það er einmitt 
skemmtilegi 

hlutinn. 

„Ekkert verður raunverulegt fyrr en maður upplifir það.“
 John Keats

Felix Steinþórsson (1.537) vann lag-
legan sigur á Halldóri Atla Kristjáns-
syni (1.000) í 4. umferð Skákþings 
Reykjavíkur.
Hvítur á leik:

31. Hxd8! Hxd8 32. Bxf6#. Jón 
Kristinn Þorgeirsson varð um helgina 
skákmeistari Akureyrar. Jón Kristinn, 
sem er aðeins 14 ára, er sá yngsti 
í sögu Skákfélags Akureyrar, sem 
fagnaði 95 ára afmæli í gær, sem það 
afrekar.
www.skak.is: 250 keppendur 
komnir í Reykjavíkurskákmótið.

LÁRÉTT 2. glansa, 6. öfug röð, 8. 
blóðhlaup, 9. þukl, 11. í röð, 12. erfiði, 
14. massa, 16. nudd, 17. þvottur, 18. 
geislahjúpur, 20. vörumerki, 21. sleit.

LÓÐRÉTT 1. að lokum, 3. 950, 4. 
eldsneyti, 5. tímabils, 7. eðlisgerð, 10. 
af, 13. veitt eftirför, 15. eldhúsáhald, 
16. lík, 19. tvíhljóði.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. gljá, 6. on, 8. mar, 9. káf, 
11. rs, 12. streð, 14. tálga, 16. nú, 17. 
tau, 18. ára, 20. ss, 21. rauf. 

LÓÐRÉTT: 1. loks, 3. lm, 4. jarðgas, 
5. árs, 7. náttúra, 10. frá, 13. elt, 15. 
ausa, 16. nár, 19. au.

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

7 5 1 8 9 2 4 3 6
3 4 8 1 5 6 2 7 9
2 6 9 3 4 7 8 5 1
8 7 4 5 6 9 3 1 2
5 9 3 2 1 4 6 8 7
1 2 6 7 8 3 5 9 4
9 1 2 4 3 5 7 6 8
4 8 5 6 7 1 9 2 3
6 3 7 9 2 8 1 4 5

7 6 5 9 8 1 4 3 2
3 1 8 4 2 6 9 5 7
4 9 2 7 5 3 6 8 1
1 2 4 5 3 8 7 9 6
5 7 6 1 9 4 3 2 8
8 3 9 2 6 7 1 4 5
2 8 1 3 7 9 5 6 4
6 4 3 8 1 5 2 7 9
9 5 7 6 4 2 8 1 3

8 1 7 2 4 9 3 5 6
2 6 3 5 8 1 7 9 4
9 4 5 3 6 7 1 8 2
5 3 8 6 7 2 4 1 9
4 7 6 9 1 8 2 3 5
1 9 2 4 3 5 6 7 8
6 8 9 7 2 3 5 4 1
7 5 4 1 9 6 8 2 3
3 2 1 8 5 4 9 6 7

7 2 6 5 3 8 1 4 9
1 4 5 2 6 9 3 7 8
8 9 3 7 1 4 6 2 5
5 8 9 6 2 1 7 3 4
2 6 7 4 8 3 5 9 1
3 1 4 9 5 7 8 6 2
9 7 1 8 4 6 2 5 3
6 3 2 1 9 5 4 8 7
4 5 8 3 7 2 9 1 6

8 7 3 1 9 4 5 2 6
9 5 6 8 2 7 4 3 1
1 2 4 3 5 6 7 8 9
6 1 7 5 3 2 8 9 4
4 3 8 9 7 1 6 5 2
2 9 5 6 4 8 1 7 3
3 8 2 4 6 5 9 1 7
5 4 9 7 1 3 2 6 8
7 6 1 2 8 9 3 4 5

9 5 7 2 8 6 3 4 1
8 6 3 9 1 4 2 7 5
4 1 2 5 3 7 9 6 8
3 7 9 1 4 5 6 8 2
6 4 5 8 7 2 1 3 9
1 2 8 6 9 3 7 5 4
5 9 4 3 6 1 8 2 7
2 8 6 7 5 9 4 1 3
7 3 1 4 2 8 5 9 6
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Skæruliðarnir í Guerrilla Light-
ing munu lýsa upp skamm-
degið með „árásum“ á illa lýst 
mannvirki í Breiðholti annað 
kvöld. Skæruliðarnir hafa valið 
nokkra staði í Efra-Breiðholti 
sem þeir munu umbreyta með 
ljósum. Hver „ljósaárás“ stend-
ur aðeins yfir í nokkrar mín-
útur og því mikilvægt að vera 
vel vakandi til að missa ekki af 
sjónarspilinu. Skæruliðarnir 
leiða áhorfendur á milli staða og 
bjóða upp á rjúkandi kakó eftir 
gönguna. 

Skæruliðahópurinn saman-
stendur af útskrifuðum nem-
endum og fyrsta árs nemanda í 
lýsingarhönnun í Tækniskólan-
um auk sjálfboðaliða frá félags-
miðstöðvum í Breiðholti. Ljósa-
árásirnar hefjast við inngang 
Fellaskóla í Efra-Breiðholti mið-
vikudagskvöldið 12. febrúar 
kl. 20.

Skæruliðar
í Breiðholti

VETRARHÁTÍÐ  Ljósaárásir verða fram-
kvæmdar í Breiðholtinu annað kvöld.

LEIKLIST  ★★★★★

Bláskjár

HÖFUNDUR: TYRFINGUR TYRFINGSSON 
LEIKSTJÓRN: VIGNIR RAFN VALÞÓRS-
SON LEIKMYND OG BÚNINGAR: BRYNJA 
BJÖRNSDÓTTIR AÐSTOÐARLEIKSTJÓRI: 
PÉTUR ÁRMANNSSON LÝSING OG 
HLJÓÐ: GARÐAR BORGÞÓRSSON TÓN-
LIST: HÖGNI EGILSSON

Þegar gengið var inn í litla sal 
Borgarleikhússins á frumsýningu 
Bláskjás eftir Tyrfing Tyrfings-
son varð strax ljóst að verið var 
að bjóða áhorfendum inn í lokaðan 
heim. Á sviðinu sátu systkinin Val-
ter og Ella algjörlega upptekin af 
eigin dútli enda hafa þau ekki stig-
ið fæti út fyrir kjallaraíbúðina sem 
sviðið á að fyrirstilla í heil sjö ár. 
Þau hafa búið sér til tveggja manna 
heim sem með aðstoð tækninnar 
býður upp á allt sem þau þurfa, 
nema raunveruleika og samskipti 
við annað fólk. 

Fljótlega eftir að sýningin hefst 
kemur í ljós að ástæða þessar-
ar innilokunar er kúgarinn faðir 
þeirra, landsfrægur stjórnmála-
maður sem býr á efri hæðum húss-
ins með uppáhaldinu sínu honum 
Eiríki. Nú er faðirinn látinn og 
Eiríkur kemur í kjallarann til að 
reyna að fá systkini sín með sér í 
jarðarförina. Upphefst þá mikill 
leikur katta að mús, mús sem held-
ur reyndar að hún sé kötturinn í 
leiknum.

Samskipti þeirra systkinanna 
eru í senn sprenghlægileg og sorg-
legri en tárum taki. Einlægni og 
hreinskilni eru ekki til í þeirra 
orðaforða og þrátt fyrir að tæpt 
sé á ýmsum skelfilegum leyndar-
málum er ekkert rætt, ekki tekið 
á neinu. Þau flýja í sögur, leiki og 
drauma og undir og yfir og allt um 
kring svífur minnið úr sögunni um 
Bláskjá, bláeyga greifasoninn sem 
sígaunarnir rændu og lokuðu inni 
í myrkum helli. Spurningin hér er 

þó kannski fyrst og fremst hver 
kúgar hvern og hver er innilokað-
ur. Viljum við nokkuð frelsi þegar 
allt kemur til alls? Og hver vill í 
rauninni bera ábyrgð á eigin lífi og 
gjörðum?

Sýningin er feikilega lífleg, hröð 
og skemmtileg, tónlistin leikur stórt 
hlutverk og sögurnar sem gripið er 
í til að flýja óþægilegan veruleika 
eru hver annarri fyndnari þótt allt-
af sé stutt í helsáran undirtóninn. 
Tyrfingur sannar hér það sem leik-
húsáhugafólk var sterklega farið að 
gruna að hann er frjór og frumlegur 

höfundur sem kann að nýta leikhús-
ið og öll trix þess út í æsar.

Systkinin þrjú eru leikin af Hirti 
Jóhanni Jónssyni, Arndísi Hrönn 
Egilsdóttur og Arnmundi Ernst B. 
Björnssyni sem öll glansa í hlut-
verkunum og hafa hið hárfína jafn-
vægi milli gríns og tragedíu full-
komlega á valdi sínu. Að hinum 
tveimur ólöstuðum er það þó Hjört-
ur Jóhann sem stelur senunni og 
bókstaflega fer á kostum í hlutverki 
hins brjóstumkennanlega Valters.

Leikmynd Brynju Björnsdóttur 
er einföld og stílhrein og tilfinn-

ingin fyrir innilokuninni kemst vel 
til skila. Vignir Rafn Valþórsson 
leikstjóri hefur valið þá leið að láta 
sýninguna virka eins og kabarett-
sjóv sem kemur virkilega vel út og 
harmón erar vel við texta Tyrfings. 
Tónlist Högna Egilssonar er svo 
punkturinn yfir i-ið, en allt hjálp-
ast þetta að við að gera sýninguna 
að sterkri og áhrifamikilli upplifun.

 Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Bráðskemmtileg og 
sterk sýning þar sem leikarar fara á 
kostum í vel skrifuðu verki. 

Hver kærir sig um frelsi?

BLÁSKJÁR  „Systkinin þrjú eru leikin af Hirti Jóhanni Jónssyni, Arndísi Hrönn Egilsdóttur og Arnmundi Ernst B. Björnssyni sem 
öll glansa í hlutverkunum.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ford.is

Ford Fiesta. 

„Besti smábíllinn“

Beinskiptur frá 2.450.000 kr.
Sjálfskiptur frá 2.790.000 kr.

Ford Fiesta, bensín 65 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km. Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. 
CO2 114 g/km. Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
 

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

Ekki enn sannfærð/ur? Hér eru fleiri staðreyndir um Ford Fiesta:
Hiti er í framsætum og 3,5 tommu upplýsingaskjár í mælaborði. Farangursrýmið er einstaklega rúmt (290 lítra). CO2 gildin eru óvenju lág fyrir bensínvél og hann fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur.  
Ford MyKey, brekkuaðstoð og EasyFuel er staðalbúnaður. Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns. Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög fljótur
að hitna sem er afar hentugt á köldum vetrarmorgnum!

Ford Fiesta var valinn besti smábíllinn árið 2013 af 
sérfræðingum eins vinsælasta bílablaðs heims, Auto 
Express.

Brimborg fagnar 50 árum í bílgreininni og af því tilefni 
fylgja ný Nokian vetrardekk að verðmæti 120.000 kr. 
öllum Ford Fiesta í febrúar. Nýttu tækifærið. 

Komdu og prófaðu þennan snilldar bíl.
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BAKÞANKAR 
Álfrúnar 
Pálsdóttur

„Hugmyndin að sýningunni 
sprettur í raun af annarri sýn-
ingu, Homo Erectus, sem við 
settum upp árið 2011. Ungling-
ar sækja leikhús frekar lítið og 
okkur fannst vanta svona sýn-
ingu,“ segir Sólveig Guðmunds-
dóttir leikkona og einn höfunda 
verksins Kynfræðsla Pörupilta 
sem leikhópurinn Pörupilt-
ar setur upp. Ásamt Sólveigu 
skipa leikkonurnar Alexía Björg 
Jóhannesdóttir og María Páls-
dóttir leikhópinn Pörupilta og 
eru þær einnig höfundar verks-
ins. Leikkonurnar þrjár klæða 
sig upp sem stráka. „Pörupilt-
arnir, þeir Nonni Bö, Hermann 
Gunnarsson og Dóri Maack, eru 
vel meinandi og hressir. Þeir 
telja sig vita allt um kynlíf þó að 
þeir stundi það ekki allir sjálfir,“ 
útskýrir Sólveig. 

Saga Pörupiltanna er þannig að 
þeir hafa verið lengi á atvinnu-
leysisbótum og átti því að taka þá 
af bótum nema þeir færu að sinna 
samfélagsstörfum. „Þess vegna 
fóru þeir út í að halda þessa kyn-
fræðslu.“

Sýningin er í raun kynfræðsla 
og er nemendum í 10. bekk í flest-
um grunnskólum á höfuðborg-
arsvæðinu boðið á sýninguna. 
„Nemendum í 10. bekk er boðið en 
við verðum líka með opna sýningu 
í mars. Ef þetta gengur vel getur 
verið að við förum með sýninguna 
víðar,“ segir Sólveig.

Verkefnið er styrkt af Hlað-

varpanum, Samfélagssjóði Lands-
bankans, Sprotasjóði og unnið í 
samstarfi við Borgarleikhúsið.

Pörupiltarnir fengu ráð frá kyn-
lífssérfræðingnum Siggu Dögg og 
einnig frá nemendum Kvennaskól-
ans í Reykjavík. „Við erum auð-
vitað þrjár settlegar mömmur og 
því gaman að geta brugðið sér í 
annan karakter. Við fengum ráð 
og punkta frá mörgum aðilum til 
að gera sýninguna sem besta.“ 

Leikkonurnar hófu sitt sam-
starf sem Pörupiltar árið 2006 
og settu, eins og fyrr segir, upp 

uppistandssýninguna Homo Erec-
tus í Þjóðleikhúskjallaranum árið 
2011 með þessar sömu persónur. 
„Homo Erectus var meira um 
samskipti kynjanna og þess hátt-
ar en sýningin núna er meira um 
kynlíf og kynfræðslu.“

Kynfræðslan verður frumsýnd 
á morgun í Borgarleikhúsinu fyrir 
10. bekkinga en tvær opnar sýn-
ingar verða 23. og 30. mars. „Við 
sjáum svo til með framhaldið, 
mögulega gerum við meira úr 
sýningunni.“

 gunnarleo@frettabladid.is

Pörupiltarnir fræða 
unglinga um kynlíf
Þrjár leikkonur sem dulbúa sig sem pörupilta ætla að fræða unglinga um kynlíf. Pöru-
piltarnir ætla bjóða 10. bekkingum á sýninguna og fræða þá á skemmtilegan hátt. 

PÖRUPILTAR  Leikkonurnar Alexía Björg Jóhannesdóttir, María Pálsdóttir og Sólveig 
Guðmundsdóttir hér í gervi Pörupiltanna, Nonna Bö, Hermanns Gunnarssonar og 
Dóra Maack.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

INSIDE LLEWYN DAVIS
INSIDE LLEWYN DAVIS LÚXUS
HER
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 2D

Ý ÖSKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 3D
47 RONIN 3D
BELIEVE
SECRET LIFE OG WALTER MITTY 
THE HOBBIT 3D48RD
THE HOBBIT 3D48R D LÚXUS

INSIDE LLEWYN DAVIS 
HER
DALLAS BUYERS CLUB
EYJAFJALLAJÖKULL
AUGUST: OSAGE COUNTY
THE BOOK THIEF

KL.   5.40 - 8 - 10.20
KL. 8 - 10.20  
KL. 8 
KL. 3.30 - 5.40 
KL. 3.30
KL. 10.40
KL. 3.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.40 - 9
KL. 4.30

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN
GILDA EKKI Í BORGARBÍÓ

KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 6 - 9
KL. 8 - 10.30
KL. 6
KL. 6
KL. 9

NÁNAR Á MIÐI.IS

INSIDE LLEWYN DAVIS HER
DALLAS BUYERS CLUB
HER
NURSE 3D
THE BOOK THIEF 
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 2D

KL. 8  
KL. 8
KL. 10.10
KL. 10.10
KL. 5.45 
KL. 5.45

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

NURSE 3D 8, 10
DALLAS BUYERS CLUB 5:45, 8, 10:20
47 RONIN 3D 10:30
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 6 2D
HOBBIT 2 3D 5
SECRET LIFE OF WALTER MITTY 8

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

ÓTEXTUÐ

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

„Þessir tónleikar voru ákveðnir 
fyrirvaralaust. Það mætti alveg 
segja að þetta sé nokkurs konar 
opin æfing og að þetta verði mjög 
heimilislegt allt saman,“ segir 
Kristinn Sæmundsson, umboðs-
maður færeysku tónlistarkonunn-
ar Eivarar Pálsdóttur. 

Hún kemur fram á tónleikum 
sem fara fram á Gauknum á mið-
vikudagskvöldið.  

Með henni leika færeyskir 
félagar og verða leikin lög af 
löngum, glæstum ferli Eivarar. 
Hún kemur fram á fleiri tón-
leikum á næstunni, meðal annars 
í Hofi á Akureyri á laugardags-
kvöld og í Bæjarbíói í Hafnarfirði  
á sunnudagskvöld.

Tónleikar Eivarar hefjast 
klukkan 22.00 annað kvöld en 
húsið verður opnað klukkan 21.00 
og kostar 2.000 krónur inn.  - glp

Eivör á Íslandi

TÓNLEIKAR Á GAUKNUM  Tónlistar-
konan Eivör Pálsdóttir kemur fram 
ásamt færeyskum félögum sínum 
annað kvöld. MYND/SEM JOHANNSSON

Hin 32 ára Paris Hilton lét sig 
ekki vanta á Brian Lichtenberg-
sýninguna sem haldin var á The 
Hub á Hudson-hótelinu á tísku-
vikunni í New York. Paris mætti 
með systur sinni, Nicky Hilton, 
og þær voru ófeimnar við að 
stilla sér upp fyrir myndavél-
arnar. Fataval Paris vakti athygli 
en hún var í örlitlum stutterma 
crop-leðurtopp sem rétt náði 
niður fyrir brjóstin og í svörtu 
leðurpilsi í stíl. 

Paris Hilton 
sýnir brjóstin

SKEMMTI SÉR  Paris Hilton var í efnis-
litlum fatnaði á tískuvikunni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Mamma, þarna er stæði til að leggja 
í,“ heyrðist í dóttur minni úr aftur-

sætinu er við vorum í klassískri stæðaleit 
fyrir utan eina góða verslunarmiðstöð. 
Stæðið umrædda var blámálað svo ég var 
fljót að svara annars hugar: „Nei, þetta er 
fatlaðra stæði. Við megum ekki leggja þar.“ 
Sú stutta tók þá andköf og baunaði á móður 
sína grafalvarleg á svip: „Mamma, fatl-
aðir eru venjulegt fólk eins og við.“ Skák og 
mát. Móðirin þurfti að sjálfsögðu að leið-
rétta sig og afsaka orðavalið innilega.

FRUMBURÐURINN er kominn á þann 
aldur að það er eins gott að fara að passa 
sig. Hún er eins og svampur á umhverf-
ið og man allt. Það fer ekkert framhjá 
minni konu. Ef henni er skipað að 
klæða sig eftir veðri er eins gott að 

klæða sig sjálfur í kuldagallann. 
Allt sem fer fram á heimilinu er 
undir vökulum augum hennar. 
Ansi gott aðhald fyrir fullorðna 
fólkið. Fyrirmyndirnar. 

LITLI svampurinn er að að 
stíga sín fyrstu skref á inter-
netinu og ég vildi óska að 

ég væri bara að tala um lestrarleik Glóa 
geimveru. YouTube er aðalsíðan þar sem 
mín horfir á allt frá Latabæ á spænsku 
að nýjustu poppslögurunum. Strumpalag 
Britney Spears og frumskógarmyndband 
Katy Perry eru þar í uppáhaldi en söng-
konurnar eru fyrir henni eins og Sigga 
Beinteins var fyrir mér fyrir 24 árum. 
Munurinn er sá að það djarfasta sem Sigga 
klæddist var rauði kjóllinn í Eurovision 
árið 1990. Kjóll sem markaði upphafið að 
mínum tískuáhuga en það er önnur saga.  

FEMÍNÍSKA hjarta móðurinnar tekur 
aukaslag þegar ungfrú Spears dillar sér 
eggjandi innan um strumpana á skjánum. 
Mig langar mest til að grípa fyrir augun á 
dótturinni og setjast upp í sófa með Astrid 
Lindgren að vopni. Sú stutta syngur hástöf-
um með Wrecking Ball með Miley Cyrus 
en ef ég fæ einhverju ráðið verður mynd-
bandið seint til sýnis. Ég vil nefnilega ekki 
að klæðaburður, eða klæðaleysi, frú Cyrus 
hafi áhrif á framtíðarfataval stúlkunnar. 
Ég var því ekki lengi að láta mér líka við 
Facebook-hópinn Fullklædd.is í von um að 
geta fundið arftaka Spears á YouTube og 
mæli með því fyrir foreldra í sömu sporum. 

Litla fyrirmyndarfólkið



STÖÐ 2 OG BYLGJAN KYNNA  

LAUGARDAGINN 5. APRÍL KL. 20.00 Í ELDBORGARSAL ÁSAMT HLJÓMSVEIT

KYNNIR ARI ELDJÁRN

LÖGIN SEM HAFA LIFAÐ MEÐ ÞJÓÐINNI Í GEGNUM TÍÐINA.
MISSIÐ EKKI AF EINSTÖKUM TÓNLISTARVIÐBURÐI!

LÖGIN SEM HAFA LIFAÐ MEÐ ÞJÓÐINNI Í GEGNUM TÍÐINA.
MISSIÐ EKKI AF EINSTÖKUM TÓNLISTARVIÐBURÐI!

MIÐASALA HEFST Í DAG KL. 12.00
BENEDIKT BRYNLEIFSSON TROMMUR  EIÐUR ARNARSSON BASSI  GUÐMUNDUR PÉTURSSON GÍTAR JÓN ELVAR HAFSTEINSSON GÍTAR  ÞÓRIR ÚLFARSSON HLJÓMBORÐ  ÞÓRIR BALDURSSON HAMMOND

 MIÐASALA Á MIÐI.IS, HARPA.IS OG Í SÍMA 528 5050



11. febrúar 2014  ÞRIÐJUDAGUR| SPORT | 22

3 í röð?
Bandaríkjamaðurinn 
Shaun White á 
möguleika á því í 
dag að vinna 
hálfpípu snjó-
brettakeppninnar 
á þriðju Ólympíu-
leikunum í röð en 
hann vann þessa 
grein einnig 2006 í 
Tórínó og 2010 í 
Vancouver.

VETRARLYMPÍULEIKARNIR Í SOTSJÍ 2014 STJÖRNUR GÆRDAGSINS MICHEL OG RONALD MULDER SKAUTAHLAUP
Hollensku tvíburabræðurnir Michel 
Mulder og Ronald Mulder komust 
báðir á pall í gær í 500 metra skauta-
hlaupi karla á Vetrarólympíuleik-
unum í Sotsjí í Rússlandi. Þeir urðu 
þar með aðeins aðrir bræðurnir í 
sögu Vetrarleikanna til að vinna 
verðlaun í sömu grein en fyrir þrjátíu 
árum unnu Bandaríkjamennirnir Phil 
og Steven Mahre gull og silfur í svigi 
á ÓL í Sarajevo 1984. 
Michel Mulder vann með minnsta 
mögulega mun en hann varð aðeins 
0,01 sekúndu á undan landa sínum 
Jan Smeekens. 
„Ég vissi í rauninni ekki hvaða 

tími myndi duga. Ég hef sjálfur tapað 
hlaupum á einum hundrasta úr 
sekúndum. Það er ótrúlegt að vinna 
núna og vera Ólympíumeistari,“ 
sagði Michel Mulder.
Það var reyndar drama í lokin því 
Smeekens hélt fyrst að hann hefði 
komið í mark á sama tíma og Mulder. 
Það var hins vegar leiðrétt þegar 
opinber tími hans kom upp á töflu. 
Michel Mulder er tíu mínútum yngri 
en tvíburabróðir hans Ronald Mulder 
en Michel var 15 sekúndubrotum á 
undan Ronald í úrslitum 500 metra 
skautahlaupsins.  - óój

DAGSKRÁ ÞRIÐJUDAGUR

GÓÐUR DAGUR FYRIR...

VANN SÍNA SLÖKUSTU GREIN  Kanada-
maðurinn Charles Hamelin vann 1.500 
metra skautaat í skautahlaupi á stuttri 
braut en hann á enn eftir að keppa í 
tveimur gullgreinum sínum frá því í 
Vancouver fyrir fjórum árum. 
 MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

VARÐI TITILINN   Þjóðverjinn Maria 
Höfl-Riesch varð Ólympíumeistari í 
alpatvíkeppni kvenna í gær. Hún varð 
fimmta í bruni og þriðja í svigi en 
enginn náði betri  heildartíma í báðum 
ferðum. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

ÖRUGGUR SIGUR  Frakkinn Martin 
Fourcade vann eltigöngu í skíðaskotfimi 
karla í gær en landi hans Jean Guill-
aume Beatrix varð í þriðja sæti. Hér 
fagna þeir.  MYND/NORDICPHOTOS/GETTY
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ÓL2014 „Það fer rosalega vel um 
mig en hér er allt sem maður getur 
mögulega hugsað sér,“ sagði skíða-
göngukappinn Sævar Birgisson 
við Fréttablaðið en hann keppir 
á morgun í 15 km sprettgöngu á 
Vetrarólympíuleikunum í Sotsjí í 
Rússlandi. Sævar er fyrsti fulltrúi 
Íslands í skíðagöngu á Ólympíu-
leikum í tvo áratugi og fyrstur af 
fimm íslenskum keppendum sem 
keppir í Sotsjí. Allir hinir keppa í 
alpagreinum.

„Æfingar hafa gengið mjög vel 
og ég hef vanist þunna loftinu 
ágætlega,“ segir Sævar sem dvelst 
ekki á sama stað og aðrir íslenskir 
keppendur. Hann er í hinu svoköll-
uðu „úthaldsþorpi“ en keppendur í 
alpagreinum haldast við í „fjalla-
þorpinu“. 

Sævar er þó síður en svo ein-
samall þar sem faðir hans er einn 
fararstjóra íslenska hópsins. „Svo 
eru hér keppendur úr öllum heims-
hornum,“ bætir hann við.

Færið er hart og fínt
Sævar hefur áður gefið út að hann 
yrði sáttur við að verða meðal 50 
efstu keppenda í göngunni á morg-
un. „Þetta verður annars bara að 
koma í ljós. Maður gengur bara 
eins hratt og maður getur,“ segir 
Sævar en bætir við að það sé ýmis-
legt að varast í brautinni.

„Það eru tvær mjög langar og 
krefjandi brekkur í brautinni og 
þá er sprettbrautin í lengri kant-
inum miðað við það sem gengur og 
gerist. Maður verður því að halda 
aftur af sér og klára brekkurnar 
vel. Það er hins vegar hart og fínt 
færi sem hentar mér vel auk þess 
sem það er gott að spyrna með 
slíkt undirlag. Ég vona að færið 
haldist þannig þegar út í keppnina 
er komið.“ 

Sævar æfði á Ítalíu í aðdraganda 
leikanna og var þá hærra yfir sjáv-
armáli en í Sotsjí. „Þá var ég að 

æfa í 1.800-2.000 metrum en hér 
erum við um 1.500 m yfir sjávar-
máli. Ég tel mig því vera kominn 
með góðan grunn til að þola þær 
aðstæður sem skapast í svo mik-
illi hæð.“

Lét forsetann bíða eftir sér
Þess má geta að Sævar mun njóta 
liðsinnis norska keppnisliðs-
ins á morgun og er með norskan 
„smurningsmann“ sem sér um 
skíðin hans.

Mikið hefur verið fjallað um 
aðstæður keppenda og fjölmiðla-

fólks í Sotsjí og fjölmargar mynd-
ir birst af misboðlegum aðstæðum 
þeirra. Sævar kannast ekkert við 
slíkt hjá sér.

„Ég skil reyndar ekkert í þeim 
fréttum því ég hef ekki getað sett 
neitt út á nokkurn hlut hér og hef 
ég nú verið hér í nokkra daga. 
Byggingunni sem við erum í núna 
verður reyndar breytt í fimm 
stjörnu hótel eftir leikana og kann 
það að hafa eitthvað að segja,“ 
segir Sævar og segir upplifunina 
af leikunum vera magnaða.

„Það var mjög skemmtilegt á 

setningarhátíðinni og þá sérstak-
lega að hafa fengið að vera fána-
beri. 

Það verður stund sem ég gleymi 
seint. Svo var líka gaman að fá 
forsetann í heimsókn hingað í 
þorpið en hann þurfti reyndar að 
bíða eftir mér á meðan ég kláraði 
æfingu. Það eru ekki margir sem 
láta forsetann bíða eftir sér en ég 
held að það hafi farið vel um hann 
á meðan,“ sagði Sævar í léttum dúr 
og spenntur fyrir stóru stundinni í 
dag. 

 eirikur@frettabladid.is

Mig skortir ekkert í Sotsjí
Sævar Birgisson keppir fyrstur Íslendinga á Vetrarólympíuleikunum í Sotsjí í dag þegar hann tekur þátt í 
15 km sprettgöngu. Hann ber leikunum góða sögu og segir að aðstæður séu eins og best verður á kosið.

Á ÆFINGU  Sævar segir æfingar sínar í Sotsjí hafa gengið vel en hann keppir í 15 km sprettgöngu í dag. MYND/ÚR EINKASAFNI

09.00 SKÍÐAFIMI KVENNA
09.50 SPRETTGANGA KARLA OG 
KVENNA: UNDANKEPPNI
10.55 SKÍÐAFIMI KVENNA (E)
12.00 SPRETTGANGA KARLA OG 
KVENNA
14.50 10KM SKÍÐASKOTFIMI KV.
16.20 LUGE SLEÐAKEPPNI KV.
17.30 SNJÓBRETTI KARLA–  
HALFPIPE
18.40 500M SKAUTAHLAUP 
KVENNA
20.15 SKÍÐASTÖKK KVENNA
22.00 SAMANTEKT FRÁ DEGI 4
22.35 ÍSHOKKÍ KVENNA: 
ÞÝSKALAND-SVÍÞJÓÐ (E)

-90%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ
Við höfum opnað útsölumarkað í öllum okkar verslunum, mikið 
úrval af skrifstofuvörum, föndri, spilum , leikföngum, náms-  
og kennsluvörum og fleira og fleira, allt að 90% afsláttur.  
Komdu við og gerðu góð kaup.

ÚTSÖLUMARKAÐURÚTSÖLUMARKAÐUR

A4 Skeifunni 17 / A4 Smáratorgi 1 / A4 Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði  /  A4 Dalsbraut 1, Akureyri / A4 Miðvangi 13, Egilsstöðum / A4 Austurvegi 65, Selfossi
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KÖRFUBOLTI „Það var frábært að þjálfa þessa 
stráka. Þeir eru alveg frábærir og ákvörðun 
mín tengist þeim á engan hátt,“ segir Sví-
inn Peter Öqvist sem heldur ekki áfram sem 
landsliðsþjálfari í körfubolta.

Hann stýrði Íslandi í tveimur undan-
keppnum auk þess sem hann fór með liðið á 
sterkt alþjóðlegt mót í Kína þar sem unnust 
frábærir sigrar á Makedóníu og Svartfjalla-
landi. „Það er af fjölskylduástæðum sem ég 
verð að segja starfinu lausu. Við erum að 
eignast okkar þriðja barn á næstunni og það 
eru ýmsir praktískir hlutir sem eru erfiðir 
hvað varðar að fara með alla fjölskylduna til 
annars lands. Við verðum að vera í Svíþjóð 

í sumar,“ segir Öqvist í samtali við Frétta-
blaðið en hann er stoltur af verkum sínum 
með íslenska liðið.

„Ég er mjög stoltur af því hvernig strák-
arnir og spilamennska okkar hefur orðið 
betri. Við spilum körfubolta sem við getum 
verið stoltir af. Við höfum líka verið að 
vinna mjög góð lið og gefa öðrum góðum 
liðum hörkuleiki.“

Öqvist segist mæla árangurinn í þeim 
liðum sem Ísland hefur skilið eftir fyrir 
aftan sig á styrkleikalista FIBA en Ísland 
var 22. sterkasta liðið í drættinum fyrir und-
ankeppni EM 2015 þegar dregið var.

„Fyrir neðan okkur eru þjóðir sem við 

höfum verið að klifra upp fyrir. Þann-
ig sjáum við hvernig liðið var orðið betra. 
Þetta er staða sem KKÍ þarf að reyna halda 
og hægt en örugglega setja fleiri þjóðir 
fyrir aftan sig,“ segir Öqvist.

Tímasetningin á brotthvarfi Öqvists hent-
ar honum vel því samningur hans hans hjá 
Sundsvall í sænsku úrvalsdeildinni rennur 
út í sumar og þá er sænska landsliðsþjálf-
arastarfið laust. „Ég er bara hugsa um að 
klára tímabilið með Sundsvall. Sænska 
starfið er laust og við sjáum bara til hvern 
þeir velja. Þetta er allavega síðasta árið mitt 
með Sundsvall þannig það er allt opið,“ segir 
Peter Öqvist. - tom

Spiluðum körfubolta sem við getum verið stoltir af
Svíinn Peter Öqvist er hættur sem þjálfari íslenska landsliðsins í körfubolta af persónulegum ástæðum en er stoltur af tímanum hér.

HÆTTUR  Peter Öqvist er orðaður við sænska 
landsliðsþjálfarastarfið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DOMINOS KARLA 
HAUKAR - STJARNAN 76-67 (40-36)
Atkvæðamestir: Terrence Watson 29/20 frák./5 
varin, Emil Barja 14 - Jón Sverrisson 22/18 frák., 
Dagur Kár Jónsson 17, Marvin Valdimarsson 10.

COCA COLA-BIKAR
8 LIÐA ÚRSLIT KARLA
AKUREYRI - FH 30-32 (25-25 FRAML.)
Bjarni Fritzson 13/10, Þrándur Gíslason 7 - 
Magnús Óli Magnússon 6, Ásbjörn Friðriksson 
6/2, Einar Rafn Eiðsson 6/2.

VALUR - HAUKAR 26-27
Guðm. Hólmar Helgas. 8/1, Geir Guðmundss. 
5 - Jón Þorbjörn Jóhannsson 6, Árni Steinn 
Steinþórsson 5, Þórður Rafn Guðmundsson 4

SELFOSS - ÍR 23-28
Andri Sveins. 5, Einar Sverris. 5, Ómar Magnúss. 
5 - Sturla Ásgeirss. 12, Björgvin Hólmgeirsson 7.

Í undanúrsl. karla: Afturelding, FH, Haukar og ÍR. 

Í undanúrslitum kvenna: Stjarnan,  Valur,  Grótta 
og Haukar. 

REYKJAVÍKURMÓT
ÚRSLITALEIKUR Í EGILSHÖLLINNI
FRAM - KR 1-1 (5-4 Í VÍTAKEPPNI)
1-0 Hafsteinn Briem (78.), 1-1 Aron Bjarki 
Jósepsson (83.). Fyrsti titill Fram undir stjórn 
Bjarna Guðjónssonar. KR tapaði úrslitaleiknum 
fjórða árið í röð. Ögmundur Kristinsson, 
markvörður Fram, varði vítaspyrnu frá Almari 
Ormarssyni fyrrverandi leikmanni Fram. Það var 
eina vítaspyrnan sem fór forgörðum.

HANDBOLTI Aron Kristjánsson, 
þjálfari íslenska karlalands-
liðsins í handbolta, mun þjálfa 
danska úrvalsdeildarliðið KIF 
Kolding Kaupmannahöfn út þetta 
tímabil en hann fékk leyfi frá 
HSÍ. 

„Þeir höfðu samband við mig 
strax eftir EM. Þeir eru í tölu-
verðum vandræðum í augna-
blikinu. Það hafa hrannast upp 
meiðsli og veikindi hjá þeim und-
anfarið og það verður því mikil 
áskorun fyrir mig að fara þangað 
og klára tímabilið,“ sagði Aron en 
hann fór út í morgun.

„Þetta eru ekki þeir fyrstu sem 
hafa verið að krukka í mann og 
ég hef fengið nokkur símtölin í 
vetur. Það hefur ekki verið á dag-
skránni að fara út en þetta hent-
aði vel. EM var búið og það eru 
engin stór verkefni hjá landslið-
inu fyrr en í sumar,“ sagði Aron. 
Hann segir forráðamenn Kolding 
gera sér grein fyrir því að þeir 
eigi í vandamálum með hópinn.

„Það er hrikalega áskorun að 
taka við þeim núna þegar þeir 
eru í svona miklum vandamálum. 
Þegar þeir eru með fullt lið og 
enga meidda þá er þetta mjög 
sterkt lið. Núna er liðið í öðru 
sæti í deildinni á eftir mínum 
gömlu félögum í Skjern. Það 
verður gaman að kljást við þá,“ 
segir Aron sem segir vörn og 
markvörslu vera aðalstyrk Kold-
ing-liðsins í dag.  - óój

Aron tók við 
liði Kolding

TEKUR VIÐ EINU BESTA LIÐINU   Aron 
Kristjánsson er nýr þjálfari danska 
stórliðsins KIF Kolding. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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ÚTVARP 
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 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

11.30 Just Go With It
13.25 Submarine  
15.05 The Bucket List
16.45 Just Go With It
18.40 Submarine  
20.20 The Bucket List
22.00 Ted
23.45 Never Let me Go
01.30 The Burrowers  
03.10 Ted

08.00 PGA Tour 2014 11.00 Golfing World 2014 
11.50 PGA Tour 2014 14.50 Inside The PGA Tour 
2014 15.15 Feherty 16.00 Champions Tour 2014 
18.00 Golfing World 2014 18.50 PGA Tour 2014 - 
Highlights 19.45 Golfing World 2014 20.35 PGA 
Tour 2014 - Highlights 21.30 PGA Tour 2014

17.55 Strákarnir
18.20 Friends 
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men
20.00 Grey‘s Anatomy  (22:24) 
20.45 Hannað fyrir Ísland  (5:7) 
21.30 Veggfóður  (12:20) 
22.10 Nikolaj og Julie  
23.05 Anna Pihl  
23.50 Cold Feet 5  
00.40 The Fixer  
01.30 Hannað fyrir Ísland  
02.15 Veggfóður  
03.00 Nikolaj og Julie  
03.50 Anna Pihl
04.35 Tónlistarmyndbönd

07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  07.46 Doddi litli og Eyrnastór  08.00 
Áfram Diego, áfram!  08.24 Svampur Sveinsson 
08.46 Hvellur keppnisbíll  08.56 Rasmus 
Klumpur og félagar  09.00 Lukku láki  09.22 
Ofurhundurinn Krypto  09.43 Skoppa og Skrítla 
09.55 Sumardalsmyllan  10.00 Ljóti andarunginn 
og ég  10.23 Elías  10.34 Ævintýraferðin  10.47 
UKI  10.52 Tommi og Jenni 11.00 Dóra könnuður 
 11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  11.46 Doddi 
litli og Eyrnastór 12.00 Áfram Diego, áfram!  12.24 
Svampur Sveinsson 12.46 Hvellur keppnisbíll 
 12.56 Rasmus Klumpur og félagar  13.00 Lukku 
láki 13.22 Ofurhundurinn Krypto  13.43 Skoppa og 
Skrítla 13.55 Sumardalsmyllan  14.00 Ljóti andar-
unginn og ég  14.25 Elías  14.36 Ævintýraferðin 
 14.48 UKI  14.53 Tommi og Jenni 15.00 Dóra 
könnuður  15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 15.46 Doddi litli og Eyrnastór  16.00 Áfram Diego, 
áfram! 16.24 Svampur Sveinsson  16.46 Hvellur 
keppnisbíll  16.56 Rasmus Klumpur og félagar 
 17.00 Lukku láki  17.22 Ofurhundurinn Krypto 
 17.43 Skoppa og Skrítla 17.55 Sumardalsmyllan 
 18.00 Ljóti andarunginn og ég  18.25 Elías  18.36 
Ævintýraferðin 18.48 UKI 18.53 Tommi og Jenni 
19.00 Ísöldin 2 20.30 Sögur fyrir svefninn

16.45 Junior Masterchef Australia
17.30 Baby Daddy  
17.50 The Carrie Diaries  
18.35 American Dad  
19.00 Extreme Makeover. Home Edi-
tion  
19.45 Hart of Dixie  (22:22) 
20.30 Pretty Little Liars  (23:24) 
21.15 Þriðjudagskvöld með Frikka Dór
21.45 Nikita  (23:23) 
22.25 Justified  (10:13) 
23.10 Revolution  (10:20) 
23.55 Arrow
00.40 Sleepy Hollow  
01.20 Extreme Makeover. Home Edi-
tion  
02.05 Hart of Dixie  
02.50 Pretty Little Liars  
03.35 Þriðjudagskvöld með Frikka Dór
04.05 Nikita  
04.50 Justified  
05.35 Tónlistarmyndbönd

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers 
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.55 Got to Dance 
17.45 Dr. Phil
18.25 Top Chef 
19.10 Cheers 
19.35 Sean Saves the World (5:18) 
20.00 The Millers (5:13) 
20.25 Parenthood (6:15)  Bandarískir 
þættir um Braverman-fjölskylduna í frá-
bærum þáttum um lífið, tilveruna og fjöl-
skylduna. 
21.10 The Good Wife (1:22)
22.00 Elementary (6:22) Sherlock 
 Holmes og Dr. Watson leysa flókin sakamál 
í New York-borg nútímans. Síðustu þátta-
röð lauk með því að unnusta Sherlocks, 
Irine Adler, reyndist vera sjálfur Moriarty 
prófessor. 
22.50 The Bridge
23.30 Scandal 
00.15 Elementary
01.05 Pepsi MAX tónlist

05.55 Vetrarólympíuleikar–  Brekkuat á 
skíðum–  Bein útsending.
07.30 Vetrarólympíuleikar–  Skíðaskot-
fimi.
09.00 Vetrarólympíuleikar–  Brekkuat á 
skíðum–  Bein útsending. 
10.10 Vetrarólympíuleikar–  Sprett-
ganga–  Bein útsending. 
11.00 Vetrarólympíuleikar–  Sprett-
ganga.
11.50 Vetrarólympíuleikar–  Sprett-
ganga–  Bein útsending.
13.55 Vetrarólympíuleikar–  Snjóbretti.
14.55 Vetrarólympíuleikar–  Snjóbretti–  
Bein útsending.
16.15 Vetrarólympíuleikarnir í Sochi 
Íslenski hópurinn og helstu stjörnur Vetr-
arólympíuleikanna.
16.45 Stundin okkar
17.15 Táknmálsfréttir
17.25 Vetrarólympíuleikar–  Snjóbretti–  
Bein útsending.
18.45 Fisk í dag
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.00 Söngvakeppnin 2014
20.10 Pönk á Patró
20.40 Castle (6:23) 
21.25 Djöflaeyjan Þáttur um leiklist, 
kvikmyndir, myndlist og hönnun.
22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Íþróttir 
22.25 Whitechapel (6:6) (Whitechapel III) 
23.10 Taggart–  Illt í efni (Taggart)
23.55 Kastljós
00.20 Fréttir
00.30 Íþróttir 
00.40 Næturvarp
06.30 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.05 Malcolm In the Middle  
08.30 Ellen  
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors  
10.15 Wonder Years
10.40 The Middle  
11.05 White Collar  
11.50 Flipping Out
12.35 Nágrannar 
13.00 The X-Factor  
13.40 In Treatment  
14.10 Sjáðu
14.35 Lois and Clark
15.20 Scooby-Doo! 
15.45 Ozzy and Drix  
16.05 Tommi og Jenni  
16.30 Ellen  
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag 
19.11 Veður  
19.20 Um land allt  
19.45 New Girl  (12:23) 
20.10 Geggjaðar græjur
20.25 The Big Bang Theory  (12:24) 
20.45 The Mentalist  (9:22) 
21.30 Rake  (3:13) 
22.15 Girls  (6:12) 
22.45 Bones  (15:24)
23.30 Daily Show. Global Edition  
23.55 2 Broke Girls  
00.20 The Face  
01.05 Lærkevej  
01.50 Touch  
02.35 Breaking Bad  
04.05 Burn Notice
04.50 The Mentalist  
05.35 The Big Bang Theory  
05.55 Fréttir og Ísland í dag  

09.55 Swansea - Cardiff  
11.35 Norwich - Man. City  
13.15 Southampton - Stoke  
14.55 Football League Show
15.25 Derby - QPR  
17.05 Messan  
18.25 Premier League World
18.55 Ensku mörkin - úrvalsdeildin
19.50 WBA - Chelsea  Bein útsending 
21.55 Cardiff - Aston Villa  
23.35 Hull - Southampton
01.15 West Ham - Norwich

20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið 21.30 
Skuggaráðuneytið

08.55 Skíðafimi kvenna  Bein útsending
10.00 Sprettganga karla og kvenna. Undan-
keppni  Bein útsending
11.00 Skíðafimi kvenna
12.00 Sprettganga karla og kvenna. Úrslit 
 Bein útsending
14.00 ÓL 2014 - samantekt  
14.50 10 km skíðaskotfimi kvenna  Bein út-
sending
16.20 Luge sleðabrun kvenna. Úrslit  Bein út-
sending
17.30 Snjóbretti karla. Halfpipe  – Bein út-
sending.
18.50 500 m skautaspretthlaup kvenna. 
20.25 Skíðastökk kvenna  
22.00 ÓL 2014 - samantekt  
22.35 Þýsku mörkin  
23.05 Þýskaland - Svíþjóð

Stöð 2 kl. 20.10
Geggjaðar græjur
 Skemmtilegur þáttur 
þar sem fj allað er 
um nýjustu græjur 
og afrek á sviði 
vísinda. Umsjón-
armenn þáttanna 
eru bræðurnir Bjarni 
og Davíð Hedtoft  
Reynissynir.

FM957 kl. 10.00
Heiðar
Austmann
Heiðar Austmann 
er aldursforseti 
stöðvarinnar en er 
samt yngstur í anda 
að eigin sögn. Heiðar 
kom til starfa á 
FM957 árið 1998 og 
hefur unnið sam-
fl eytt á stöðinni í 
rífl ega 15 ár. 
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Í KVÖLD

Pönk á Patró
SJÓNVARPIÐ KL. 20.10 Pönk á 
Patró er tónlistarhátið sem haldin 

hefur verið í Sjóræningjahúsinu á 
Patreksfi rði. Hljómsveitin Skálmöld sá 

um að kenna börnunum textagerð, 
áslátt, sviðsmynd og fl eira.

Pretty Little Liars
STÖÐ 3 KL. 20.30 Þriðja röðin af 
þessum dramatísku þáttum um fj órar 
vinkonur sem þurfa að snúa bökum 
saman til að geta varðveitt skelfi legt 
leyndarmál.

Hannað fyrir Ísland 
STÖÐ 2 GULL KL. 20.45 Glæsilegir 
þættir þar sem íslenskir hönnuðir fá 
að spreyta sig og nýta reynslu sína í að 
hanna bestu útivistarfl íkur sem völ er 
á. Þóra Karítas Árnadóttir er stjórnandi 
þáttarins.
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MILLJÓNAVELTAN

20.000.000
MILLJÓN Á MANN 

5 x 1.000.000
AÐALÚTDRÁTTUR

70.000.000
3.000 manns fá allt frá 5 þúsund

krónum upp í 25 milljónir.
20 milljóna króna vinningur

á einn miða.
5 heppnir vinningshafar fá eina 

milljón króna hver.

MILLJÓNAVELTAN MILLJÓN Á MANNAÐALÚTDRÁTTUR

A 20 1

Á 80 árum hefur Happdrætti háskóla Íslands átt stóran þátt í uppbyggingu blómlegs 
samfélags vísinda og fræða við Háskóla Íslands og fjármagnað 22 byggingar skólans. 

Íþróttahús Háskóla Íslands var vígt árið 1948. Það var þriðja húsið sem reist var fyrir 
happdrættisfé, teiknað af Gísla Halldórssyni arkitekt.

Happdrætti Háskólans í 80 árpp

Íþróttahús – 1948Í
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DRÖGUM Í DAG

 11.
FEBRÚAR

Vænlegast til vinnings

HHIINNUUMM MMIILLLLJJÓÓNNAA

SVÍFÐU MEÐ
MMMÆÆRRIINN

EEIIKKAARR

NGGUUNNUUMM

Tryggðu þér 
miða fyrir 
kl. 18 

í dag!

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 563 83OO eða hjá næsta umboðsmanni. Miðaverð er aðeins 1.300 kr.
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„Ég er svo vanafastur að ég fer 
alltaf á taílenska staðinn Krua Thai. 
Það er sterkt og gott og svo er hann 
rétt hjá þar sem ég bý.“
Hjörtur Jóhann Jónsson leikari

BESTI BITINN

Hef hafið störf á 
hársnyrtistofunni 
LaBella, Furugerði 3,
sími 517 3322. 

Verið velkomin.

H Á R S N Y R T I  &  F Ö R Ð U N A R S T O F A HEIDÝ

„Okkur langar að breyta til og gera 
eitthvað skemmtilegt,“ segir Jón 
Ólafsson, hljómborðsleikari hljóm-
sveitarinnar Nýdönsk, en sveitin 
er á leið til Berlínar um miðjan 
marsmánuð að taka upp plötu. 
Sveitin ætlar að dvelja í hljóðveri 
í Berlín í tæpa viku en stefnir svo 
á að klára plötuna á Íslandi í kjöl-
farið. Nýdönsk gaf síðast út plöt-
una Turninn árið 2008.

„Þetta er allt á upphafsmetr-
unum, þetta er alls konar efni og 

ég veit ekki alveg hvernig þetta 
endar,“ segir Jón spurður út í nýja 
efnið. Allir meðlimir sveitarinnar 
semja og því mikið og fjölbreytt 
úrval af nýju efni. 

„Við förum með stuðfélaginu 
WOW air út þannig að það er aldrei 
að vita nema að við tökum lagið í 
vélinni,“ segir Jón um samgöngu-
hættina. 

Þetta er þó ekki í fyrsta skiptið 
sem sveitin fer utan í upptökuferð 
því platan Himnasending sem kom 

út árið 1992 var tekin upp í Bret-
landi. 

Nýdönsk kemur fram á tónleik-
um á Græna hattinum og á Siglu-
firði í mars. „Við ætlum einnig að 
vera með tónleika í Hörpu í haust 
eins og við höfum gert undanfarin 
tvö ár.“  - glp

Nýdönsk í upptökuferð til Berlínar
Hljómsveitin Nýdönsk er farin að vinna að nýrri plötu og hefj ast upptökur á 
henni í Berlín í byrjun mars. Sveitin hefur verið í dvala en er að lifna við á ný.

UPPTÖKUR ÚTI  Hljómsveitin Nýdönsk 
er á leið til Berlínar að taka upp nýja 
plötu. MYND/HAG

Ljósmyndarinn Saga Sig mynd-
aði forsíðu nýjasta tölublaðs Wild 
Magazine, sem er bandarískt 
glanstímarit. Forsíðuna prýddi 
breska tónlistarkonan M.I.A. 
sem hefur átt mikilli velgengni 
að fagna um allan heim, en Saga 
hefur áður fengið boð um að 
vinna með söngkonunni sem hún 
gat ekki þekkst. „Þetta var ótrú-
lega skemmtilegt,“ segir Saga um 
myndatökuna. „Ég ber svo mikla 
virðingu fyrir henni sem listakonu 
svo það var sérstaklega gaman að 
fá að vinna með henni,“ heldur 
Saga áfram.

„Fyrir tveimur árum bað hún 
mig að taka myndir bak við tjöld-
in þegar hún skaut hið fræga Bad 
Girls-myndband með leikstjóran-
um Roman Gavras. Þetta var í des-
ember og ég var komin til Íslands 
til að fagna jólunum með fjölskyld-
unni. Fjárhagsáætlanir verkefnis-

ins gerðu ekki ráð fyrir flugi frá 
Íslandi til Marokkó svo verkefnið 
rann út í sandinn,“ útskýrir Saga, 
en hún býr og starfar í London.

„Mér fannst það svo ótrúlega 
leiðinlegt því þetta myndband er 
eitt það flottasta sem gert hefur 
verið að mínu mati.“

Saga segir myndatökuna hafa 
gengið vel fyrir sig. „Hún var mjög 
vingjarnleg. Annars er það hluti af 
mínu starfi að vera ekkert að kippa 
sér upp við það þótt fólk sé frægt, 
og ég passa mig auðvitað á því. Ég 
verð líka eiginlega að viðurkenna 
að ég er alveg rosalega ómann-
glögg og veit yfirleitt ekki hver 
neinn er,“ segir Saga, létt í bragði.
Saga hefur átt mikilli velgengni að 
fagna í starfi og hefur meðal ann-
ars myndað fyrir Nike Women og 
Topshop, sem hún segir hafa verið 
mikilvægt fyrir ferilinn. Hún 
hefur fengið myndir eftir sig birt-

ar í þekktum tímaritum á borð við 
Vogue Japan og í Dazed and Con-
fused.  olof@frettabladid.is

Myndaði M.I.A. á for-
síðu Wild Magazine
Ljósmyndarinn Saga Sig hefur áður myndað fyrir Topshop og Nike Women.

FORSÍÐAN  Saga Sig myndaði tónlistarkonuna M.I.A. á forsíðu 
Wild Magazine.  SKJÁSKOT

SAGA SIG  Býr og starfar í London. Hún hefur getið sér gott 
orð sem ljósmyndari.  MYND/SAGASIG

➜Turninn er síðasta plata 
sveitarinnar og kom hún út 

2008.

M.I.A. er breskur listamaður sem 
öðlaðist frægð í gegnum tónlist, 
en fæst einnig við myndlist og 
leikstjórn. Hún hóf ferilinn sem 
kvikmyndagerðarmaður í London 
en fór fljótlega að leggja áherslu 
á tónlistarferil sinn og árið 
2004 gaf hún út smáskífurnar 
Sunshowers og Galang sem hlutu 
góðar viðtökur. Síðan hefur M.I.A. 
meðal annars verið tilnefnd 
til Óskarsverðlauna, tvennra 
Grammy-verðlauna og Mercury-
verðlaunanna.

Meðal þekktustu laga M.I.A. 
eru Paper Planes, Bucky Done 
Gun, Bad Girls og Matangi.

M.I.A.
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Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Við náum til fjöldans
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Póstdreifing dreifir fjölpósti sex daga vikunnar til heimila 

á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60% 

landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið 

til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn 

á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.

Benedikt Freyr Jónsson, DJ B-Ruff, 
stjórnar þættinum Tetriz sem er í 
hádeginu fyrsta föstudag í mánuði á 
X-inu. „Þættirnir snúast um gamla 
skólann, tíunda áratuginn eins og 
hann gerist bestur,“ segir B-Ruff, 
sem valdi hádegið til þess að brjóta 
upp daginn hjá fólki og föstudag því 
þá eru allir komnir með hugann inn 
í helgina. „Það var frábært að heyra 
að fólk keyrði um alla borg á meðan 
á þættinum stóð – fólk festist í bíln-
um,“ segir B-Ruff, ánægður með 
góðar viðtökur. Þættirnir snúast 

fyrst og fremst um skemmtistaðinn 
Tetriz og tímabilið í kringum hann. 
„Dj-arnir B-Ruff, Fingaprint, Ram-
page og Dice spiluðu þessa tónlist á 
Tetriz og leiddu saman heilu hverf-
in út á þetta sameiginlega áhuga-
mál. Það er svo mikið af flottri tón-
list frá þessum tíma. Ég þurfti að 
stoppa mig af eftir fyrsta þáttinn, 
þegar ég var að taka saman plötur.“ 

B-Ruff byrjar einnig með viku-
legan þátt á X-inu, ásamt Loga 
Pedro Stefánssyni úr Retro Stefson, 
á næstunni. - ósk

Tíundi áratugurinn upp á sitt besta
Benedikt Freyr, DJ B-Ruff , stjórnar Tetriz á X-inu fyrsta föstudag hvers mánaðar.

LEIDDU SAMAN HEILU HVERFIN 
 Dj-arnir B-Ruff, Fingaprint, Rampage og 
Dice spiluðu mikið á Tetriz.
  MYND/ANTON BRINK
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KJÖTVEISLA: Skinka, pepperoni og nautahakk
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ÞRIÐJUDAGS 

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

 DOMINO’S 

Fyrir aðeins 699 kr. færðu þína eigin hitatösku 
á Domino’s sem þú getur notað aftur og aftur!

HEIT ALLA LEIÐ HEIM

n.



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Samstarfsmenn slógust á árshátíð á 
Selfossi

2 Leigubílstjórar komnir að þolmörk-
um vegna ólöglegrar samkeppni

3 Bein útsending frá Ólympíuleikunum 
2014 | Dagur 3

4 Uppistandarinn frá Ísafi rði komst 
áfram

5 Sjúkur í Gretu Mjöll

Ætla sér alla leið
Þeir Heiðar Örn Kristjánsson, 
Haraldur Gíslason, Arnar Gíslason 
og Guðni Finnsson í hljómsveitinni 
Pollapönk komust í úrslit Eurovision 
á laugardaginn með laginu Enga 
fordóma. Kapparnir eru staðráðnir í 
að komast alla leið til Danmerkur en 
til þess hafa þeir slegið út trompinu; 
markaðsmaðurinn Valgeir Magnús-
son, betur þekktur sem Valli sport, 
heldur utan um hópinn 
á meðan á Eurovisi-
on stendur. Hann er 
með góða ferilskrá 
þegar kemur að 
söngvakeppninni 
en hann sá meðal 
annars um þau Heru 
Björk og Eyþór Inga 
sem bæði enduðu 
sem fulltrúar 
Íslands.  - áp

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

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

Bók um eftirköst 
ástarinnar
Fyrsta ljóðabók Bjarkar Þorgríms-
dóttur, Neindarkennd, kemur út á 
morgun hjá forlaginu Meðgöngu-
ljóðum. Bókin er sú fimmta í seríu 
Meðgönguljóða sem sérhæfir sig í 
útgáfu efnilegra skálda sem flest eru 
að stíga sín fyrstu opinberu skref á 
ferlinum. Björk lauk stúdentsprófi 
frá Verzlunarskóla Íslands og námi í 
heimspeki og bókmenntafræði við 
Háskóla Íslands. Hún stundar nú 
framhaldsnám í ritlist við HÍ. Hennar 
fyrsta bók, Bananasól, kom út í fyrra 
hjá forlaginu Tunglinu. Björk segir 
Neindarkennd fjalla um eftirköst 

ástarinnar. Eins og 
aðrar bækur 

Meðgönguljóða 
verður hún 
prentuð í 
takmörkuðu 
upplagi og 
er hver bók 
einstök, sér-

merkt 
og 
hand-
saum-
uð.  -fb

Mest lesið
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