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FLEIRI VEGABRÉF GEFIN ÚTMikil fjölgun var á útgáfu vegabréfa í janúar miðað 
við fyrra ár eða 41,6%. Þeim sem huga á utanlands-
ferðir en eru með útrunnið vegabréf er bent á að 
það getur tekið allt að tvær vikur að fá það afhent. 
Aðalafgreiðsla er hjá sýslumanninum í Kópavogi.

GÓÐAR VÖRUR FRÁ SCHOLL
Magðalena S. Kristjáns-dóttir hjá Halldóri Jóns-syni ehf. segir skó- og fótaspreyin frá Scholl halda fótunum og skónum ferskum allan daginn. MYND/VALLI

Þ egar fætur eru lokaðir ofan í skóm allan daginn þá kemur oft óæskileg lykt af skónum og fót-unum. „Til að koma í veg fyrir þetta er mikilvægt að hugsa vel um fæturna og einnig skóna. Scholl skó- og fótasp-reyin halda fótum þínum og skónum ferskum allan daginn,“ segir Magða-lena S. Kristjánsdóttir, vörumerkja-stjóri hjá Halldóri Jónssyni hffl t

FERSKIR FÆTUR HALLDÓR JÓNSSON EHF. KYNNIR  Skó- og fótaspreyin frá Scholl sem koma í 

veg fyrir óæskilega lykt af skóm og fótum og halda þeim ferskum alla daga.
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Tekjuafkoman batnar
Tekjuafkoma hins opinbera var neikvæð um 37,1 milljarð króna árið 2013 eða 2,1 prósent af landsframleiðslu samkvæmt bráðabirgðaupp-gjöri Hagstofunnar. Til samanburðar var tekju-afkoman neikvæð um 65 milljarða króna árið 2012 eða 3,8 prósent af landsframleiðslu.Tekjur hins opinbera námu um 789 milljörð-um króna og hækkuðu um 6,6 prósent milli ára. Sem hlutfall af landsframleiðslu mældust þær 44,2 prósent samanborið við 43,6 prósent árið 2012. Útgjöld hins opinbera voru 826 milljarð-ar króna og jukust um 2,6 prósent milli ára en hlutfall þeirra af landsframleiðslu lækkaði milli ára, fór úr 47,4 prósentum í 46,3 prósent. 

- fbj

V I Ð  ELSKUM 

A Ð  P R E N TA !

Hlutfall Íslendin b t jö

3 SÉRBLÖÐ
Markaður | Fólk  

Sími: 512 5000

12. mars 2014
60. tölublað 14. árgangur

SKOÐUN Þröstur Ólafsson 
skrifar um óheppilega tímasetn-
ingu við seðlabankalögin. 15

MENNING Reykjavík Bók-
menntaborg skapar And-
rými fyrir orðlistarfólk.  20

SPORT 21 af 23 leikmönnum 
íslenska hópsins hefur byrj-
að inná í Algarve-mótinu.  26

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla
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 Svaraðu hrey�kallinu &
TAKTU ÞÁTT 
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LÍFIÐ Steinunn Ása leikur í 
Eurovision-myndbandinu og 
berst gegn fordómum. 30

Víravél Fjarðaáls 
verður ekki seld
Alcoa hefur hætt við að selja víravél 
álversins í Reyðarfirði en virði hennar 
hleypur á milljörðum króna. Það lá við 
stórtjóni í vetur þegar álverið varð raf-
magnslaust. 

SAMGÖNGUR Íbúar á höfuðborgar-
svæðinu fá mikinn ábata af því að 
færa flugvöllinn úr Vatnsmýrinni en 
íbúar landsbyggðarinnar verða hins 
vegar fyrir miklum kostnaði ef flug-
völlurinn er fluttur til Keflavíkur. 

Þetta kemur fram í hagrænni 
úttekt Capacent á framtíðarstað-
setningu flugvallarins. Farið var í 
sérmat á samfélagslegri arðsemi 
af flutningi flugvallarins úr Vatns-
mýri á Hólmsheiði, Löngusker eða 
til Keflavíkur. 

Um 45 milljarða króna ábati er af 
því að flytja flugvöllinn úr Vatns-
mýrinni og er stærsti áhrifaþátt-
urinn í greiningunni mat á virði 
Vatnsmýrarinnar ef flugvöllurinn 

fer, metið út frá 
minni akstri 
ásamt öðrum 
þáttum tengdum 
mengun og slys-
um. 

Flutningur 
til Keflavíkur 
er metinn hag-
kvæmasti kost-
urinn þar sem 
rekstrar- og 

byggingarkostnaður yrði lægri þar, 
vegna alþjóðaflugvallarins.

Hins vegar yrðu íbúar lands-
byggðarinnar fyrir miklum kostn-
aði fari flugvöllurinn til Keflavíkur 
vegna ferða til og frá flugvelli. 

Dagur B. Eggertsson, forseti 
borgarstjórnar, segir mikilvægt að 
finna aðra mögulega flugvallarstaði. 

„Íslenska ríkið, borgin og Ice-
landair reyna í samvinnu að finna 
lausnir sem snúast ekki eingöngu 
um Vatnsmýri eða Keflavík. Þar 
er verið að skoða alla hugsanlega 
möguleika og það er mikilvægt að 
við gefum okkur þann tíma sem þarf 
til að ljúka þeirri könnun.“ 

Dagur segir millileiðina snúast 
um flugvöll sem er nær borginni 
en Keflavík. „Það eru margir sem 
kvarta yfir að það sé dýrt að fljúga 
innanlands og það er mikilvægt að 
bæta ekki við þann kostnað.“ 
 - ebg, fbj / sjá Markaðinn 

Tugmilljarða ábati 
ef flugvöllurinn fer
Um 45 milljarða króna ábati er af því að flytja flugvöllinn úr Vatnsmýri. Flutningur 
til Keflavíkur er hagkvæmastur, þó ekki fyrir landsbyggðarfólk. Dagur B. Eggerts-
son segir mikilvægt að finna stað nærri Reykjavík fyrir flugvöllinn til framtíðar. 

DAGUR B. 
EGGERTSSON

ÖRYGGISMÁL „Mér finnst það graf-
alvarlegt að sveitarfélögin hundsi 
það að skrá niður hvernig björg-
unarmálum 
þeirra er háttað, 
og skili ekki inn 
brunavarna-
áætlun,“ segir 
Björn Karlsson, 
forstjóri Mann-
virkjastofnunar.

Á annan tug 
slökkviliða hefur 
aldrei staðið 
skil á bruna-
varnaáætlun, eða frá því árið 
2000 þegar lög um brunavarnir 
tóku gildi. Af 37 slökkviliðum sem 
starfa hér á landi hafa sex gilda 
áætlun. 

Í lögum segir að brunavarna-
áætlun eigi að tryggja að slökkvi-
lið hvers svæðis sé þannig mann-
að, skipulagt, útbúið tækjum, 
menntað og þjálfað að það ráði við 
þau verkefni sem því eru falin. 

    - shá / sjá síðu 6

Skila ekki öryggisáætlunum:

Brunavarnir 
víða í ólestri

BJÖRN 
KARLSSON

SAMFÉLAG „Það er orðið regla að 
á öllum stórum dansleikjunum er 
ofbeldi og það er auðvitað ekki í 
lagi. Auðvitað viljum við heil-
brigt og gott skemmtanalíf en við 
þurfum nýjar leiðir til að breyta 
þessu. Í núverandi ástandi get ég 
ekki tryggt öryggi nemendanna,“ 
segir Már Vilhjálmsson, rektor 
Menntaskólans við Sund. 

Mikil drykkja og önnur brot á 

árshátíð skólans í Gullhömrum 
fyrir stuttu urðu til þess að sett 
hefur verið á svokallað dansleikja-
bann í skólanum út skólaárið. 

„Okkur hefur fundist hlutirn-
ir ekki hafa gengið nógu vel og 
það hefur verið allt of mikið um 
ölvun. Við ætlum að finna það út 
með nemendum hvernig best sé að 
breyta þessu.“ 

 - glp / sjá síðu 46 

Rektor MS segir ekki hægt að tryggja öryggi nemenda á skólaböllum:

Banna skólaböll vegna ölvunar

REKTORINN RÆÐUR  Már Vilhjálmsson 
segir dansleiki ekki hafa gengið nógu 
vel. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BERLÍNAR

STÖKKTU

4
Jóhann Jónsson

Bolungarvík 3°  SV 6
Akureyri 6°  SSV 5
Egilsstaðir 8°  SV 7
Kirkjubæjarkl. 7°  SSV 5
Reykjavík 6°  SSV 5

ÞUNGBÚIÐ  Í dag verða suðvestan 5-10 
í fyrstu og víða rigning en snýst í stífa 
vestanátt með éljum og kólnandi veðri 
V-til í kvöld. 4

NIÐURRIF FERNÖNDU 
 Starfsmenn fyrirtækisins Hring-

rásar hófu niðurrif Fernöndu í gær. 
Einar Ásgeirsson, framkvæmda-
stjóri Hringrásar, segir ekki ljóst 

hve langan tíma verkið muni taka 
en ljóst sé að það fari vel af stað.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Stormur í vatnsglasi  
Fyrrverandi formaður bankaráðs 
segir að bankaráð geti ekki krafið Má 
seðlabankastjóra um endurgreiðslu á 
málskostnaði. Málinu sé löngu lokið. 
Pétur Blöndal telur að endurgreiða eigi 
kostnaðinn.  4
Fangi fluttur á sjúkrahús  Maður 
leið alvarlegan insúlínskort á meðan 
hann var í haldi lögreglu. 8
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SPURNING DAGSINS

Reykvíkingar!
Ekki gleyma að 
kjósa um betri 
hverfi

kjosa.betrireykjavik.is
Virkjum íbúalýðræðið!

Opið er fyrir atkvæðagreiðslu
11.-18. mars

UMHVERFISMÁL Ástand Reykjavík-
urtjarnar er slæmt segir í umsögn 
garðyrkjustjóra borgarinnar vegna 
tillögu um hreinsun Tjarnarinnar á 
vefnum Betri Reykjavík.

„Ég vil gjarnan að tjörnin verði 
hreinsuð, en hún hefur verið skít-
ug mjög lengi. Vil að fuglarnir við 
tjörnina fái hreint vatn svo lífsskil-
yrði þeirra verði meiri,“ sagði í til-
lögunni sem 67 einstaklingar lýstu 
sig fylgjandi.

Í umsögn Þór-
ólfs Jónssonar, 
garðyrkjustjóra 
Reykjavíkurborg-
ar, segir að rann-
sókn á Tjörninni 
frá árinu 2008 
hafi sýnt slæmar 
niðurstöður varð-
andi næringar-
efni og örverur 

en skárri með tilliti til þungmálma.
Í nýrri stöðuskýrslu Umhverfis-

stofnunar um vatnasvæði á Íslandi 
segir að tjörnin í Reykjavík sé dæmi 
um tjörn á skipulögðu svæði þétt-
býlis þar sem mögulegt aðrennslis-
svæði sé meira eða minna raskað 
vegna skipulags.

„Á heildina litið er ástand Tjarnar-
innar slæmt og stenst hún því ekki 
umhverfismarkmið um gott ástand. 
Því er Tjörnin flokkuð í hættu,“ 
segir í skýrslu Umhverfisstofnunar.

„Lífræna mengunin var talin vera 
frá fuglalífi en einnig virtist skólp 
berast í aðrennsli Tjarnarinnar í 
Vatnsmýri. Í botnsetinu er einnig 
nokkuð af þungmálmum, meðal ann-
ars blýi, sinki og krómi sem stafar 
líklega helst af bílaumferð,“ vitnar 
garðyrkjustjórinn til rannsóknarinn-
ar frá 2008.

Þórólfur segir ljóst að fuglalífið 
og brauðgjafir munu áfram skila 
miklu af lífrænum efnum í Tjörn-
ina. „En síðan rannsóknin var 
gerð hefur farið fram leit að röng-
um lagnatengingum og töluverður 
árangur náðst þar. Mýrarsvæði 
í friðlandinu í Vatnsmýri hafa 
verið stækkuð sem ætti að hafa 
hreinsandi áhrif á vatnið,“ segir 
meðal annars um vatnsbúskapinn 
í umsögn garðyrkjustjórans.

Þá er bent á það í umsögninni 
að plöntuna síkjamara, sem hafi 
jákvæð áhrif á hreinleika vatns, 
hafi ekki verið að finna í Tjörn-
inni 2008. „Gerðar hafa verið 
tilraunir með að planta henni 
og verður því haldið áfram. Þá 
er stefnt að því að ítreka hvatn-
ingu til borgarbúa um að minnka 
brauðgjafir, sérstaklega á vorin 
og sumrin,“ segir Þórólfur sem 

ekki leggur til umfangsmiklar 
framkvæmdir.

„Ekki er talið raunhæft að moka 
upp botnsetinu, bæði er það mjög 
dýrt en ekki síður þá myndi upp-
rótið við framkvæmdina hafa mjög 
neikvæðar afleiðingar.“

Um áðurnefnda tillögu á vefnum 
Betri byggð segir síðan í umsögn 
garðyrkjustjóra að hreinsun vatns-
ins hafi verið sinnt og að ýmsar 
aðgerðir séu í farvatninu. „Tillagan 
er því óþörf.“ gar@frettabladid.is

Þungmálmar látnir 
ósnertir í Tjörninni
Garðyrkjustjóri Reykjavíkurborgar segir óraunhæft að moka burt botnseti Reykja-
víkurtjarnar sem mengað er af þungmálmum frá bílaumferð og lífrænum efnum 
frá brauðgjöfum og fugladriti. Tekist hafi að draga úr rennsli skolps í Tjörnina.

REYKJA-
VÍKURTJÖRN 
 Mikil umferð, 
fugladrit, 
brauðgjafir 
og skolp hafa 
mengað Tjörn-
ina í Reykjavík 
sem er í slæmu 
ástandi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÞÓRÓLFUR 
JÓNSSON

  Á heildina litið er 
ástand Tjarnarinnar slæmt 

og stenst hún því ekki 
umhverfismarkmið um gott 

ástand.
Úr stöðuskýrslu Umhverfisstofnunar um 

vatnasvæði Íslands.

Þór, hafið þið roð við öðrum í 
þessum bransa?
Já, við eigum það alveg roðlaust og 
beinlaust.
Þór Sigfússon er framkvæmdastjóri Sjávar-
klasans en fyrirtækið hyggst vinna kollagen úr 
tvö til þrjú þúsund tonnum af fiskroði á ári. 

STJÓRNMÁL Ríkisstjórn Íslands 
kynnti í gær nýja Evrópustefnu 
með áherslu á skilvirka framkvæmd 
EES-samningsins. 

Einnig er lögð áhersla á áfram-
haldandi sjálfstæð, virk og náin 
samskipti og samstarf við Evrópu-
sambandið og aðildarríki. Í stefn-
unni áréttar ríkisstjórnin einnig 
mikilvægi þess að Ísland komi fyrr 
að mótun löggjafar á vettvangi ESB. 

Gunnar Bragi Sveinsson utanrík-
isráðherra segir tilvalið að kynna 
stefnuna núna vegna þeirrar miklu 

umræðu sem ríkir í samfélaginu um 
samskipti Íslands við Evrópu. 

„Síðasta sumar þegar við til-
kynntum að við ætluðum að setja 
viðræður við ESB í hlé þá tókum við 
fram að við vildum samt eiga gott 
samstarf við Evrópusambandið og 
Evrópuríki, og í haust var ákveð-
ið að setja stefnumörkun í þeim 
málum.“ 

Í stefnunni er lögð rík áhersla á 
tvíhliða samstarf við önnur Evrópu-
ríki, samráð við Noreg og Liechten-
stein auk norræns og vestnorræns 

samstarfs. Gunnar Bragi tekur þó 
fyrir að tilgangur stefnunnar sé 
að styrkja stöðu Íslands sem lands 
utan Evrópusambandsins eða til að 
styðja við þingsályktunartillögu um 
að hætta aðildarviðræðum. 

„Nei, alls ekki. Það er sérstök 
áhersla lögð á EES-samninginn og 
það kemur skýrt fram að við telj-
um Evrópusambandsríkin meðal 
okkar helstu samstarfsaðila. Þetta 
er mjög spennandi og öll ríkis-
stjórnin er einhuga að fara þessa 
leið.“ - ebg

Utanríkisráðherra segir tilvalið að kynna nýja samstarfsstefnu nú vegna umræðunnar í landinu: 

Ríkisstjórn einhuga um nýja Evrópustefnu

GUNNAR BRAGI SVEINSSON  Utan-
ríkisráðherra segir að ákveðið hafi verið 
að móta stefnu í Evrópumálum síðast-
liðið haust.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EFNAHAGSMÁL Embætti ríkisskatt-
stjóra hefur verið falið miðlægt 
hlutverk vegna höfuðstólslækk-
unar íbúðalána. Þetta kom fram 
á minnisblaði sem Bjarni Bene-
diktsson, fjármála- og efnahags-
ráðherra, lagði fram á ríkisstjórn-
arfundi í gær. 
   Tryggvi Þór Herbertsson er 
verkefnastjóri um framkvæmd 
höfuðstólslækkunarinnar.
 „Tilgangurinn er að afla fjárheim-
ilda til að starfrækja þetta mið-
læga hlutverk Ríkisskattstjóra. 
Við erum búin að vera að vinna 
að þessu allt þetta ár og sáum að 
það var augljóslega mikið hag-
ræði í því að hafa þetta allt saman 
miðlægt, bæði til þess að flýta 
útreikningum, til að efla öryggi 
persónuupplýsinga og til að eft-
irlit væri sem einfaldast og allir 

útreikningar væru samræmdir.“ 
Höfuðstólslækkunin krefst flók-

ins kerfis svo útreikningar verði 
réttir. Tryggvi Þór segir að Ríkis-
skattstjóri hafi orðið fyrir valinu 
vegna þess að embættið búi yfir 
því upplýsingatæknikerfi sem þarf 
og vegna þess að embættið njóti 
mikils trausts meðal almennings. 

Stærsta hindrun verkefnisins 
er breyting á lánum frá því að for-
sendubrestur varð á árunum 2008 
og 2009. Þá ber næst að nefna 
hjónaskilnaði sem hafa leitt til 
breytinga á lánum en útreikning-
ar vegna þeirra verða gríðarlega 
flóknir. „90 prósent af okkar vinnu 
felst í að leysa úr þessum vanda,“ 
segir Tryggvi Þór. 

Fari svo að höfuðstólslækkunin 
verði að lögum má búast við því að 
útreikningar almennings verði til-

búnir um mitt ár „Þetta er stærsta 
upplýsingatækniverkefni Íslands-
sögunnar.“

 - ssb

Ríkisskattstjóra ætlað lykilhlutverk við höfuðstólslækkun húsnæðislána:

Útreikningar gríðarlega flóknir

GRÍÐARSTÓRT VERKEFNI  Tryggvi Þór 
Herbertsson er verkefnastjóri um fram-
kvæmd höfuðstólslækkunar íbúðalána. 

LÖGREGLUMÁL Maðurinn sem rændi í fyrrakvöld verslunina Dalsnesti í 
Hafnarfirði, vopnaður felgulykli, var í gærkvöldi enn ófundinn og lögreglu 
höfðu ekki borist neinar vísbendingar. Töluvert reiðufé var í kassanum 
þar sem verslunin tekur ekki við greiðslukortum. Lögreglan birti mynd-
band af ráninu á Facebook-síðu sinni til að leita upplýsinga um manninn.
Sigurður Lárusson hefur rekið verslunina í 25 ár en þetta er í fyrsta 
skipti sem rán er framið þar.

Sigurður segir starfsmann verslunarinnar ekki hafa sakað en hafa 
orðið fyrir áfalli. Hann segir þjófinn kunna að hafa fengið meira upp 
úr krafsinu vegna þess að ekki er tekið við greiðslukortum. Hann vildi 
þó ekki gefa upp hve mikið þjófurinn tók og hyggst ekki breyta starfs-
háttum sínum. - þþ

Myndband af manni sem rændi Dalsnesti:
Lögreglan leitar að ræningja

VOPNAÐUR FELGULYKLI  Maðurinn sem rændi Dalsnesti er um 180 cm á hæð.
 MYND/SKJÁSKOT ÚR MYNDBANDINU.

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu hefur yfirheyrt tvo 
menn grunaða um vörslu barna-
kláms og tengsl við alþjóðlegan 
barnaníðshring. Þetta kom fram í 
kvöldfréttum RÚV. Annar maður 
er grunaður um aðild að málinu, 
sem á uppruna sinn í Kanada. 
Í nóvember síðastliðnum upp-
rætti lögreglan í Toronto í Kanada 
hringinn og voru 348 handteknir. 
Rannsóknin leiddi í ljós að tvær 
íslenskar IP-tölur tengdust barna-
níðshringnum.
 - skó

Íslendingar í barnaníðshring:

Þrír menn í 
skýrslutöku

REYKJAVÍK Rafrænar hverfakosn-
ingar í Reykjavík hófust í gær. 
Þetta er þriðja árið í röð sem kosið 
er um smærri framkvæmdir í 
hverfum borgarinnar. Á þessu ári 
verður 300 milljónum króna varið 
í verkefni sem íbúar munu for-
gangsraða með atkvæðum sínum. 
Yfir 400 hugmyndir bárust frá 
hverfisráðum. Á síðustu tveimur 
árum hafa íbúar Reykjavíkur kosið 
yfir 200 verkefni til framkvæmda í 
hverfum sínum. Opið verður fyrir 
atkvæðagreiðslu til miðnættis 18. 
mars. - skó

Kosning hafin um betri hverfi:

Íbúar forgangs-
raða verkefnum



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Tækifærin  
eru fyrir hendi
Landsbankinn er í fararbroddi þegar kemur að �ármögnun nýrra 
verkefna í íslenskum byggingariðnaði. Við styðjum frekari vöxt  
og fleiri verkefni sem renna stoðum undir atvinnulíf landsins.

769
Árið 2013

466
Árið 2012

192
Árið 2009

142
Árið 2011

321
Árið 2010

Bygging íbúðarhúsa á öllu landinu
Hafið á árinu, heimild frá Hagstofu Íslands.
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2008 var eitt sjónvarp 
á 44% íslenskra 

heimila, 
en 28% höfðu tvö sjónvörp til 
afnota. 14% heimila voru með þrjú 
sjónvörp og 9% með heil fjögur. 
5% heimila kusu á þeim tíma að vera 
sjónvarpslaus.  Heimild: Hagstofa Íslands

EFNAHAGSMÁL „Bankaráðið hefur 
ekki óskað eftir upplýsingum frá 
mér um mál Más  Guðmundsson-
ar seðlabankastjóra,“ segir Lára V. 
Júlíusdóttir, fyrrverandi formaður 
bankaráðs Seðlabanka Íslands.   

Næsti fundur bankaráðs Seðla-
bankans undir forystu Ólafar Nor-
dal verður á fimmtudag og búist er 
við að mál Más verði rædd á fund-
inum.  

„Mér finnst sjálfri að þetta mál 
sé alger stormur í vatnsglasi og 
það sé verið að draga einstaklinga 
inn í málið sem vissu ekkert og 
gátu ekki vitað neitt um það. Svo 
er verið að spyrja um hluti og 
atvik sem gerðust fyrir nokkrum 
árum og er ekki  nokkur leið að 
muna,“ segir Lára. 

Hún segir að bankaráð Seðla-
bankans geti ekki krafið Má um 
endurgreiðslu á  málskostnaðin-
um. Málinu sé löngu lokið. Það 
væri eins og að það Alþing sem nú 
situr færi að draga til baka eitt-
hvað sem greitt var samkvæmt 
fjárlögum í fyrra eða hittiðfyrra,“ 
segir Lára.

Pétur Blöndal, þingmaður og 
fyrsti varaformaður efnahags- og 

viðskiptanefnd-
ar, telur að Már 
eigi að endur-
greiða Seðla-
bankanum máls-
kostnaðinn, 7,4 
milljónir króna.  

„Mér fannst 
óeðl i leg t  að 
fara í mál við 

atvinnurekenda sinn. Málið er 
enn skrítnara eftir að í ljós kom 
að búið var að ákveða að máls-
kostnaðurinn yrði greiddur af 
Seðlabankanum áður en Hæsti-
réttur var búinn að dæma í því. 
Þeir sem fara í mál eiga að bera 
kostnaðinn af því sjálfir,“ segir 
Pétur. 

Hann segir það grafalvarlegt 

að fjármálaráðherra hafi verið 
látinn gefa Alþingi rangar upp-
lýsingar. „Það sýnir ákveðinn 
trúnaðarbrest milli þess fólks í 
Seðlabankanum sem gaf upplýs-
ingarnar, fjármálaráðuneytisins 
og ráðherrans,“ segir Pétur. Þar 
á hann við svar sem Seðlabank-
inn sendi fjármálaráðuneytinu við 
fyrirspurn um málskostnað Más 
Guðmundssonar seðlabankastjóra 
gegn bankanum. Pétur bætir við 
að sú leynd sem hvíli yfir mál-
inu sé slæm og umræðu um það 
sé hvergi nærri lokið. Hann segir 
að Alþingi þurfi að fá nánari skýr-
ingar á ýmsu í málinu.  

Í hnotskurn snýst málið um að 
bankinn greiddi málarekstur Más 
Guðmundssonar bankastjóra gegn 
bankanum vegna launamála. For-
maður bankaráðs tók ákvörðun 
um að bankinn borgaði. Bankaráð 
vissi ekki um ákvörðun Láru og 
fjármálaráðuneytið fékk heldur 
ekki upplýsingar um málið. Katr-
ín Júlíusdóttir, þáverandi fjár-
málaráðherra, svaraði fyrirspurn 
um málskostnaðinn á Alþingi. 
Hún byggði svar sitt alfarið á 
upplýsingum frá bankanum en 
í svarinu var hvergi ýjað að því 
að bankinn ætlaði að borga máls-
kostnaðinn.   johanna@frettabladid.is

Segir málið storm í vatnsglasi
Fyrrverandi formaður bankaráðs Seðlabankans segir að bankaráð hafi ekki óskað efir upplýsingum frá henni 
um mál Más Guðmundssonar seðlabankastjóra. Þingmaður telur að Már eigi að endurgreiða málskostnaðinn

Í yfirlýsingu sem bankinn sendi frá sér í gær segir að í bréfi til ráðherrans í 
lok janúar 2013 hafi ekkert verið rangt og því ekki hægt að halda því fram að 
ráðherrann hafi gefið þinginu rangar upplýsingar. 

Bankinn slær hins vegar þann varnagla að í ljósi þess sem nú hafi komið 
fram, að seðlabankastjóra hafði verið gefið vilyrði fyrir því að Seðlabankinn 
myndi greiða málskostnað hans, ef einhver yrði, áður en hann áfrýjaði málinu 
til Hæstaréttar megi hugsanlega halda því fram að ein setning í svarinu hafi 
verið villandi.

 „Í dómsorði var kveðið á um að málskostnaður falli niður. Seðlabanka-
stjóri áfrýjaði dómi héraðsdóms til Hæstaréttar, sem hefur tekið málið til 
meðferðar, og því liggur á þessari stundu ekki fyrir hvort þessi niðurstaða er 
endanleg.“ Það er setningin um dómsorðið sem eftir á að hyggja gæti talist 
villandi, segir bankinn og bætir við að sé svo sé beðist velvirðingar á því.

Þá kemur fram í yfirlýsingunni að þeir sem undirrituðu bréfin fyrir hönd 
Seðlabankans hafi gert það samkvæmt bestu upplýsingum og samvisku. „Þeir 
vissu ekki endilega af vilyrðinu til seðlabankastjóra enda ekki nauðsyn á því 
eins og spurningarnar voru lagðar upp. Svör við spurningunum voru bornar 
undir formann bankaráðs og gerði hún athugasemdir sem tekið var tillit til,“ 
segir í yfirlýsingu Seðlabanka.

Gaf hugsanlega villandi upplýsingar

MÁR Á AÐ ENDURGREIÐA    Fyrsti varaformaður efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis telur að Már Guðmundsson eigi að endurgreiða bankanum málskostnað 
vegna launamála, alls 7,4 milljónir króna. FRETTABLAÐIÐ/PJETUR

PÉTUR BLÖNDAL

STJÓRNSÝSLA Vigdís Hauksdóttir, 
formaður fjárlaganefndar Alþingis, 
telur að auka þurfi svigrúm til upp-
sagna ríkisstarfsmanna við sam-
einingu ríkisstofnana. Hún segir að 
lagaákvæði, eins og það sem kemur 
fram í frumvarpi til laga um sam-
einingu sýslumannsembætta, um 
að enginn núverandi starfsmanna 
missi starf sitt við fyrirhugaðar 
breytingar, sé ekki æskilegt í hag-
ræðingu í ríkisrekstri.

„Ég tel að það séu enn þá meiri 
tækifæri til þess að geta hagrætt 

frekar í rekstri hins opinbera og 
því séu ákvæði af þessu tagi ekki 
til bóta fyrir forstöðumenn ríkis-
stofnana,“ segir Vigdís.

Hún telur að ef forstöðumenn 
ríkisstofnana hafi ekki þetta svig-
rúm þá verði hið minnsta að hafa 
ákvæði um ráðningarbann og 
starfsmenn eldist þannig úr stöðu-
gildum því litið sé helst til hagræð-
ingar í starfsmannahaldi við sam-
einingu og samruna fyrirtækja í 
einkageiranum.

 - eh

Vigdís segir óhjákvæmilegt að líta til starfsmannamála við hagræðingu:

Vill auka svigrúm til uppsagna

VIGDÍS HAUKSDÓTTIR  Þingmaðurinn 
segir ekki æskilegt að lagaákvæði kveði 
á um að enginn starfsmanna missi starf 
sitt við breytingar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

  Mér 
finnst sjálfri 
að þetta mál 

sé alger 
stormur í 

vatnsglasi og 
það sé verið 

að draga einstaklinga inn 
í málið sem vissu ekkert 

Lára V. Júlíusdóttir, 
fyrrverandi formaður 

bankaráðs Seðlabankans
ÚKRAÍNA Um tvö hundruð börn á 
aldrinum 0-24 ára búa í barnaþorp-
um SOS í Úkraínu. Hörð átök hafa 
geisað í landinu síðan í desember. 
Sunna Stefánsdóttir, upplýsinga-
fulltrúi SOS á Íslandi, segir að öll 
börnin séu örugg enn sem komið er.
  „Börnin eru mjög örugg inni í 
þorpinu þó það sé ekki hægt að 
treysta því að það verði þannig allt-
af. Við erum með öryggisgæslu sem 
á að passa börnin í þessu ástandi.“ 

Nokkuð hefur borið á ótta hjá 
börnum innan þorpanna vegna 
ástandsins „Þetta hefur ekki haft 
áhrif þannig séð en þau finna fyrir 
mikilli hræðslu og sjá fréttir.“ 

  - ssb

SOS barnaþorp í Úkraínu:

Börnin hrædd 

LEIKIÐ Í KÆNUGARÐI  Ungir strákar að 
leik í barnaþorpum SOS. MYND/AÐSEND

MENNING Menningarverðlaun DV 
voru veitt í 35. skipti í Iðnó í gær. 

Meðal þeirra sem hlutu verðlaun 
í sínum flokki voru Atli Rafn Sig-
urðsson fyrir hlutverk sitt í Engl-
um alheimsins, Sjón fyrir skáld-
söguna Mánastein og Guðmundur 
Jörundsson fyrir hönnun sína. 

Alls voru veitt verðlaun í níu 
flokkum og þar að auki afhenti 
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, árleg heiðursverðlaun sem 
Ragnar Bjarnason, tónlistarmaður, 
hlaut. - bþ 

Raggi Bjarna heiðraður: 

Menningarfólk 
verðlaunað 

SPÁNN
Tíu ár liðin  frá árás
Spánverjar minntust þess í gær að tíu 
ár voru liðin frá hryðjuverkaárásum á 
lestakerfið í Madríd. 191 lést og um 
1.800 slösuðust þegar tíu sprengjur 
voru sprengdar samtímis í fjórum 
lestum. Minningarathafnir voru haldnar 
víða um landið.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, 
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 

FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SVONA ERUM VIÐ

LEIÐRÉTTING

Í blaði gærdagsins var ranglega sagt 
frá því að Ríkharð Ríkharðsson hefði 
verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. 
Hið rétta er að Ríkharð var hand-
tekinn vegna málsins en síðan leystur 
úr haldi. 

Lyfjaval.is • sími 577 1160 

15%
afsláttur
af öllum pakkningum

Afslátturinn gildir í mars.
Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

UMHLEYPINGAR  Heldur úrkomusamt á landinu næsta sólarhringinn en í kvöld 
snýr hann sér í vestanátt með éljum og heldur kólnandi veðri. Úrkomulítið og léttir til 
eystra á morgun en áfram éljagangur á vesturhluta landsins.
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1. Hver var kostnaður Seðlabankans 
vegna málaferla Más Guðmundssonar 
bankastjóra gegn bankanum?
2. Hvaða íslenska fatahönnuði var boðið 
á Copenhagen Fashion Summit?
3. Hvað heitir bók Sólveigar Jónsdóttur 
sem útgáfufyrirtæki á Ítalíu ætlar að 
gefa út?

SVÖR:

1. 7,4 milljónir króna. 2. Guðmundi Jörunds-
syni. 3. Korter.

Loft innan fárra mínútna

Ilmur af mentól og eukalyptus

Andaðu með nefinu

Otrivin Menthol ukonserveret, nefúði, lausn. Innihaldslýsing: Xýlómetazólínhýdróklóríð 1 mg/ml. Ábendingar: Bólgur oog
aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Skammtar og lyfjagjöf: Fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára: 1 úði í hvora nnös 
3 sinnum á sólarhring eftir þörfum, lengst í 10 sólarhringa og ekki úða oftar en að hámarki 3 úða í hvora nös á sólarhring. Snýttu nýttu
þér. Fjarlægðu glæru plasthettuna. Skorðaðu úðaflöskuna milli fingranna. Úðað er með því að þrýsta kraganum niður að flöskunni. 
Hallaðu höfðinu örlítið fram. Stúturinn á úðaflöskunni er settur upp í nösina. Úðað er einu sinni, um leið og andað er að sér inn um nefið.
Farðu eins að í hina nösina. Ekki má nota lyfið ef þú ert með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna, ef þú hefur gengist undir aðgerð í
gegnum nefið eða munninn eða ert með þrönghornsgláku. Ráðfærðu þig við lækni áður en lyfið er notað ef þú ert: Þunguð, með barn á brjósti, 
næmur fyrir adrenvirkum efnum, ert með skjaldvakaóhóf, sykursýki, háþrýsting, æðakölkun, slagæðargúlp, blóðtappa í hjarta, óreglulegan
eða hraðan púls, erfiðleika við þvaglát, æxli í nýrnahettum, þunglyndi og ert á lyfjameðferð við því. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare.
Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

ÖRYGGISMÁL Af 37 slökkviliðum sem 
starfa hér á landi hafa sex gilda 
brunavarnaáætlun. Á annan tug 
slökkviliða hefur aldrei staðið skil á 
áætlun, eða frá því árið 2000 þegar 
lög um brunavarnir tóku gildi. 

„Mér finnst það grafalvarlegt að 
sveitarfélögin hundsi það að skrá 
niður hvernig björgunarmálum 
þeirra er háttað, og skila ekki inn 
brunavarnaáætlun. Þetta er þeirra 
eigið öryggi og íbúar eiga kröfu á 
að fá þessar upplýsingar. Sveitar-
stjórnarmenn eiga jafnframt að 
vera vel upplýstir,“ segir Björn 
Karlsson, forstjóri Mannvirkja-
stofnunar. 

Samkvæmt lögum skal á hverju 
starfsvæði slökkviliðs liggja fyrir 
brunavarnaáætlun sem fengið 
hefur samþykki Mannvirkjastofn-
unar og sveitarfélagsins. Áætlun-
in á að tryggja að slökkvilið hvers 
svæðis sé þannig mannað, skipu-
lagt, útbúið tækjum, menntað og 
þjálfað að það ráði við þau verkefni 
sem því eru falin. 

Björn segir það eitt að 
það dragist að skilað sé 
inn endurskoðaðri áætl-
un á fimm ára fresti. Hins 
vegar sé þetta annað mál, 
og virkilega ámælisvert, 
í tilfelli þeirra sveitarfé-
laga þar sem látið hefur 
verið undir höfuð leggjast 
að sinna þessu mikilvæga 
atriði, í vel á annan áratug. „Þetta 
lýtur að því hverjar eru helstu 
hætturnar og hver staða liðsins er; 
mönnun þess og þjálfun.“

Sveitarstjórn ber ábyrgð á starf-
semi slökkviliðs og framkvæmd 
eldvarnaeftirlits. Mannvirkjastofn-
un fer aftur með yfirumsjón með 

slökkvistarfi sveitarfélaga 
og eftirlitshlutverk, þar 
á meðal því sem lýtur að 
nefndum áætlunum.

„Aðalatriðið er að sveit-
arfélagið ber ábyrgð á 
eigin öryggi. Þeir geri sér 
grein fyrir hver staða máls-
ins er, og geti þannig tekið 
ábyrgð. Og að þegnarnir 
geti aflað sér upplýsinga. 

Hvað varðar ábyrgð Mannvirkja-
stofnunar í þessu, og spurninguna 
hvað stofnunin er búin að gera og 
af hverju staðan er svona, þá höfum 
við margsinnis skrifað þessum 
sveitarfélögum og varað þau við. 
Við höfum nýverið tekið upp á því 
að hóta að málið verði tekið sér-

staklega fyrir með umhverfisráðu-
neytinu, og þaðan fari málið til 
ráðuneytis sveitarstjórnarmála; 
innanríkisráðuneytisins. Þetta 
er í raun það eina sem við getum 
gert,“ segir Björn og bætir við að 

skýringar sveitarfélaganna séu 
oftar en ekki sameiningar sveitar-
félaga. Mannvirkjastofnun hefur 
engin þvingunarúrræði í hendi til 
að þrýsta á sveitarfélögin.

 svavar@frettabladid.is

Sex af 37 slökkviliðum með 
gildar brunavarnaáætlanir
Á annan tug slökkviliða á landinu hefur aldrei skilað inn brunavarnaáætlun, eins og lög frá árinu 2000 gera 
ráð fyrir. Grafalvarlegt að sveitarfélögin hundsi svo mikilvægt atriði, segir forstjóri Mannvirkjastofnunar.

Á VETTVANGI  Án 
brunavarnaáætlun-
ar er hvergi kortlagt 
hvort slökkvilið geti 
uppfyllt lögbundnar 
skyldur sínar. Svo á 
við um 14 af 37.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

BJÖRN
KARLSSON

Brunavarnaáætlanir skilgreina búnað, getu og áhættu.
■ Á Íslandi eru 37 slökkvilið*
■ Hafa gilda brunavarnaáætlun; Akranes, Borgarbyggð, Fjallabyggð, Hornafjörð-

ur og Brunavarnir Suðurnesja [atvinnuslökkvilið].
■ Fjórtán slökkvilið hafa aldrei skilað inn brunavarnaáætlun; þeirra á meðal 

Brunavarnir á Austurlandi, Fjarðabyggð [atvinnuslökkvilið], Grundarfjörður, 
Skagaströnd, Stykkishólmur og Vesturbyggð.

■ Átján hafa ekki skilað endurskoðaðri brunavarnaáætlun.
*Samkvæmt lista Mannvirkjastofnunar um starfandi slökkviliðsstjóra.

Til að skilgreina búnað, getu og áhættu
HEILBRIGÐISMÁL Ögmundur 
Jónasson, þingmaður Vinstri 
grænna, sagði í ræðu sinni á 

Alþingi í gær 
einkavæðingu 
ekki vera ráð til 
að bregðast við 
vanda heilsu-
gæslunnar.
Sagði hann að 
það vantaði 
meiri fjármuni 
og bregðast ætti 
við aðvörunar-

orðum heilsugæslunnar.  
Einnig benti hann á að bráða-

móttakan á Landspítalanum teldi 
sig ekki lengur ráða við álagið 
sem verður til vegna niðurskurð-
ar í heilsugæslunni. - ebg 

Ögmundur um heilsugæslu:

Einkavæðing er 
ekki rétta ráðið

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

SAMFÉLAG Mótmælendur á Austur-
velli hrópuðu að þeir vildu girð-
inguna aftur við mótmæli á Austur-
velli í gær. 

Girðingin hefur verið sett upp 
til verndar Alþingishúsinu síðustu 
vikur og hefur nýst vel til að berja 
í og búa til hávaða. Hafa einhverj-
ir haft á orði að vegna hennar sé 
ónauðsynlegt að mæta með potta og 
pönnur á mótmæli. 

Í gær var aftur á móti engin girð-
ing og því mótmæltu mótmælendur. 

Boðað hefur verið til mótmæla í 
dag og á morgun klukkan 17. - ebg 

Enn mótmælt á Austurvelli:

Mótmælendur 
vildu girðingu

GIRÐING  Mótmælendur hafa slegið í girð-
ingu til að búa til hávaða.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SAMGÖNGUR Fyrsta hrað-
hleðslustöðin var opnuð í gær 
en þar er hægt að fá hleðslu á 
rafbíla. 

Stöðin er rekin af Orku nátt-
úrunnar og er staðsett við höf-
uðstöðvar fyrirtækisins á Bæj-
arhálsi. Þetta er fyrsta stöðin 
af tíu sem komið verður upp á 
næstu mánuðum. Sex stöðvar 
verða á höfuðborgarsvæðinu og 
svo ein í Reykjanesbæ, Borgar-
nesi, á Laugarvatni og Selfossi.

 - ebg 

Rafbílavæðingin styrkt: 

Tíu stöðvar 
væntanlegar 

ALÞINGI Ríkisstjórnin leggur mikla 
áherslu á að fyrstu umræðu um 
viðræðuslit við ESB ljúki í vikunni 
og að umræðunni lokinni fari þings-
ályktunartillögur Framsóknar-
flokksins, Pírata og Vinstri grænna 
til utanríkismálanefndar. 

„Þetta er allt í mjög eðlilegum far-
vegi og málið heldur áfram eins og 
hvert annað þingmál,“ segir Sigrún 
Magnúsdóttir, þingflokksformaður 
Framsóknarflokksins.

Stjórnarandstaðan hefur aftur á 
móti lagt mikla áherslu á að sam-

komulag náist um hvernig málinu 
verði háttað, áður en tillögurnar 
fara til nefndarinnar. Slíkt sam-
komulag hefur ekki náðst. Helgi 
Hjörvar, þingflokksformaður Sam-
fylkingarinnar, segir umræðu um 
málið hvergi nærri lokið. „Umræðan 
heldur áfram síðdegis á morgun og 
það eru mjög margir á mælendaskrá 
og þeir verða enn fleiri. Umræðan 
er í raun enn á byrjunarstigi og 
þetta er svo stórt og vont mál að það 
verður í umræðu vikum saman. Það 
er enn mikið eftir,“ segir Helgi. - skó

Þingflokksformaður Framsóknarflokks segir ESB-málið í eðlilegum farvegi:

Vilja koma ESB-tillögu í nefnd

EKKERT SAMKOMULAG   Langar 
umræður standa á Alþingi um ESB-
þingsályktunartillögu Gunnars Braga 
Sveinssonar.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VEISTU SVARIÐ?



Harboe safi
Hreinn safi - ekta danskur.

Enjoy og Faxe Kondi
Danskir drykkir.

Jolly Cola
Ómissandi drykkur á dönskum dögum.
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Lífrænn
kjúklingur

á dönskum dögum
Lífræni kjúklinga

framleiðandinn Rose 
fylgir ströngum reglum  

um lífrænan búskap.
Kjúklingurinn fær óheftan 
aðgang að útiveru, lífrænu 

fóðri og vatni.

ngurLífrænn kjúkli
1,2 kg1 2 k

2.199kr/stk
verð áður 2.699

Jensen‘s sósur
- Bearnaisesósa
- Piparsósa
- Favorit-sósa
- Whisky-sósa

Malaco sælgæti
Nýjungar á dönskum dögum.

direkte fra

Danmark

Kims rugkanter
Hollara snakk.

direkte fra

Danmark

direkte fra

Danmark

direkte fra

Danmark

3 Stjernet Salami
Ekta dönsk salami.

499kr/stk 
v.á. 579

Steff Houlberg
Dansk Hakkebøf med løg. Kamsteg med rødkål.

Toms súkkulaði
Gæða súkkulaði, nammi namm.

direkte fra

Danmark

direkte fra

Danmark
direkte fra

Danmark
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Aðalfundur Ferðafélagsins 
Útivistar verður haldinn  

fimmtudaginn 27. mars 2014  
kl. 20.  Fundurinn verður 

haldinn í Skaftfellingabúð  
Laugavegi 178 4. hæð  

(eystri inngangur).  
 

Dagskrá:  
Venjuleg aðalfundarstörf,  

lagabreytingar.

Ferðafélagið Útivist

A4 Skeifunni 17 / A4 Smáratorgi 1 / A4 Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði

A4 Dalsbraut 1, Akureyri / A4 Egilsstöðum / A4 Selfossi

NÝJASTA BLAÐIÐ  
FRÁ DALE GARN

KOMIÐ  
Í A4

Ísllensk 
þýðýðinging

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Tröppur og stigar

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

HLA-205
Áltrappa 5 þrep,  tvöföld

6.49090
4 þrepa 5.4900,-
6 þrepa 7.6900,-

Áltrappa 5 þrep þr 6.190,-0,-

Áltrappa 3 þrep3 þ

3.99099

LLA-300308 8 
stigi 3x8 þPROPROP  álá stiiiiiigi 3x8 þrep

27-5,05 m2,27-5,0

17.9907.99000

SM-RLG05
Áltrappa 5 þreep, tvöföföföfööföld

19.44999999999000000000000000000000000000000000

U
ppfyllir A

N
:131 staðalinn

U
p

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

NÝJA SJÁLAND, AP  Nýsjálendingar 
ætla að kjósa um hvort þjóðfána 
þeirra verði breytt en margir telja 
að hann tengist um of nýlendufor-
tíð landsins.

Forsætisráðherrann John Key 
hefur tilkynnt að þjóðaratkvæða-
greiðsla verði haldin innan 
þriggja ára. Stjórnarandstæðing-
ar segjast ætla að halda málinu 
til streitu, jafnvel þótt þeir beri 
sigurorð af Key í þingkosningum 
í haust.

Gagnrýnendur þjóðfánans segja 
að hann líkist um of ástralska 
fánanum og endurspegli því ekki 
aukið sjálfstæði Nýja-Sjálands frá 
nýlenduherrum sínum, Bretum. 
Key segist sjálfur vilja fána með 

silfurlitaðri fjöður með svörtum 
bakgrunni en þannig fánar eru 
vinsælir á meðal nýsjálenskra 
íþróttaliða. Andstæðingar þess 
fána segja hann líkjast um of 
íþróttafánum og sé einnig of líkur 
sjóræningjafánum. 

Ekki er víst hversu mikinn 
stuðning nýr þjóðfáni myndi fá 
á Nýja-Sjálandi. Í skoðanakönn-
un í síðasta mánuði vildu aðeins 
28 prósent aðspurðra breytingu á 
núverandi fána. 

 - fb

Þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin innan þriggja ára á Nýja-Sjálandi:

Vilja kjósa um nýjan þjóðfána

SVARTI FÁNINN   Þessi svarti fáni gæti 
orðið næsti þjóðfáni Nýja-Sjálands. 
 MYND/AP

TRÚMÁL Innanríkisráðherra, 
Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
kynnti á ríkisstjórnarfundi í 
gær frumvarp samið í sam-
ræmi við tillögu sem samþykkt 
var á kirkjuþingi í fyrra um 
breytingu á lögum um þjóð-
kirkjuna. 

Í frumvarpinu felst fyrst 
og fremst sú breyting að veita 
kirkjuþingi auknar heimildir til 
að setja starfsreglur um ýmis 
atriði í stjórnskipan kirkjunnar.

Frumvarpið er sagt liður í 

áframhaldandi starfi við að 
auka sjálfstæði kirkjunnar. 

 Kirkjuþing telur brýna nauð-
syn bera til að breyta tilteknum 
atriðum í núgildandi lögum til ein-
földunar og hagræðingar í rekstri 
þjóðkirkjunnar auk fleiri þátta. 

Meðal þess sem lagt er til í 
frumvarpinu er að kirkjuþing 
setji ákvæði í starfsreglur um 
kirkjuaga innan þjóðkirkjunnar 
og að stigið verði það skref að 
stjórn fjármála færist til kirkju-
þings.  - ibs 

Frumvarp um breytingu á lögum um stöðu og starf þjóðkirkjunnar:

Sjálfstæði þjóðkirkjunnar aukið

Á KIRKJUÞINGI  Kirkjuþing getur haft 
frumkvæði að frumvörpum til laga um 
kirkjuleg málefni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Árið sem 
Nýja-Sjá-

land varð bresk nýlenda.

LÖGREGLUMÁL Maður á fertugs-
aldri féll í dá vegna alvarlegs 
insúlínskorts á meðan hann var 
í haldi lögreglu. Atvikið átti sér 
stað í lok febrúar síðastliðins en 
maðurinn hafði verið handtekinn 
grunaður um líkamsárás. 

Maðurinn er haldinn sykur-
sýki 1 og þarf reglulega insúlín-
skömmtun. Hann segir að hann 
hafi margbeðið lögreglu um að 
veita sér insúlín en án árang-
urs. Ekki er vitað hvers vegna 
lögreglan varð ekki við beiðni 
mannsins. 

Insúlínskömmtun sjúklinga 
með sykursýki er misjöfn en 
dæmi eru um að sjúklingar 
sprauti sig með insúlíni nokkr-
um sinnum á dag. Mikilvægt er 
að viðhalda insúlínmagni líkam-
ans en ef slæm stjórn er á insúl-
íngjöf getur það haft varanleg 
áhrif á líkamsstarfsemi sjúklings 
og skemmt líffæri. 

Maðurinn kom á gjörgæslu-
deild Landspítalans í fylgd lög-
reglu og haft var samband við 
nánustu ættingja mannsins 
þegar alvarlegt ástand hans var 
ljóst. Maðurinn segir að sér hafi 
vart verið hugað líf þegar hann 
kom á sjúkrahúsið. Lífshættu-
legt ástand skapaðist en mann-
inum var haldið sofandi nokkra 
hríð vegna þess hve ástand hans 
var alvarlegt. Hann dvaldi á spít-
alanum í nokkra daga. 

Lögmaður mannsins, Guð-
mundur St. Ragnarsson, segir að 
farið verði fram á lögreglurann-
sókn vegna málsins „Hann var 
fluttur nær dauða en lífi á spít-
alann. Ég mun óska eftir því að 
lögreglan upplýsi hvað átti sér 
þarna stað.“ 

Guðmundur segir að ekki hafi 
verið tekin ákvörðun um hvort 
atvikið verði kært til lögreglu 

enda liggi ekki nægar upplýsing-
ar fyrir um tildrög þess. 

Ekki er leyfilegt að halda mönnum 
sem hafa verið handteknir lengur en 
í sólarhring ef ekki er óskað gæslu-
varðhalds. Það er því ljóst að hið lífs-
hættulega ástand mannsins skapað-
ist á nokkrum klukkustundum. 

Heimildir Fréttablaðsins 
herma að lögregla hafi vakt-
að manninn um skamma hríð á 
meðan hann lá á gjörgæsludeild. 
Maðurinn er kominn úr lífs-
hættu og dvelur ekki lengur á 
spítalanum. 

 snaeros@frettabladid.is 

Fluttur nær dauða 
en lífi á sjúkrahús
Maður leið alvarlegan insúlínskort á meðan hann var í haldi lögreglu. Maðurinn 
segist hafa beðið um insúlínsprautu en ekki fengið. Lögmaður mannsins hyggst 
fara fram á að málið verði rannsakað en ekki hefur verið tekin ákvörðun um kæru.

TÓK LYFIN SÍN  Náinn aðstandandi mannsins fullyrðir við Fréttablaðið að hann hafi 
tekið insúlínskammt sinn áður en hann var handtekinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sykursýki 1 er sjálfsofnæmissjúkdómur sem veldur því að sjúklingur fram-
leiðir ekki nóg insúlín. Langvarandi insúlínskortur leiðir af sér kviðverki, 
uppköst og að lokum dá sem getur leitt til dauða.

Rafn Benediktsson, yfirlæknir innkirtla- og efnaskiptasjúkdóma á Land-
spítalanum, segir að mjög persónubundið sé hve hratt insúlínskortur 
hefur áhrif á líkamann. Falli sjúklingur í dá, öðru nafni sýrudá, vegna 
insúlínskorts myndast lífshættulegt ástand sem þarf að meðhöndla hratt. 

Sýrudá er lífshættulegt ástand

1840



+ Bókaðu núna á icelandair.is Vertu með okkur

Edmonton – nýr áfangastaður
Þann 6. mars hófst beint áætlunarflug Icelandair til Edmonton og þangað verður flogið 4–5 
sinnum í viku, árið um kring. Edmonton er höfuðborg Albertafylkis í Kanada, þróttmikil viðskipta- 
og menningarborg sem stundum er kölluð „græna hátíðaborgin“. Þar bíða þín ríkuleg tækifæri til 
útivistar og afþreyingar: 84 golfvellir, 20 leikhús, 60 gallerí, söfn, þjóðgarðar og hið víðfræga 
Edmonton Mall með fleiri en 800 verslunum. Edmonton er sannarlega jafnoki margra stórborga.

EDMONTON, EINI ÁFANGASTAÐUR
OKKAR SEM RÍMAR VIÐ BADMINTON
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Aðalfundur 
Ferðamálasamtaka höfuðborgarsvæðisins 2014

verður haldinn 28. mars kl.14:00 á Icelandair  
Hotel, Reykjavik Natura.

Dagskrá:
Setning fundar

Sveitastjórnarfólk ræðir um tækifæri og  
framtíðarsýn höfuðborgarsvæðisins.

Skýrsla fráfarandi stjórnar
Kosning til stjórnar og formanns

Lagabreytingar

Skráning á heimasíðu www.ferdamalasamtok.is

FERÐAMÁLASAMTÖK HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

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 2.390.000 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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ÚKRAÍNA, AP  Þingið á Krímskaga ætlar að lýsa 
yfir sjálfstæðu ríki ef íbúar á svæðinu sam-
þykkja í þjóðaratkvæðagreiðslu á sunnudaginn að 
slíta sig frá Úkraínu. 

Þjóðaratkvæðagreiðslan felur í sér að Krím-
skagi slíti sig frá Úkraínu og verði hluti af Rúss-
landi. En miðað við yfirlýsingu þingsins gæti 
orðið bið á því að svæðið verði hluti af Rússlandi. 
Allt fer það samt eftir samningaviðræðum Vlad-

ímírs Pútín, forseta Rússlands, við Vesturlönd.
Stjórnmálafræðingurinn Vadím Karasjov, sem 

er búsettur í Kænugarði í Úkraínu, segir að til-
kynning þingsins feli í sér „skilaboð til Vestur-
landa um að það kemur ekki til greina að Rúss-
land taki yfir stjórnina á Krímskaga“. 

Bætti hann við að ummælin ættu að róa Vestur-
löndin og marga Úkraínumenn sem hafa óttast 
yfirráð Rússa á svæðinu til langs tíma.  - fb

Þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin á Krímskaga á sunnudaginn:

Hægriöfgar eða rússnesk yfirráð

ANNAÐHVORT EÐA  Fólk gengur fram hjá veggspjaldi í borginni Sevastopol á Krímskaga þar sem stendur: „Hinn 16. mars 
munum við kjósa um annaðhvort …  eða …“ Til vinstri er Krímskagi undir stjórn hægriöfgaflokka með tilheyrandi hakakrossi og 
gaddavír. Til hægri er Krímskagi undir stjórn Rússa með tilheyrandi rússneskum fána.  NORDICPHOTOS/AFP
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JAPAN, AP Þrjú ár voru í gær liðin 
síðan kröftugur jarðskjálfti og 
flóðbylgja gekk yfir Japan með 
þeim afleiðingum að hátt í nítján 
þúsund manns fórust. Forsætis-
ráðherrann Shinzo Abe hét því 
að setja aukinn kraft í endurupp-
byggingu á þeim svæðum sem 
urðu verst úti í hamförunum. 

Uppbygging svæðisins hefur 
gengið hægt fyrir sig, meðal 
annars vegna skorts á hæfum 
starfsmönnum og byggingarefni. 
Einnig hefur hreinsun vegna 
geislavirkninnar sem leystist úr 
læðingi frá Fukushima-kjarn-
orkuverinu gengið erfiðlega. 

Um 270 þúsund manns hafa 
ekki snúið aftur til heimila sinna 
eftir hamfarirnar.  - fb

19 þúsund fórust í Japan:

Þrjú ár liðin frá 
flóðbylgjunni 

MINNINGARATHÖFN  Japanskur maður 
biður við minnisvarða þar sem nöfn 
fólks sem fórst í flóðbylgjunni fyrir 
þremur árum hafa verið skrifuð.  MYND/AP

SÖFN Gosminjasafnið Eldheimar í 
Vestmannaeyjum heldur áfram að 
hlaða utan á sig kostnaði. Í svari 
við fyrirspurn Ragnars Óskars-
sonar á síðasta bæjarráðsfundi 
sagði að heildarkostnaður með við-
bótarverkum stefndi í 902 millj-
ónir króna. Ragnar spurði um upp-
haflega kostnaðaráætlun vegna 
Eldheima og kvaðst framkvæmda-
stjóri verkefnisins mundu leggja 
það fram á næsta fundi. Þrátt fyrir 
ítrekaðar óskir hefur Fréttablaðið 
ekki fengið kostnaðaráætlunina 
frá bæjarskrifstofunum. - gar

Gosminjasafn á lokaspretti:

Kostnaðurinn 
902 milljónir

ELDHEIMAR  Safnið á að draga að sér 
marga gesti. MYND/ÓSKAR

Nánari upplýsingar á  rsk.is

442 1000
Þjónustuver 9:30-15:30rsk@rsk.is

Það hefur aldrei 
verið auðveldara

að telja fram
Skilafrestur er til 21. mars

skattur.is

Rafræn skilríki á korti

Skilríki á debet- eða snjallkorti

u kortið í lesarSettu ann

❯ Hvað eru rafræn skilríki?

Innskráning

Rafræn skilríki á farsíma

Skilríki á farsíma

Sláðu inn símanúmer:

Farsíminn þinn þarf að vera með rafræn skilríki

Innskráning

Veflykill ríkisskattstjóra

Kennitala *

Veflykill *

Skilyrtir reitir eru merktir með stjörnu (*)

❯ Týndur veflykill

Innskráning

Skilafrestur
Almennur skilafrestur fyrir launamenn 
og einstaklinga með eigin atvinnurekstur 
er til 21. mars.

Unnt er að sækja um lengri frest á skattur.is 
og getur hann lengstur orðið til 1. apríl. 
Framtal barns skal fylgja framtali framfæranda.

Upplýsingar á framtali
Áríðandi er að framteljandi athugi hvort áritaðar 
fjárhæðir og aðrar upplýsingar séu í samræmi 
við gögn og upplýsingar sem hann hefur sjálfur
undir höndum.

Auðkenning
Unnt er að auðkenna sig með þrenns konar hætti, 
þ.e. með rafrænum skilríkjum á debetkorti, rafrænum 
skilríkjum í gsm síma og með veflykli RSK.  

Veflykla má fá senda í heimabanka eða 
með bréfapósti.

Símaþjónusta í 442-1414
Í mars verður veitt aðstoð í síma 442-1414 
alla virka daga frá kl. 9:30 til 15:30. 

Dagana 21. mars, 31. mars og 1. apríl
verður þjónustan í boði til kl. 19:00.

STJÓRNSÝSLA Akureyrarbær hugðist kaupa 
vatnsrennibraut fyrir sundlaug bæjarins á 99 
milljónir króna þótt fyrir lægju tvö meira en 
helmingi lægri tilboð.

Akureyrarbær bað í ágúst í fyrra átta fyrir-
tæki að taka þátt í „verðkönnun“ vegna fyrir-
hugaðra kaupa á vatnsrennibraut. Við mat á til-
boðum átti verð að gilda 50 prósent, útfærsla 
rennibrautar 45 prósent og útfærsla og afhend-
ingartími fimm prósent. Þrjú tilboð með mis-
munandi útfærslum bárust. Þau voru frá Á. 
Óskarssyni ehf. upp á um 28 milljónir króna, 
frá Spennandi ehf. sem bauð ríflega 45 milljónir 
og rúmlega 99 milljóna tilboð frá Altis ehf. sem 
bærinn tilkynnti í desember að semja ætti við.

Spennandi ehf. kærði málið í janúar til 
kærunefndar útboðsmála. Í lok janúar hætti 
bærinn við kaupin. Kærunefndin segir ljóst 
að innkaupaferlið hafi ekki verið í samræmi 
við lög um opinber innkaup. Spennandi hafi 
átt raunhæfa möguleika á að verða valið hefði 
lögmætu innkaupaferli verið fylgt. Bærinn 
væri skaðabótaskyldur gagnvart Spennandi 
og ætti líka að greiða fyrirtækinu 450 þúsund 
króna kostnað vegna kærunnar. Tilboð þriðja 
fyrirtækisins mun hafa verið um 28 milljón-
ir króna en öll voru tilboðin með mismunandi 
útfærslum.

Nýtt útboð samkvæmt lögum og reglum er 
nú hafið með skilafresti 24. mars. - gar

Akureyrarbær þarf að borga bætur og kostnað vegna brota á reglum við innkaup fyrir sundlaugina:

Hugðist kaupa rennibraut á tvöföldu verði

SUNDLAUGIN Á AKUREYRI  Bið verður á kaupum á 
nýrri vatnsrennibraut. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

SAMFÉLAGSMÁL Framhaldsskólar 
á höfuðborgarsvæðinu boða til 
samráðsfundar um að „fóstra“ 
vissa parta Reykjavegarins frá 
Reykjanestá að Þingvallavatni. 
Hugmyndin er sú að starfsfólk 
nokkurra framhaldsskóla og 
nemendur muni, í samstarfi við 
Umhverfisstofnun, sinna viðhaldi 
og stika veginn. Fundurinn verð-
ur haldinn í Fjölbrautaskólanum 
við Ármúla klukkan 15 í dag.

Skólarnir munu skipta veg-
inum milli sín og gera hann 
aðgengilegri. Þannig er hugsað 
að færa skólann á virkan hátt út 
fyrir skólastofuna og að skólarn-
ir leggi sitt af mörkum til sam-
félagsins. - skó

Nemendur fóstra Reykjaveg:

Sinna viðhaldi 
og stika veginn

FJARSKIPTI
Ljósleiðari í Hveragerði
Áætlað er að að öll hús í þéttbýli Hvera-
gerðis verði tengd ljósleiðara fyrir næstu 
áramót. „Í dag eru 312 heimili tengd 
ljósleiðarakerfinu en þau 674 heimili 
sem eftir eru geta notið þjónustu 
um ljósleiðara í lok árs,“ segir bæjar-
ráð Hveragerðis sem fagnar þessum 
áformum Gagnaveitu Reykjavíkur.
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MALASÍA, AP Malasíski herinn 
segist hafa undir höndum sönn-
unargögn frá ratsjá sem sýna að 
hin týnda Boeing 777-farþega-
þota hafi breytt um stefnu. Hún 
náði alla leið til Malakkasunds, 
hundruð kílómetra frá því svæði 
þar sem síðast var vitað um ferð-
ir hennar. 

Rodzali Daud, yfirmaður mal-
asíska flughersins, sagði að 
ratsjá á herstöð hefði orðið vör 
við  flugvélina skammt frá eyj-
unni Lulau Perak, sem er norðan-
megin á sundinu. Annar háttsett-
ur yfirmaður í hernum staðfesti 
fregnina og bætti við að allt benti 
til þess að vélin hefði verið í lág-
flugi. 

Interpol sendi í gær frá sér 
mynd af tveimur Írönum, sem 
ferðuðust með stolin vegabréf, 
um borð í flugvélinni, sem ekkert 
hefur spurst til síðan á laugar-
daginn. Þeir heita Pouri Nourmo-
hammadi, nítján ára, og Delavar 
Seyedmohammaderza, 29 ára. 
Talið er að nítján ára pilturinn 
hafi ætlað að sækja um hæli í 
Þýskalandi. Noble segir að miðað 
við þessar upplýsingar hafi dreg-
ið úr líkunum á því að flugvélin 
hafi horfið vegna hryðjuverka. 

Ekkert brak úr flugvélinni 
hefur fundist. Malasísk yfirvöld 
höfðu stækkað leitarsvæði sitt í 
von um að finna vélina en munu 
nú einbeita sér að Malakkasundi. 
Að sögn flugfélagsins Malaysia 
Airlines sendu flugmennirnir 
ekki út neyðarkall, sem bendir 
til þess að eitthvað hafi gerst í 
skyndi án þess að þeir hafi getað 
látið vita í tæka tíð. Á meðal þess 
sem talið er að hafi getað gerst er 
að flugmennirnir hafi gert mis-
tök, vélarbilun hafi orðið og að 
flugrán eða hryðjuverk hafi verið 
framið.   freyr@frettabladid.is

Farþegaflugvélin 
breytti um stefnu
Týnda Boeing-farþegaflugvélin í Malasíu breytti um stefnu. Samkvæmt ratsjá var 
hún komin hundruð kílómetra frá því svæði sem síðast var vitað um ferðir hennar. 
Ekkert er vitað um ástæðuna fyrir þessari dularfullu stefnubreytingu vélarinnar.

Fregnir herma að nokkur skyldmenni þeirra sem voru í flugvélinni hafi 
getað hringt í snjallsíma þeirra eða fundið merki um þá á kínverskri 
skilaboðaþjónustu sem kallast QQ. Svo virtist sem símarnir þeirra væru 
enn í netsambandi. Yfir 150 Kínverjar voru í vélinni.

Blaðið Washington Post hefur eftir kínverskum verkamanni að nokkrir 
samstarfsmenn hans hafi verið í flugvélinni, þar á meðal mágur hans. QQ-
reikningar þriggja þeirra sýndu að þeir voru í netsambandi eftir að flug-
vélin hvarf. Önnur skyldmenni sögðust hafa hringt í nokkur símanúmer 
farþeganna. Hringitónar hafi heyrst en ekki hafi verið svarað. 

Gátu hringt í farsíma farþeganna

AFGANISTAN, AP Sænskur blaðamaður var skotinn til 
bana í gær á meðan hann var á spjalli við þýðanda úti 
á götu í Kabúl, höfuðborg Afganistans. 

Þetta er í annað sinn á tveimur mánuðum sem 
útlendingar eru drepnir á þessu annars rólega svæði 
í borginni. 

Sjónarvottar segja að tveir menn hafi gengið að 
blaðamanninum og annar þeirra hafi dregið fram 
skammbyssu og skotið hann í höfuðið. Tveir menn 
hafa einmitt verið handteknir, grunaðir um árásina. 

Hinn 51 árs Nils Horner, sem var einnig með breskt 
ríkisfang, hafði starfað fyrir sænska ríkisútvarpið frá 
árinu 2001 sem erlendur fréttaritari. 

Lögreglan rannsakar hvort um hafi verið að ræða 

árás þar sem útlendingur var skot-
markið eða hvort hún hafi verið 
persónuleg. Zabihullah Mujahid, 
talsmaður talibana, neitaði því að 

samtökin bæru ábyrgð á árásinni. Tveir mánuðir eru 
liðnir síðan talibanar gerðu sjálfsmorðs- og skotárás á 
líbönskum veitingastað á sama svæði þar sem þrettán 
útlendingar og átta Afganar létust.  - fb

Starfsmaður sænska ríkisútvarpsins skotinn til bana úti á götu í Kabúl:

Sænskur blaðamaður drepinn

 NILS HORNER

VELFERÐARMÁL Ólík kerfi og 
reglur í norrænu löndunum um 
rétt til örorkubóta og hvernig 
reikna á örorkubætur er ein af 
stjórnsýsluhindrununum sem 
Norræna landamærahindrana-
ráðið mun fjalla um á fyrsta fundi 
sínum í Kaupmannahöfn í apríl, 
að sögn Sivjar Friðleifsdóttur, for-
manns ráðsins. 

Vegna ólíkra kerfa geta bætur 
einstaklings sem fer á milli nor-
rænu landanna orðið lægri eða 
hærri en bætur einstaklings 
sem einungis hefur starfað í 
einu landi. Fréttablaðið hefur 
greint frá því að örorkulífeyris-
þegar hafi í auknum mæli leitað 

til Öryrkjabandalagsins, 
réttindagæslumanna fatl-
aðra, Halló Norðurlanda 
og sveitarfélaga vegna 
skertra örorkugreiðslna.

„Tillögur sérfræðinga-
hóps á vegum embættis-
mannanefnda norrænu 
ráðherranefndarinnar til 
að leysa þessi mál kalla 
á breytingar á löggjöf 
landanna og pólitíska umræðu 
um markmið og afleiðingar slíkra 
breytinga. Það er mat embættis-
mannanna að lausnirnar geti 
skapað ójafnvægi í skiptingu 
kostnaðar ef landið sem greiðir 
örorkubætur þarf að greiða fyrir 

það tímabil sem einstak-
lingurinn var tryggður í 
öðru landi,“ greinir Siv 
frá.

Hún segir embættis-
mennina hafa bent á 
að ekki sé tekið nægi-
legt tillit í Evrópureglu-
gerðum til þeirrar stað-
reyndar að skilyrði fyrir 
að fá tímabundnar eða 

varanlegar bætur vegna skertrar 
starfsgetu séu ólík í löndunum. 
„Það er mat embættismannanna 
að afnám stjórnsýsluhindrun-
arinnar krefjist þess að málið 
sé rætt á vettvangi Evrópusam-
bandsins, ESB.“ - ibs

Sérfræðingahópur um ólík kerfi um rétt til örorkubóta á Norðurlöndum:

Ræða þarf örorkubætur hjá ESB

SIV 
FRIÐLEIFS DÓTTIR

Að minnsta kosti 
29 blaðamenn hafa 

verið drepnir í Afganistan frá 
árinu 1992.

Gott rval notaðra b la  staðnum.
Komdu  heims kn eða skoðaðu heimas ðuna;
www.hyundai.is / notaðir b lar.
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HYUNDAI ix35 GLS
Nýskr 06/2011, ekinn 58 þús. 
bensín, sjálfskiptur

HYUNDAI GETZ GLS
Nýskr 10/2009, ekinn 43 þús. 
bensín, beinskiptur

HYUNDAI i40 WAGON PREMIUM
Nýskr 05/2012, ekinn 79 þús. 
dísil, sjálfskiptur

HYUNDAI i30 CLASSIC 
Nýskr 03/2010, ekinn 65 þús. 
bensín, beinskiptur

HYUNDAI SANTA FE II LUX
Nýskr 03/2009, ekinn 137 þús. 
dísil, sjálfskiptur

HYUNDAI i30 WAGON COMFORT
Nýskr 06/2011, ekinn 83 þús. 
bensín, sjálfskiptur

HYUNDAI i10 GL
Nýskr 06/2011, ekinn 98 þús. 
bensín, beinskiptur
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Source: Flight Aware

Leitin að farþegaflugvélinni sem hvarf sporlaust á laugardaginn 
með 239 manneskjur um borð hefur engan árangur borið. Níu 
lönd hafa tekið þátt í leitinni og hefur leitarsvæðið í 
Malasíu og nágrenni verið stækkað. Vinstra megin á kortinu 
má sjá Malakkasund þar sem vélin sást síðast á ratsjá. 

Peking,
7. mars , 22:30:
Áætlaður 
lendingartími

17:30: Samband 
rofnar við flugvélina
Kúala Lúmpúr,
7. mars, 16:41:
Flug MH370 fer 
í loftið
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TIL DAGS

Eru fæturnir að angra þig?

Háaleitisbraut 68, 103  
Reykjavík s. 553 3980 

Kíktu á heimasíðuna okkar www.skovinnustofa.is  
og www.facebook.com/SkovinnustofaSigurbjorns

Tábergssig, há il, lág il, hælspori, mislangir fætur, sykursýki, 
 gigt eða hrein og bein þrey ta 
Ahutgaðu hvor t við getum ekki hjálpað þér.  Hjá okkur er starfandi 
sjúkraskósmiður sem gefur gjarnan ráðleggingar

Auk þess að hafa til sölu y fir 40 tegundir 
af stöðluðum innleggjum og púðum inn  
í skó bjóðum við nú upp á ORTHO-innlegg  
sem við getum sérsniðið að þínum þörfum
 
Fram að helgi gefum við  
10% afslátt af öllum 
innleggjum í versluninni

28 klukkustundir um ESB 
Reiknað hefur verið út hvað fyrri 
umræða um þingsályktunartillögu 
Gunnars Braga Sveinssonar um að 
draga aðildarumsókn Íslands að 
ESB til baka getur staðið lengi. Á 
Evropublogg.is kemur fram að hver 
þingmaður hefur tvisvar sinnum tíu 
mínútur til umráða en að teknu tilliti 
til andsvara við hverri ræðu er hægt 
að teygja hámarksræðutíma hvers 
þingmanns í um það
bil klukkustund. Því
má áætla að 
há markslengd 
umræðunnar geti 
orðið um það bil 
28 klukkustundir 
miðað við að 
stjórnarandstaðan 
nýti sinn tíma að 

fullu en stjórnarliðar sitji allir hjá. 
Þá megi búast við að umræður verði 
rofnar margsinnis með umræðum 
um fundarstjórn forseta. Það er 
hætt við að ræðurnar verði orðnar 
þreytulegar og það verði margbúið að 
segja sömu hlutina þegar umræðunni 
lýkur loks. Þrátt fyrir stór orð og 
fögur fyrirheit tekst mönnum ekki að 
koma umræðum á þingi í skikkanlegt 
horf. Kannski er ástæðan sú að 
stjórnarandstaðan á hverjum 
tíma telur málþóf einu leiðina 
til að koma málum á dagskrá. 
Því þyrfti að breyta.  

Dýrt að taka bílpróf
Þau eru fjölbreytt 
málin sem 
þingmenn tala 
um í ræðustól 

Alþingis og hafa mismikla þýðingu 
fyrir land og þjóð. Jóhanna María 
Sigmundsdóttir, yngsti þingmaðurinn, 
talaði um ökukennslu úti á landi og 
gagnrýndi að nemendur yrðu að fara 
til Reykjavíkur og taka nokkra tíma í 
ökugerði þar sem líkt er eftir akstri í 
hálku. Þingmaðurinn sagði þetta hafa 
talsverðan aukakostnað í för með sér 
fyrir fólk sem býr í dreifbýlinu. Hún 
benti á að það væri talsvert um ofan-

komu fyrir austan og vestan og oft 
hálka á vegum. Jóhanna sagði að 
það væri nær að láta ökunema 
læra að keyra við þessar nátt-

úrulegu aðstæður og spara með 
því peninga. Mál sem ætti að vera 

tiltölulega einfalt að breyta til hags-
bóta fyrir landsbyggðarfólk ef vilji 
þingmanna stendur til þess.  
 johanna@frettabladid.is

Margir klóra sér í höfðinu yfir sinna-
skiptum forystumanna Sjálfstæðis-
flokksins í Evrópumálum. Árið 2009 
auglýsti Bjarni Benediktsson, formaður 
flokksins, að Ísland ætti að leita eftir 
samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn 
um að íslensk stjórnvöld og IMF (AGS) 
ynnu að því í sameiningu að Íslendingar 
tækju upp evru sem gjaldmiðil í sátt og 
samvinnu við Evrópusambandið. Nokkru 
áður höfðu Bjarni og Illugi Gunnarsson, 
núverandi menntamálaráðherra, skrifað 
grein í Fréttablaðið um að Ísland ætti að 
sækja um aðild að ESB.

Ástæðan væri meðal annars sú að 
íslenska krónan myndi reynast okkur 
fjötur um fót til lengri tíma. Árið 2014 
samþykkja þessir sömu menn að slíta 
eigi viðræðum við ESB jafnvel þótt ekki 
sé komin nein niðurstaða í gjaldmiðla-
málin. Hvað hefur breyst á þessum 
tæpu fjórum árum sem skýrir þessa 
stefnubreytingu?

Árið 2009 var efnahagsástandið í 
ýmsum Evrópulöndum ótryggt. Efna-
hagur Grikklands, Portúgals, Spán-
ar og Írlands var brothættur. Óeining 
var meðal landa eins og Þýskalands 
og Frakklands um hvernig taka ætti 
á evru krísunni. Samt sem áður töldu 
Bjarni og Illugi á þeim tíma að Ísland 

ætti að tengjast evrusvæðinu sterkari 
böndum.

Árið 2014 standa evrulöndin mun 
betur en 2009. Hagvöxtur er tekinn 
að aukast, fáir tala um evrukrísu og 
almenn bjartsýni er að aukast í flestum 
löndum evrusvæðisins. Á sama tíma 
bendir fátt til þess að ástandið sé að 
lagast á Íslandi. Að vísu hefur hagvöxt-
ur aukist en landið er enn í gjaldeyris-
höftum. Flestir eru sammála um að höft-
in séu meinsemd sem smám saman sé 
að draga máttinn úr íslensku efnahags-
lífi. Lífeyrissjóðirnir geta ekki fjárfest 
erlendis og það er að myndast ný bóla 
á fasteignamarkaðnum. Þá rjúka allt 
í einu Bjarni og Illugi til og vilja loka 
fyrir einn hugsanlegan möguleika á því 
að hjálpa okkur úr þessari spennitreyju.

Hvaða hagsmuni eru þessir ágætu 
herramenn að verja? Ég veit að bæði 
Bjarni og Illugi eru vel gefnir og vel 
meinandi menn. Þess vegna er mér ill-
mögulegt að skilja þessa afstöðu þeirra. 
Ég held því að þetta sé örugglega einhver 
misskilningur hjá þeim sjálfstæðismönn-
um og hvet þá til að endurskoða afstöðu 
sína til þessa máls. Staðreyndin er nefni-
lega sú að það er enn vænlegra árið 2014 
að skoða Evrópumöguleikann en það var 
árið 2009. 

Hvað hefur breyst?
EVRÓPUMÁL

Andrés Pétursson
formaður 
Evrópusamtakanna

R
íkisstjórnin hefur enn ekki komið með neinum hætti til 
móts við þá víðtæku og almennu kröfu að hún standi 
við kosningaloforðin og efni til þjóðaratkvæðagreiðslu 
um framhald viðræðna við Evrópusambandið. Hún 
gerir ekkert með undirskriftir rúmlega fimmtungs 

kjósenda. Henni er sama um að yfir 80 prósent svarenda í könn-
unum segist vilja þjóðaratkvæði. Mestu mótmæli frá búsáhalda-
byltingu virðast ekki skipta ráðherrana máli.

Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra sagðist á Alþingi í 
gær efast um að „þær hugmynd-
ir sem eru uppi í dag um þjóðar-
atkvæðagreiðslu um að halda 
áfram viðræðunum séu réttar.“ 
Samt eru þetta hugmyndir sem 
hann hafði sjálfur á síðasta kjör-
tímabili. Þá sagðist hann í sama 
ræðustóli vilja „leyfa íslenskri 

þjóð að taka ákvörðun um það hvort þessu verði haldið áfram 
eða hvernig verður haldið á þessu.“ Nú hefur hann völdin og þá 
vill hann það ekki lengur. Hann vill slíta viðræðunum og draga 
aðildarumsóknina til baka, án þess að spyrja þjóðina.

Þegar RÚV spurði ráðherrann í gær hvort til greina kæmi að 
þjóðin fengi að kjósa tönnlaðist hann enn á „ómöguleikanum“: 
„Ég held hins vegar að það verði alltaf að taka mið af því, að 
sjálfsögðu, að við erum með ríkisstjórn og þingmeirihluta sem 
er ekki að ganga í Evrópusambandið. Þannig að ég ætla alveg að 
vera hreinskilinn með það áfram að það er ekki hægt að kjósa um 
að láta ríkisstjórnina halda áfram viðræðunum.“ 

Það var sem sagt góð hugmynd að láta þjóðina kjósa ef niður-
staðan yrði sú að hætta viðræðunum. Gunnar Bragi er ekki eins 
hrifinn af að þurfa hugsanlega sjálfur að framkvæma meirihluta-
viljann ef hann kynni að vera ósammála honum.

Samt var það rökstutt svo ljómandi vel fyrir kosningar af 
hverju þjóðaratkvæðagreiðsla væri rétta leiðin í málinu. „Það 
sem mér þykir mestu máli skipta er að þjóðin fái að greiða um það 
atkvæði hvort þessu verði haldið áfram eða ekki. Og ég treysti 
þjóðinni til þess að taka upplýsta ákvörðun. Vegna þess hversu 
mikið ágreiningsmál þetta er, milli flokka, milli þjóðarinnar, milli 
landsbyggðar og höfuðborgar, þetta fer í gegn um fjölskyldur, eina 
leiðin til að komast að niðurstöðu um það hvert skuli halda núna, 
er að spyrja þjóðina.“ Þetta sagði Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
núverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Varaformaður Sjálfstæðisflokksins, Hanna Birna Kristjáns-
dóttir, var líka með sinn rökstuðning á hreinu. „Vilji þjóðin það 
á einhverjum tímapunkti þá ber okkur að fara í þjóðaratkvæði 
og niðurstaðan af því, við munum virða hana,“ sagði hún. „Að 
sjálfsögðu mun Sjálfstæðisflokkurinn standa við það að þjóðin 
fær að ákveða það hvort það verði gengið lengra í þessu máli. Það 
er þjóðarinnar en ekki einstakra stjórnmálamanna.“

Ráðherrarnir hafa ekki útskýrt fyrir okkur með sannfærandi 
hætti af hverju þeir taka ekki lengur mark á eigin málflutningi 
og treysta sér ekki til að standa við loforð sín. Almenningur 
getur ekki látið bjóða sér útúrsnúningana, eftirá skýringarnar og 
rökleysurnar sem hafa verið bornar á borð. Það eina sem þjóðin 
getur látið bjóða sér er að fá að kjósa um málið, eins og lofað var.

Ráðherrarnir taka ekki mark á eigin málflutningi:

Eina leiðin er að 
spyrja þjóðina

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is
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Einhvers staðar las ég að meginhlutverk seðlabanka 
væri það að vernda gjaldmiðilinn fyrir gráðugum 
stjórnmálamönnum. Við höfum af því bitra reynslu 
að þetta hefur íslenska seðlabankanum ekki tekist. 
Allt fram á þessa öld var það ein af skyldum hans 
að styðja við efnahagsstefnu ríkisstjórna á hverjum 
tíma. Mikið pólitískari getur ein stofnun varla verið. 

Til að tryggja þetta voru settir þrír bankastjór-
ar yfir bankann. Oft var bróðurlega skipt. Einn frá 
Framsókn, annar úr Sjálfstæðisflokki og sá þriðji 
úr öðrum flokkum. Þetta átti að tryggja aðkomu 
allra flokka að stjórn bankans. Niðurstaðan hvað 
varðaði gjaldmiðilinn var ætíð sú sama. Verð-
gildi krónunnar rýrnaði stöðugt. Engu breytti þótt 
markmiði bankans hafi verið breytt í því skyni að 
styrkja krónuna. Að lokum hrundi bankinn í höndum 
þriggja bankastjóra, en það teymi var undir strangri 
stjórn annars öflugasta stjórnmálamanns landsins. 
Bankanum var bjargað frá gjaldþroti með hundraða 
milljarða aðstoð ríkissjóðs. 

Þetta „gjaldþrot“ er endurreisn fjármálalífsins 
enn mikill fjötur um fót. Þótt þríeykið hafa vissu-
lega einnig verið skipað fagmönnum, var pólitískum 
tökum stjórnmálamanna aldrei sleppt. Þegar hrunið 
kom var bankinn svo rúinn öllu trausti, að hann sótti 
í örvæntingu sinni um lán frá Moskvu! Erlend mats-
fyrirtæki settu landið í eins konar ruslflokk. Ekki 
var traustið meira innanlands. 

Spilin stokkuð upp
Í eftirleikum hrunsins voru spilin stokkuð upp. 
Bankinn tekinn úr daglegri umsjón stjórnmála-
manna og hann efldur til sjálfstæðis. Fagráð sett til 
að ákveða peningastefnuna og bankastjórum fækk-
að í einn með annan til vara. Settar voru strang-
ar hæfiskröfur til umsækjenda, m.a. um alþjóðlega 
reynslu á sviði peningamála. Á síðustu misserum 
hefur tekist að róa krónuna og smá styrkja. Til þess 
hefur þurft að einangra landið á sviði gjaldeyris- 
og peningamála. Sett voru bæði belti og axlabönd á 
krónuna. Engum sem vill horfa glýjulaust á fram-
tíðina dylst, að meðan við notum krónuna sem gjald-
miðil, munum við til frambúðar þurfa að styðjast við 

all umfangsmikil höft, hvað varðar gjaldeyrismál og 
fjármagnsflutninga.

Það verður nægt viðfangsefni að glíma við afleið-
ingar haftanna, þegar kemur að ákvæðum í EES-
samningnum eða gagnvart starfsemi íslenskra fyrir-
tækja erlendis, svo ekki sé talað um erlenda fjárfesta. 
Með ákvörðun ríkisstjórnarinnar um afturköllun 
aðildarumsóknarinnar verða þessi mál enn snúnari 
og erfiðari úrlausnar, því hún lokar á valkosti í gjald-
miðilsmálum, sem okkur eru lífsnauðsynlegir. 

Færa til fyrra horfs?
Í þessu samhengi er vart hægt að hugsa sér óheppi-
legri tímasetningu til að fikta við seðlabankalög-
in. Næg verður athygli umheimsins á landinu eftir 
daginn stóra, svo ekki verði farið að færa stjórn-
skipan bankans til fyrra horfs, svo auðveldara verði 
að handstýra honum. Það fer ekki saman að fjölga 
bankastjórum og segjast ætla að styrkja sjálfstæði 
bankans. Það eitt að skipta bankastjóranum út fyrir 
einhvern annan í því andrúmslofti vantrausts og tor-
tryggni sem ríkir, gæti kostað þjóðina tugi milljarða 
í verri lánskjörum. Klaufaleg viðbrögð formanna 
stjórnarflokkanna við spurningum fréttamanna um 
væntanlega lagabreytingu, bættu ekki úr skák. Engin 
stofnun lýðveldisins er jafn viðkvæm gagnvart hnatt-
rænum fjármálaheimi og seðlabankinn. Því minna 
sem við honum er rjátlað þeim mun betra. Annað 
væri feigðarflan. Þau frændsystkinin heift og hatur 
eru ekki góðir ráðgjafar. Ég sé að lausmálgir orð-
hákar eru strax byrjaðir að brýna. Látið þar við sitja.

Verður Seðlabankinn aftur 
pólitíkinni að bráð ?

Undanfarna mánuði hafa 
nokkur eineltismál innan 
vinnustaða verið rakin í fjöl-
miðlum. Maður spyr sig af 
hverju ofbeldismál eins og 
einelti sé til umræðu í fjöl-
miðlum? Hvaða tilgangi þjón-
ar það? Hver er bættari fyrir 
vikið og af hverju lenda slík 
mál á forsíðum fjölmiðla?

Það má leiða líkur að því 
að það sé að hluta til ábyrgð 
stjórnenda vinnustaða. Í 
fyrsta lagi er mikilvægt að 
taka strax á eineltismálum 
innan vinnustaða komi þau upp. Séu 
þessi mál hunsuð munu þau draga 
dilk á eftir sér og skaða bæði mann-
eskjuna sem fyrir því verður, fyrir-
tækið, orðspor þess og ímynd. Þeir 
sem verða fyrir einelti á vinnustöð-
um og upplifa sem stjórnendur vinnu-
staðarins taki ekki mark á þeim né 
geri neitt í þeirra málum, upplifa sig 
máttarvana og einmana. Áfall þeirra 
verður enn annað. 

Þeir leita því eftir stuðningi til vina 
og fjölskyldu og ræða framkomu ger-
andans og ekki síst vinnustaðarins 
í sinn garð. Sumir upplifa misréttið 
það mikið að þeir telja mikilvægt að 
málið fari í fjölmiðla til að þeir fái 
verðskuldaða athygli og samkennd 
vegna óréttlætisins sem þeim finnst 
þeir vera beittir. Aðrir fara ekki í fjöl-
miðlana en ræða þessi mál við alla 
sem vilja hlusta. 

Umræðan óvægin og einhliða
Eineltisumræða í fjölmiðlum er 
óvægin og einhliða. Hún er til þess 
gerð að lesandinn fer að mynda sér 
eigin skoðun um hvort einelti hafi 

átt sér stað innan hlutaðeig-
andi vinnustaðar eða hvort 
þolandinn sé að gera sér það 
upp. Þessi skoðun lesandans 
er byggð á einhliða umfjöllun 
um málið þar sem allar for-
sendur fyrir slíkt mat liggja 
ekki fyrir. Skaðinn getur 
verið óafturkræfur þegar 
almenningsálitið er annars 
vegar og ekki gott að snúa 
slíku við sé það yfirhöfuð 
hægt. 

Einelti er ofbeldi og fórnar-
lömb ofbeldis hegða sér ekki 

alltaf „rökrétt“ við slíkar aðstæð-
ur. Eineltismál eru erfið en ábyrgð 
stjórnandans er mikil og þeir verða 
að horfast í augu við þessi mál. Það 
hefur forvarnargildi því það má ekki 
gleyma að þessi mál eru ekki síður 
skaðsöm fyrir innra starf vinnu-
staðarins. Það getur því verið erfitt 
að reyna að stöðva snjóboltann þegar 
hann er farinn að rúlla niður hlíðina 
á fullum krafti. 

Ef vinnustaðir taka strax á málun-
um með faglegum hætti, þ.e hlusta á 
starfsmanninn sem segir frá slíku og 
fá óháða utanaðkomandi fagaðila til 
að meta hvort einelti eigi sér stað og 
veiti viðeigandi málsmeðferð verður 
skaðinn minni. Stjórnendur vinnu-
staða ættu því að hafa þetta hugfast 
komi slík mál upp á vinnustaðnum 
og vera fljótir að bregðast við áður 
en starfsmenn og vinnustaðurinn 
hljóta af varanlegan skaða. Með því 
er hægt að minnka líkurnar á að ein-
hliða umræða um eineltismál innan 
vinnustaðarins rati í fjölmiðla og 
skaði vinnustaðinn og starfsmenn 
meira en í raun þarf. 

Eineltisumræða
í fjölmiðlum

FJÁRMÁL

Þröstur Ólafsson
hagfræðingur

➜ Engum sem vill horfa 
glýjulaust á framtíðina dylst, 
að meðan við notum krón-
una sem gjaldmiðil, munum 
við til frambúðar þurfa að 
styðjast við all umfangsmikil 
höft, hvað varðar gjaldeyris-
mál og fjármagnsfl utninga.

SAMFÉLAG

Hildur Jakobína 
Gísladóttir
ráðgjafi  
hjá Heilbrigðum
stjórnarháttum

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Frábær vinnuaðstaða með góðu aðgengi fyrir farm og farþega. 180° opnun á afturhurðum, rennihurð, þægileg 
hleðsluhæð, há sætisstaða og fjöldi geymsluhólfa. Öflug en sparneytin 90 hestafla dísilvél ásamt spólvörn og ESP 
stöðugleikakerfi gera Berlingo Van að öruggum og hagkvæmum kosti fyrir þinn rekstur.

KOMDU OG PRÓFAÐU CITROËN BERLINGO VAN

citroen.is

  3,3 M - 4,1 M  HLEÐSLURÝMI  850 KG BURÐARGETA  3JA MANNA  SPARNEYTINN 3 3

Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu

BETRI REKSTUR OG AUKIN ÞÆGINDI
CITROËN BERLINGO VAN 1,6 HDi 90 hö dísil

VERÐ FRÁ: 2.382.470 KR. ÁN VSK
VERÐ FRÁ: 2.990.000 KR. MEÐ VSK

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16. 
  Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
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Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
fósturbróðir, afi og langafi, 

ERLINGUR NORÐMANN  
GUÐMUNDSSON 

Hörðubóli, Dalabyggð,

lést á dvalarheimilinu Silfurtúni í Búðardal 
laugardaginn 8. mars. Útförin verður auglýst síðar.

Ragnhildur Beatrice Erlingsdóttir  Sigurjón Hannesson
Kristrún Erna Erlingsdóttir   Baldur Kjartansson
Guðríður Erlingsdóttir   Stefán Hólmsteinsson
Líneik Dóra Erlingsdóttir
Guðmundur Erlingsson   Ninna Karla Katrínardóttir
Una Auður Kristjánsdóttir   Hjalti Samúelsson
barnabörn og langafabörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

GUÐNÝ ÁSBJÖRNSDÓTTIR
lést á Hrafnistu laugardaginn 8. mars. Jarðar- 
förin fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 21. mars kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Þórir Kristjónsson

Ástkær eiginmaður minn og yndislegur 
pabbi okkar, sonur, bróðir, mágur og vinur,

TEITUR BIRGISSON
Stóragerði 14, Akureyri,

sem lést á heimili sínu laugardaginn 1. mars verður jarðsunginn 
frá Akureyrarkirkju föstudaginn 14. mars kl. 13.30. Þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Heimahlynningu á Akureyri eða 
Krabbameinsfélag Akureyrar.

                       Ruth Viðarsdóttir
Andri Leó Teitsson Birta María Guðmundsdóttir
Almar Teitsson
Telma Rut Teitsdóttir
Birgir Björn Svavarsson Alma K. Möller
Eygló Birgisdóttir Hjörtur Sigurðsson
Gígja Birgisdóttir  Jérome Wigny
                   og aðrir aðstandendur.

Hjartkær eiginmaður minn,  
faðir og tengdafaðir,

BJARNI BLOMSTERBERG 
kaupmaður, 

áður til heimilis að Fjarðargötu 19,  
Hafnarfirði, 

lést á Hrafnistu, Hafnarfirði, þann 28. febrúar sl. Útför hans fer 
fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn 14. mars kl. 13.00. 

Valgerður Jónsdóttir Blomsterberg
Eggert N. Bjarnason
Margrét Erna Blomsterberg Grétar Benediktsson
Birna Blomsterberg Ingvar J. Viktorsson
Hrafnhildur Blomsterberg Birgir Finnbogason
Valur Blomsterberg
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

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

GEIR KONRÁÐ BJÖRNSSON,
Kveldúlfsgötu 12, Borgarnesi,

andaðist í faðmi fjölskyldunnar á Heilbrigðisstofnun 
Vesturlands, Akranesi, laugardaginn 8. mars. Útförin fer fram frá 
Borgarneskirkju laugardaginn 15. mars kl. 14.00. Þeim sem vildu 
minnast hans er bent á Krabbameinsfélag Borgarfjarðar. 

 Hanna Carla Proppé
María Erla Geirsdóttir Theodór Þórðarson
Ástráður Eysteinsson Anna Jóhannsdóttir
Kristín I. Geirsdóttir Guðgeir Eyjólfsson
Jón Þór Geirsson Kristín Anna Hjálmarsdóttir
Sigríður Lísa Geirsdóttir Marinó Már Marinósson
Gunnar Már Geirsson Dagmar Jóhannesdóttir
 afa- og langafabörn.

Ástkær dóttir okkar, systir, mágkona, 
barnabarn og frænka,

SIGURVEIG ÞÓRARINSDÓTTIR
læknir,

lést miðvikudaginn 5. mars. Útför hennar fer 
fram frá Árbæjarkirkju föstudaginn 14. mars kl. 15.00.

Þórarinn Baldursson Birta Einarsdóttir
María Loftsdóttir Jón K. Valdimarsson
Sigrún Þórarinsdóttir Ingólfur Finnbogason
Loftur Þórarinsson Mayuko Ono Þórarinsson
Davíð Leifsson Lanny Leifsson
Sigurveig Þórarinsdóttir
 og frændsystkini hinnar látnu.

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

SIGURÐUR RAGNAR  
GUÐBRANDSSON
blikksmíðameistari,

Njarðarvöllum 6, 

áður Aðalgötu 19 í Reykjanesbæ, andaðist á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja þann 10. mars sl. Jarðarförin auglýst síðar. 

                      Sigríður Einarsdóttir
Björg Sigurðardóttir Jan Erik Larsson
Ragnhildur Sigurðardóttir Jónas Ragnarsson
Ásta Sigurðardóttir
Sigríður Sigurðardóttir Helgi Gísli Eyjólfsson
Erna Sigurðardóttir
Guðbrandur Sigurðsson
               barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð við 
andlát og útför okkar hjartkæra 

STEINGRÍMS VILHJÁLMSSONAR 
frá Laufhóli. 

Gunnlaugur Steingrímsson    Svala Jónsdóttir 
Símon R. Steingrímsson         Sigrún Höskuldsdóttir 
Vilhjálmur Steingrímsson           Ásdís Garðarsdóttir 
Halldór S. Steingrímsson           María Steingrímsdóttir 
Kristín S. Steingrímsdóttir 
Sigurður Steingrímsson             Kristjana Friðriksdóttir 
Sigurlaug G. Steingrímsdóttir    Eyjólfur Árnason 
Anna H. Steingrímsdóttir          Hafþór Hermannsson 
Auður Steingrímsdóttir             Guðmundur Sveinsson 
Eysteinn Steingrímsson            Aldís Axelsdóttir 
                              og fjölskyldur þeirra.

Útför

INGIBJARGAR BJÖRNSDÓTTUR 
fyrrverandi kennara, 

verður frá Áskirkju föstudaginn 14. mars kl. 13.00.

Ragnar Jónasson     Eva Örnólfsdóttir
Björn H. Jónasson    Guðrún Þóroddsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

ERLA SIGURÐARDÓTTIR 
lést á Hjúkrunarheimilinu Eir þann 5. mars.  Útförin fer fram  
frá Fossvogskirkju föstudaginn 14. mars kl. 11.00. 
Sérstakar þakkir til starfsfólks Eirar, 3. hæð norður, fyrir góða  
og hlýlega umönnun.

 
Sigríður Gissurardóttir Guðmundur R. Ragnarsson
Sigrún Gissurardóttir Steinar S. Jónsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim  
sem sýndu okkur hlýhug og samúð  
við andlát og útför okkar ástkæru

ÓLAFAR COOPER
Gullsmára 7, Kópavogi.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólkinu á 
deild E-13 á Landspítalanum við Hringbraut 
fyrir hlýhug og góða umönnun.

Gylfi Einarsson
Margrét Björnsdóttir
Konráð Gylfason Anna María Harðardóttir
Margrét Gylfadóttir Ólafur Sveinsson
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, bróðir, faðir, 
tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi,

TRYGGVI GUNNARSSON
andaðist í Noregi á St. Olavs-sjúkrahúsinu 
í Þrándheimi þriðjudaginn 4. mars. Útförin 
fer fram frá Havstein-kirkju í Þrándheimi, 
föstudaginn 14. mars kl. 11.00.

                      
 Randi Gunnarsson
Jón Þór Tryggvason
Gunnar Tryggvason Þuríður Guðmundsdóttir
Víkingur Tryggvason
Óðinn Tryggvason
Rósalind Tryggvadóttir
Mónika Tryggvadóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

„Svo lengi sem ég man hef ég haft óstjórnlegan áhuga 
á myndum. Ekki bara málverkum, heldur hvers kyns 
myndum, blaðaljósmyndum, teikningum, landslagsmynd-
um og fjölskyldumyndum. Ekkert heillaði mig meira en 
þessar gömlu fjölskyldumyndir af svipbrigðalausu fólki 
með starandi augu.“ Þannig farast Karólínu Lárusdóttur 
orð í formála bókarinnar Karólína – Líf og list Karólínu 
Lárusdóttur listmálara sem Jónína Michaelsdóttir ritaði 
og út kom hjá Forlaginu 1993. Þar stendur líka: „Ég vissi 
snemma að ég vildi mála fólk. Ekki portret, heldur venju-
legt fólk við venjulegar kringumstæður.“ 

Karólína fagnar sjötugsafmæli í dag. Hún ólst upp í 
Reykjavík en bjó í Bretlandi frá því hún fór þangað til 
náms 1965 til ársins 2007. Giftist Clive Percival kaup-
sýslumanni 1968 og eignaðist í framhaldinu tvö börn, 
þau heita Stephen og Samantha. Leiðir þeirra Karólínu 
og Percivals skildi og árið 1983 gekk hún að eiga síðari 
mann sinn, sálfræðinginn Fred Roberts sem hún missti 
árið 2002. Eftir það sótti hún æ meira til Íslands og þar 
kom 2007 að hún flutti alfarið heim til föðurlandsins. 
 - gun

Ég vildi 
mála fólk
Karólína Lárusdóttir listmálari er sjötug í 
dag. Þótt hún hafi  lifað og starfað í Bret-
landi í rúma fj óra áratugi er hún meðal 
vinsælustu listamanna okkar Íslendinga.

LISTMÁLARINN  Ekkert heillaði Karólínu meira unga en gamlar fjöl-
skyldumyndir. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT 

Ástkær eiginkona, móðir, amma og systir,

SESSELJA GUNNARSDÓTTIR 
lést í faðmi fjölskyldunnar að kvöldi  5. mars á líknardeild LSH 
Kópavogi. Útför  fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 14.mars kl.15.00. 

Eggert Kristinsson
Hildur Eggertsdóttir og börn
Ástríður Gunnarsdóttir   Trausti Gunnarsson
Ingibjörg Jóna Gunnarsdóttir 
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ALCOA HÆTTIR VIÐ MILLJARÐA SÖLU
➜ Víravél Fjarðaáls í 

Reyðarfirði verður 
ekki seld.

➜ Rafmagnsleysi í 
febrúar olli næstum 
stórtjóni.

➜ Viðtal við Magnús Þór 
Ásmundsson, forstjóra 
Alcoa á Íslandi.

SÍÐA 4

Tekjuafkoman batnar
Tekjuafkoma hins opinbera var neikvæð um 
37,1 milljarð króna árið 2013 eða 2,1 prósent af 
landsframleiðslu samkvæmt bráðabirgðaupp-
gjöri Hagstofunnar. Til samanburðar var tekju-
afkoman neikvæð um 65 milljarða króna árið 
2012 eða 3,8 prósent af landsframleiðslu.

Tekjur hins opinbera námu um 789 milljörð-
um króna og hækkuðu um 6,6 prósent milli ára. 
Sem hlutfall af landsframleiðslu mældust þær 
44,2 prósent samanborið við 43,6 prósent árið 
2012. Útgjöld hins opinbera voru 826 milljarð-
ar króna og jukust um 2,6 prósent milli ára en 
hlutfall þeirra af landsframleiðslu lækkaði milli 
ára, fór úr 47,4 prósentum í 46,3 prósent.

 - fbj

Sjónmælingar í Optical Studio

Tímapantanir í síma:

Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500

V I Ð  ELSKUM 

A Ð  P R E N TA !

Hlutfall Íslendinga breyst mjög
Nærri því tvöfalt fleiri flugu frá Keflavíkur-
flugvelli í fyrra en árið 2003, en þá flugu um 
600 þúsund. Þetta sýnir talning Ferðamálastofu 
sem sagt er frá á vefnum Túristi.is. Hlutfall Ís-
lendinga í farþegahópnum á árunum 2003 til 
2007 var á bilinu 48,6 prósent til 52,3 prósent. 
Ferðum Íslendinga hefur þó farið fækkandi og 
straumur ferðamanna hingað til lands vaxandi. 
Þótt ferðum landsmanna hafi fjölgað að undan-
förnu, var í fyrra innan við þriðji hver farþegi á 
Keflavíkurflugvelli Íslendingur.

Í síðasta mánuði voru Íslendingar ekki sú þjóð 
sem átti flesta flugfarþega til útlanda frá Kefla-
vík. Það er í fyrsta sinn sem slíkt hefur gerst og 
voru það Bretar sem tóku fyrsta sætið.

 - skó

Nike gerir risasamning í enska
Sögur herma að Nike sé við það að skrifa undir 
risasamning við knattspyrnuliðið Manchester Un-
ited. Mun Nike samkvæmt honum borga því 100 
milljónir dollara á ári næstu tíu árin fyrir að klæð-
ast búningum Nike. Það gerir 113 milljarða króna 
á þessum tíu árum.

Ef af honum verður slær Manchester við öðrum 
liðum hvað upphæð varðar frá framleiðendum 
búninga. Adidas greiðir nú um helming þessarar 
upphæðar á ári til Real Madrid og er það stærsti 
samningurinn hingað til. 

 - fbj
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Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á 

Dagatal viðskiptalífsins

Fimmtudagur 13. mars
➜ Gjaldeyrisforði og tengdir liðir
➜ Aðalfundur Vátryggingafélags 

Íslands

Föstudagur 14. mars
➜ Aðalfundur Nýherja
➜ Atvinnuleysistölur fyrir febrúar
➜ Fiskafli í febrúar 2014
➜ Aðalfundur Össurar

Þriðjudagur 18. mars
➜ Vísitala íbúðaverðs á 

höfuðborgarsvæðinu
➜ Verðmæti sjávarafla árið 2013
➜ Velta samkvæmt 

virðisaukaskattsskýrslum 2013
➜ Samræmd vísitala neysluverðs 

í febrúar 2014

Miðvikudagur 19. mars
➜ Vaxtaákvörðunardagur SÍ
➜ Upplýsingar um leiguverð 

íbúðarhúsnæðis
➜ Vinnumarkaður í febrúar 2014

Fimmtudagur 20. mars
➜ Vísitala byggingarkostnaðar fyrir 

apríl 2014

Föstudagur 21. mars 
➜ Aðalfundur Sláturfélags 

Suðurlands
➜ Greiðslujöfnunarvísitala 

í apríl 2014
➜ Vísitala lífeyrisskuldbindinga 

í febrúar 2014

dagatal viðskiptalífsinsdagatal viðskiptalífsins

Gengi félaga í Kauphöll Íslands

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu 
í verði

Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu 
í verði

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu 
í stað

MESTA HÆKKUN

ÖSSUR
12,2% frá áramótum

NÝHERJI
4,7% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

MAREL
-16,2% frá áramótum

FJARSKIPTI
-2,0% í síðustu viku
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5
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Stjórn Isavia hefur ákveðið að 
efna til forvals á verslunar- og 
veitingarekstri í brottfararsal 
Leifsstöðvar. Um leið verður 
ráðist í breytingar á brottfarar-
sal flugstöðvarinnar og þjónust-
an endurskipulögð.

„Framboð verslana- og veitinga 
hefur mikil áhrif á ánægju far-
þega og heildarupplifun af flug-
vellinum. Endurhönnun brottfar-
arsvæðisins mun taka mið af því 
að hlutfall erlendra ferðamanna 
er að aukast mikið. Íslensk nátt-
úra og menning verða í for-
grunni til að gera ferð farþega 
eftirminnilega og öðruvísi en á 
öðrum flugvöllum,“ segir Hlyn-
ur Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri flugstöðvarinnar, í samtali 
við Markaðinn.

Í fyrra lögðu alls um 2,8 millj-
ónir farþega leið sína um völlinn 
og spáð er 18 prósenta fjölgun á 
yfirstandandi ári. Þá er áætlað 
að farþegafjöldinn verði orðinn 

rúmar fimm milljónir árið 2020.
Forvalið mun eingöngu ná til 

sérverslana og veitingastaða en 
ekki vöruflokka Fríhafnarinnar, 
sem mun sem fyrr hafa með hönd-
um sölu á áfengi, tóbaki, sælgæti, 
ilm- og snyrtivörum ásamt öðru.

„Við höfum sent út fréttatil-
kynningar erlendis og þegar er 
komið mikið af fyrirspurnum 

frá verslunum og veitingastöðum 
sem eru í rekstri á öðrum erlend-
um flugvöllum,“ segir Hlynur en 
getur þó ekki gefið upp hvaða að-
ilar það eru að svo stöddu.

Kynningarfundur vegna út-
boðsins verður haldinn í Hörpu 
19. mars en þar verða forvals-
gögn til sölu og kosta 15 þúsund 
krónur.  - fbj

Fjöldi erlendra veitinga- og verslunarrekenda sýnir áhuga á Keflavíkurflugvelli:

Forval á rekstri í Leifsstöð
LEIFSSTÖÐ  Sér-
verslanir munu 
annast sölu 
í einstökum 
verslunareining-
um eða stærri 
deildaskiptum 
einingum með 
„búð í búð“-til-
högun.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Viðskiptaráð telur að fjármagns-
höftin hafi dregið úr vexti út-
flutnings innan alþjóðageirans 
á Íslandi um allt að 80 millj-
arða króna árið 2013. Sú upp-
hæð jafngildir um einni milljón 
króna í gjaldeyri á hverja fjöl-
skyldu landsins. Viðskiptaráð 
segir að þessi fórnarkostnaður 
muni vaxa ár hvert með tilheyr-
andi neikvæðum áhrifum á lífs-

kjör í landinu.
„Kostnað-

ur af höftun-
um er fyrst og 
fremst óbeinn 
e ð a  f ó r n a r -
kostnaður. Það 
er það sem við 
erum að reyna 
að setja ein-

hvers konar mælistiku á í þessari 
skoðun og það er alltaf í einhverj-
um skilningi minna aðkallandi að 
fara í aðgerðir þegar menn eru 
að verða af einhverjum gæðum 
sem gætu orðið frekar heldur en 
þegar menn verða af einhverjum 
gæðum sem þegar eru til stað-
ar,“ segir Frosti Ólafsson fram-
kvæmdastjóri Viðskiptaráðs.

Viðskiptaráð segir að tekist 
hafi að útfæra höftin á þann veg 
að þau raski daglegu lífi einstak-
linga lítið. Íslendingar hafi til að 
mynda enn frelsi til að kaupa og 
selja erlendar vörur og þjónustu, 
flytja fjármuni út vegna náms er-
lendis og nota greiðslukort í út-
löndum. Þetta sé jákvætt, en hafi 
þær hliðarverkanir að afnám 
hafta verði síður knýjandi.

Viðskiptaráð skiptir kostn-
aði vegna gjaldeyrishaftanna í 
beinan kostnað vegna umsýslu 
og óbeinan vegna efnahagslegra 
áhrifa. Sá beini, í formi eftir-
lits, útboða, undanþágubeiðna, 
ráðgjafar og annarrar umsýslu 
vegna haftanna sé umtalsverð-
ur. Sá sé þó lágur í samanburði 
við þann óbeina sem hlýst af höft-
unum í formi minni nýliðunar og 

hægari vaxtar fyrirtækja í al-
þjóðageiranum. Það sé erfitt að 
mæla töpuð tækifæri, en þróun 
síðustu ára gefur engu að síður 
vísbendingar um þann skaða sem 
höft á fjármagnsflutningum hafa 
valdið innan alþjóðageirans.

Þegar flæði fjármagns til og 
frá landinu var frjálst jókst út-
flutningur alþjóðageirans hratt, 
eða um átta prósent að meðaltali 
yfir fimmtán ára tímabil. Bæði 
fyrir og eftir þann tíma, þegar 
höft voru á flæði fjármagns, varð 
aftur á móti stöðnun og jafnvel 
samdráttur í útflutningi geirans. 
Ef útflutningur fyrirtækja í al-
þjóðageiranum hefði vaxið með 
óbreyttum hraða frá 2008 til 
2013 væri hann um 160 milljörð-
um hærri á síðasta ári heldur en 
raunin varð.

„Það liggur fyrir að til þess að 
við getum vaxið með krafti til 
lengri tíma þá þarf útflutningur 
að vaxa í takt við hagkerfið. Al-
þjóðageirinn er sá hluti útflutn-
ings sem er ekki bundinn vaxtar-

skorðum, þá tengt nýtingu nátt-
úruauðlinda. Það er í samhengi 
við þetta að við viljum meina að 
það vegi að framtíðarlífskjörum 
í landinu ef tækifæri alþjóða-
geirans til að vaxa og dafna eru 
skert með þessu hætti. Ef horft 
er lengra fram á veginn þá þurf-
um við í vaxandi mæli að byggja 
útflutninginn á greinum sem ekki 
eru bundnar náttúruauðlindun-
um með beinum hætti og það er 
þar sem að höftin sverfa verulega 
að,“ segir Frosti.

80 milljarðar í glat-
aðar gjaldeyristekjur
Viðskiptaráð segir pólitískan þrýsting á afnám vera minni undan-
farin ár en efni standa til. Neikvæð áhrif haftanna séu til þess fallin 
að draga verulega úr vaxtartækifærum íslenska hagkerfisins.

GLÖTUÐ TÆKIFÆRI  Viðskiptaráð segir að tekist hafi að útfæra höftin þannig að 
þau raski daglegu lífi einstaklinga lítið.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FROSTI ÓLAFSSON

Ef horft er lengra fram 
á veginn þá þurfum við í 
vaxandi mæli að byggja 
útflutninginn á greinum 
sem að ekki eru bundnar 
náttúrulauðlindunum með 
beinum hætti og það er 
þar sem að höftin sverfa 
verulega að.“

EFNAHAGSMÁL
Fanney Birna Jónsdóttir | fanney@frettabladid.is

Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

Atlantic Airways (DKK) 144,00 -5,9% 0,0%

Bank Nordic (DKK) 119,00 -8,5% 0,0%

Eimskipafélag Íslands 229,00 -12,6% -0,9%

Fjarskipti (Vodafone) 29,70 9,0% -2,0%

Hagar 40,95 6,6% -0,6%

Icelandair Group 18,70 2,7% -1,1%

Marel 111,50 -16,2% -1,2%

N1 18,20 -3,7% 0,3%

Nýherji 3,55 -2,7% 4,7%

Reginn 16,50 6,1% 0,0%

Tryggingamiðstöðin 31,05 -3,1% 2,1%

Vátryggingafélag Íslands 10,58 -1,9% 0,7%

Össur 257,00 12,2% 1,2%

Úrvalsvísitalan OMXI6  1.229,15 -2,4% 1,6%

First North Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

Century Aluminum 1150,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 19,90 50,2% 32,7%

HB Grandi 30,00 36,4% 0,0%

Sláturfélag Suðurlands 1,22 0,0% 0,0%

Save the Children á ÍslandiSavS



Birting lýsingar Sjóvá-Almennra trygginga hf.

Almennt útboð 27. mars til og með 31. mars 2014
Í tengslum við almennt útboð skv. 43. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti á hlutabréfum í Sjóvá-Almennum tryggingum hf.
(hér eftir „Sjóvá“ eða „félagið“) og umsókn félagsins um töku allra hlutabréfa í Sjóvá til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX 
Iceland hf. (hér eftir „Aðalmarkaður Kauphallarinnar“), hefur Sjóvá birt lýsingu, sem samanstendur af samantekt, verðbréfalýsingu og
útgefandalýsingu, allt dagsett 11. mars 2014 (hér eftir nefnt „Lýsingin“).
  Lýsingin er gefin út á íslensku og birt á vefsíðu félagsins, www.sjova.is/fjarfestar. Útprentuð eintök af Lýsingunni má jafnframt 

nálgast í höfuðstöðvum Sjóvár í Kringlunni 5, 103 Reykjavík. Lýsingin verður aðgengileg í  tólf mánuði frá staðfestingu hennar.
Heildarfjöldi útgefinna hluta í Sjóvá eru 1.592.520.994 talsins. Allir hlutirnir eru í sama flokki og jafn réttháir.  Félagið á enga eigin 
hluti. Hlutir félagsins eru gefnir út rafrænt í kerfi Verðbréfaskráningar Íslands hf. og er hver hlutur 1 króna að nafnverði. Stjórn 
félagsins hefur óskað eftir því að SJOVA verði auðkenni hlutabréfanna í kerfum NASDAQ OMX Iceland hf. (hér eftir „Kauphöllin“). ISIN 
númer bréfanna er IS0000024602.

Skilyrði og skipulag almenns útboðs
Almennt útboð fer fram frá kl. 10.00 fimmtudaginn 27. mars til kl. 16.00 mánudaginn 31. mars 2014. Í útboðinu munu seljendur 
bjóða til sölu alls 366.279.829 áður útgefna hluti í Sjóvá, sem svarar til 23% útgefins hlutafjár í félaginu. Hlutirnir eru boðnir til sölu
í tveimur aðskildum tilboðsbókum, tilboðsbók A og tilboðsbók B og eru þær ólíkar m.a. hvað varðar stærð áskrifta, verðlagningu og
úthlutunarreglur. Þátttaka í útboðinu er skuldbindandi. Fjárfestir, sem staðfest hefur þátttöku sína hvort heldur í tilboðsbók A eða B, 
getur ekki breytt áskrift eða fallið frá henni.
  Í tilboðsbók A munu seljendur bjóða til sölu samtals 159.252.099 hluti í Sjóvá, eða sem svarar til 10% útgefins hlutafjár í félaginu.

Fjárfestar skulu skila inn tilboðum sem eru á verðbilinu kr. 10,7 til 11,9 á hlut. Fjárhæð áskriftartilboða skal vera á bilinu kr. 100.000
til kr. 10.000.000 að kaupverði. Allir hlutir í tilboðsbók A verða seldir á sama verði, sem mun ráðast af gildum tilboðum sem berast,
og verður innan þess verðbils sem að framan greinir.
  Í tilboðsbók B munu seljendur bjóða til sölu samtals 207.027.730 hluti í Sjóvá, eða sem svarar til 13% útgefins hlutafjár í félaginu.

Fjárfestar skulu skila inn tilboðum sem nema að lágmarki kr. 10.000.001 að kaupverði. Lágmarksverð í tilboðsbók B er kr. 11,9 á
hvern hlut en fjárfestar þurfa sjálfir að tilgreina sitt hámarksverð. Allir hlutir í tilboðsbók B verða seldir á sama verði, sem mun ráðast
af gildum tilboðum sem berast. Samanlagðar áskriftir frá hverjum fjárfesti í tilboðsbók B geta þó ekki farið yfir 9,99% af útgefnum 
hlutum í Sjóvá.
  Útboðið er markaðssett á Íslandi og er þátttaka í því heimil öllum þeim einstaklingum og lögaðilum sem hafa bæði íslenska kennitölu
og eru fjárráða í skilningi lögræðislaga nr. 71/1997. Erlendir aðilar skulu að fyrra bragði sýna umsjónaraðila fram á, með óyggjandi 
hætti, að þeim sé heimilt að fjárfesta í verðbréfunum sem boðin eru í útboðinu, sbr. stafliði b og m 13. gr. laga nr. 87/1992 um 
gjaldeyrismál. Hafi slíkt ekki verið gert með ásættanlegum hætti, að mati umsjónaraðila, fyrir lok áskriftartímabils útboðsins, verður 
áskriftinni hafnað.
  Áður en tekin er ákvörðun um fjárfestingu í hlutabréfum í Sjóvá eru fjárfestar hvattir til að kynna sér allar upplýsingar í Lýsingunni í 
heild og skilmála útboðsins sem þar koma fram.
  Markmið seljenda með útboðinu er að Sjóvá uppfylli skilyrði Aðalmarkaðar Kauphallarinnar um dreifingu hlutafjár og fjölda hluthafa
og stuðla þannig að auknum seljanleika hlutabréfanna og fjölbreyttari hluthafahópi. Seljendur munu einnig leitast eftir að selja 
hlutabréf sín á sem hagstæðustu verði.
  Seljendur áskilja sér rétt til að gera breytingar á framangreindri skiptingu milli tilboðsbóka A og B, bæði hvað varðar innbyrðis

skiptingu milli seljenda og heildarstærð hvorrar bókar fyrir sig reynist eftirspurn gefa tilefni til þess þegar til úthlutunar kemur.  
Framangreind markmið seljenda í tengslum við útboðið verða höfð að leiðarljósi við slíka ákvörðun.
  Seljendur munu falla frá útboðinu ef samanlagðar áskriftir í útboðinu fullnægja ekki skilyrðum Kauphallar um töku hlutabréfa til 

viðskipta eða ef Kauphöllin samþykkir ekki fyrirliggjandi umsókn félagsins um að hlutir í Sjóvá verði teknir til viðskipta. Verði fallið
frá útboðinu verða allar áskriftir í því felldar niður og ógiltar. Ákvörðun um úthlutun í útboðinu verður tekin af úthlutunarnefnd sem 
skipuð er fulltrúum seljenda og umsjónaraðila.
  Niðurstöður útboðsins munu liggja fyrir eigi síðar en kl. 09.00 fimmtudaginn 3. apríl 2014. Kauphöllin mun tilkynna um fyrsta dag 

viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar, en reiknað er með að hann geti orðið föstudaginn 11. apríl 2014 hið fyrsta.

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar um Sjóvá og skilmála almenna útboðsins má finna í Lýsingu Sjóvár. Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. hefur 
umsjón með útboðinu og því ferli að fá hluti félagsins tekna til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar.
  Íslandsbanki hf. veitir nánari upplýsingar um útboðið í síma 440-4900 á milli kl. 09.00 og 17.00 dagana 27. mars til og með 

31. mars 2014.

Reykjavík, 12. mars 2014
Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf.
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Um 45 milljarða króna ábati er 
af því að flytja Reykjavíkurflug-
völl úr Vatnsmýri á Hólmsheiði 
eða til Keflavíkur. Þetta kemur 
fram í hagrænni úttekt Cap-
acent á framtíðarstaðsetningu 
flugvallarins sem fór í sérmat á 
samfélagslegri arðsemi af flutn-
ingi flugvallarins úr Vatnsmýri 
á Hólmsheiði, Löngusker eða til 
Keflavíkur.

Flutningur til Keflavíkur er 
metinn hagkvæmari en flutn-
ingur á Hólmsheiði og rúmlega 
10 milljörðum króna hagkvæm-
ari en flutningur á Löngusker. Í 
niðurstöðum Capacent um sam-
félagslega arðsemi flutningsins 
segir að þær séu afdráttarlaus-
ar og ekki næmar fyrir breyt-
ingum á forsendum.

Stærsti einstaki áhrifaþátt-
urinn í greiningunni er mat á 
virði Vatnsmýrarinnar ef flug-
völlurinn fer. Þannig er virðið 
metið út frá ábata íbúa höfuð-
borgarsvæðisins við minni akst-
ur vegna uppbyggingar bland-
aðrar byggðar í Vatnsmýrinni 
frekar en í úthverfum borgar-
innar. Ábatinn er reiknaður út 
frá minni tíma sem varið er í 
akstur og minni rekstrarkostnað 
bíla vegna styttri akstursvega-
lengda, ásamt öðrum þáttum 
tengdum mengun og slysum. Ef 
litið er til annarra áhrifaþátta 
en verðmætis Vatnsmýrarinn-
ar og þeir lagðir saman, verður 
kostnaður við flutning flugvall-
arins hærri en ábatinn. Ábat-
inn af því að nýta Vatnsmýrina 
undir byggð er hins vegar marg-
falt meiri en sem nemur þessum 

kostnaði. Þessir áhrifaþættir 
hafa áhrif á innbyrðis niðurröð-
un valkostanna við að hafa flug-
völlinn áfram í Vatnsmýrinni. 
Byggingarkostnaður flugvall-
ar er mun meiri á Hólmsheiði 
og Lönguskerjum en í Keflavík 
þar sem starfræktur er alþjóða-
flugvöllur. Gerð landfyllinga á 
Lönguskerjum er ástæða þess 
að óhagkvæmara er að flytja 
flugvöllinn þangað frekar en á 
Hólmsheiði. Rekstrarkostnaður 
innanlandsflugvallar er met-
inn mun minni í Keflavík en á 
öðrum stöðum. Á móti kemur 
aukinn kostnaður vegna akst-
urs til og frá flugvelli.

Kostnaði og ábata er skipt 
niður á milli hagsmunaaðila. 
Flutningur flugvallarins skil-
ar tugmilljarða króna ábata 
fyrir íslenska ríkið, Reykjavík-
urborg og íbúa á höfuðborgar-
svæðinu. Hins vegar verða íbúar 

landsbyggðarinnar fyrir mikl-
um kostnaði fari flugvöllurinn 
til Keflavíkur vegna ferða til og 
frá flugvelli. Á móti nýtur ríkið 
samlegðar vegna reksturs flug-
vallarins við hlið millilanda-
flugvallar.

Úttektin er unnin á grundvelli 
skýrslu ParX viðskiptaráðgjafar 
IBM sem var unnin fyrir nefnd 
á vegum samgönguráðuneytis-
ins um úttektir á Reykjavíkur-
flugvelli. Í nefndinni sátu full-
trúar Reykjavíkurborgar og 
ráðuneytisins. Hún kom út árið 
2007 og við gerð hennar var haft 
samráð við nefndina og helstu 
hagsmunaaðila um val á að-
ferðafræði og ákvörðun á helstu 
forsendum. Kostnaðar- og ábata-
greiningin felur í sér að metinn 
er kostnaður og ábati umfram 
grunnkost (óbreytt ástand) sem 
leiðir af því að flytja flugvöllinn 
á aðra staði.

ÁBATI AF FLUTNINGI REYKJAVÍKURFLUGVALLAR
ÚR VATNSMÝRI [MA.KR]
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Segja tugmilljarða ábata verða af 
flutningi Reykjavíkurflugvallar 
Um 45 milljarða króna ábati er af því að flytja flugvöllinn á Hólmsheiði eða til Keflavíkur samkvæmt hagrænni út-
tekt um framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar. Niðurstaðan er afdráttarlaus og ekki næm fyrir breytingum.

REYKJAVÍKUR-
FLUGVÖLLUR 
Íbúar á höfuðborgar-
svæðinu fá mikinn 
ábata af því að færa 
flugvöllinn. Íbúar 
landsbyggðarinnar 
verða hins vegar 
fyrir miklum 
kostnaði af flutningi 
flugvallarins. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EFNAHAGSMÁL
Fanney Birna Jónsdóttir | fanney@frettabladid.is

Cooori er ungt sprotafyrirtæki 
sem sérhæfir sig í lausnum til að 
læra tungumál á netinu. Félagið 
gaf út japönsku fyrir enskumæl-
andi vorið 2012 sem þróunar-
tungumál en er nú á leið í þrjár 
nýjar útgáfur á mjög stórum 
markaðssvæðum. Í fyrsta lagi 
ensku fyrir Japana, þar sem yfir 
20 milljónir eru að læra, þá ensku 
fyrir Kóreumenn þar sem mark-
aðurinn er yfir tíu milljónir og að 
lokum japönsku fyrir Kóreumenn 
en þar eru yfir fimm milljónir að 
læra tungumálið.

„Í kjölfarið erum við að gíra 
okkur upp í að fara í tíu tungu-
mál í viðbót og sækja af fullum 
krafti á markaðinn og til þess 
þurfum við sterka bakhjarla og 

þá erum við að horfa á stóra er-
lenda fagfjárfesta eða sjóði,“ segir 
Þorsteinn G. Gunnarsson, stjórn-
arformaður Cooori, í samtali við 
Markaðinn.

Cooori er nú í viðræðum við 
Daiwa Securities sem Þorsteinn 
segir vera annað stærsta fyrir-
tækið í Japan. Þá eru einnig við-
ræður í gangi milli Cooori og 
NTT Docomo sem er stærsta fjar-
skiptafyrirtæki Japana og Ben-
esse Group sem er stórt kennslu- 
og menntunarfélag þar í landi.

„Við erum með aðsetur bæði 
á Íslandi og í Tókýó og þá erum 
við með starfsmenn og aðstöðu til 
dæmis í Stokkhólmi og Paolo Alto 
og fleiri stöðum,“ segir Þorsteinn. 
 - fbj

Íslenska fyrirtækið Cooori herjar á Asíumarkað:

Yfir tíu erlend tungu-
mál kennd á netinu

COOORI Félagið 
vann virta 
frumkvöðlakeppni 
í Japan, 
„JapanNight“, í 
fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/COOORI



Í 100 ára sögu Eimskips hafa karlmennirnir iðulega skartað fallegu yfirvaraskeggi. 
Þeirra á meðal var fyrsti framkvæmdastjóri félagsins, Emil Nielsen.

Starfsfólk Eimskips tekur þátt í liðakeppni Mottumars 
og hvetur önnur fyrirtæki til þess líka.

Forvarnir geta bjargað mannslífum
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Alþjóðlega álfyrirtækið Alcoa 
hefur fallið frá áformum um sölu 
á víravél álvers Fjarðaáls í Reyð-
arfirði. Vélin var sett í söluferli í 
september og sala á henni hefði 
losað um umtalsvert fé enda víra-
vélin ein af þremur framleiðslu-
línum álversins. Hefði salan 
gengið í gegn hefðu utanaðkom-
andi aðilar séð um rekstur henn-
ar í steypuskála álversins í Reyð-
arfirði.

ÁTTI AÐ LÆKKA KOSTNAÐ 
Magnús Þór Ásmundsson, for-
stjóri Alcoa á Íslandi, segir að  
sala á vélinni hafi átt að lækka 

kostnað og móðurfélagið Alcoa 
ætlaði að hans sögn að nýta sölu-
andvirðið þar sem fyrirtækið 
gæti skapað „frekari verðmæti“. 

„Þau ti lboð sem við feng-
um síðan og þær viðræður sem 
við áttum í kjölfarið við nokkra 
aðila leiddu ekki til þess að Alcoa 
næði viðskiptalegum markmið-
um sínum með sölu vélarinnar 
og þess vegna var hætt við söl-
una,“ segir Magnús Þór.

Hann vill ekki gefa upp verðið 
sem Alcoa vildi fá fyrir vélina en 
af stærð línunnar og mikilvægi 
hennar í framleiðsluferli álvers-
ins er ljóst að virði hennar hleyp-
ur á milljörðum króna. Ákvörð-
unin þýðir að álverið mun áfram 
framleiða og selja álvíra.  

„Við framleiðum álhleifa og 
einnig málmblendisstangir og 

álvírana sem eru verðmætari 
vörur sem fela í sér áframvinnslu 
á málminum,“ segir Magnús og 
bætir því við að um 57 prósent 
af tekjum móðurfélagsins verði 
til við framleiðslu á fullunnum 
vörum 

„Það er gjarnan spurt hvort 
ekki megi vinna álið frekar á Ís-
landi. Alcoa Fjarðaál gerir það 
með mikilli framleiðslu á virð-
isaukandi vörum og það væri 
ánægjulegt að sjá framleiðslu 
á lokavöru í framtíðinni á Ís-
landi. Tækifærin eru til staðar 
en Alcoa hefur ekki áform um 
slíkt.“

AFLEIÐINGAR ORKUSKERÐINGAR
Fjarðaál hefur þurft að draga 
úr framleiðslu álversins vegna 
orkuskerðingar Landsvirkjunar 

en tekjutap fyrirtækisins gæti á 
endanum numið 1,5 milljörðum 
króna miðað við heimsmarkaðs-
verð á áli. 

Fyrirtækið þurfti einnig að 
draga úr framleiðslu í maí í fyrra 
þegar tilkynnt var um orkuskerð-
ingu sem aldrei varð af. 

„Það er mjög alvarlegt mál að 
við fáum tilkynningu um skerð-
ingu tvö ár í röð. Í fyrra gripum 
við til ráðstafana og minnkuðum 
straum á kerlínunni og töpuðum 
framleiðslu á þúsund tonnum af 
málmi. Síðan var skerðingunni 
aflýst en við urðum samt fyrir 
neikvæðum áhrifum af þeim 
aðgerðum sem við fórum í til að 
milda áhrifin,“ segir Magnús og 
nefnir einnig áhrif skerðingar-
innar á íslenskt atvinnulíf. 

„Ísland hefur haft samkeppn-
isforskot á önnur lönd þegar 
kemur að raforkumálum. Við 
getum boðið hér upp á endurnýj-
anlega orkugjafa á samkeppnis-
hæfu verði og gott rekstrarör-
yggi í raforkukerfinu. Þegar 
svona kemur upp ítrekað, ár eftir 
ár, þá varpar það skugga á þessa 
hlið málsins og verður jafnvel til 
þess að erlendir fjárfestar hugsi 
sig um áður en þeir horfa til Ís-
lands.“

Orkusamningur Alcoa Fjarða-
áls og Landsvirkjunar er að sögn 
Magnúsar upp á 577 megavatta 
afl á klukkustund. Raforkan sem 
virkjanir Landsvirkjunar fram-
leiða fer inn á dreifikerfi Lands-

nets og þaðan til viðskiptavina. 
Margir, þar á meðal Hörður Arn-
arsson forstjóri Landsvirkjunar, 
hafa bent á að bæta þurfi dreifi-
kerfi Landsnets svo það geti 
borið orku á milli landsvæða með 
viðunandi hætti.  

„Hér er einungis hægt að flytja 
til eða frá svæðinu einhvers stað-
ar á bilinu 70-90 megavött, sem 
er ekki nema brot af því sem við 
erum að nota. Til að bæta nýt-
ingu og arðsemi raforkufram-
leiðslunnar á Íslandi þarf að ráð-
ast í verulegar umbætur á dreifi-
kerfinu,“ segir Magnús. 

LÁ VIÐ STÓRTJÓNI
Þann 8. febrúar síðastliðinn olli 
röð atvika í dreifikerfi Lands-
nets því að rafmagn fór af Aust-
urlandi. Álverið varð þá raf-
magnslaust í tvær klukkustund-
ir og fimmtíu mínútur og þá lá 
við stórtjóni.   

„Við metum það svo að þegar 
rafmagnsleysi varir í  þrjá 
klukkutíma þá séum við í veru-
legri hættu á að missa kerlínu 
álversins. Það þýðir að málm-
urinn frýs í kerlínunni og því 
fylgir margra mánaða verkefni 
við að koma rekstri álversins í 
gang aftur. En okkur gekk mjög 
vel að vinna úr ástandinu,“ segir 
Magnús og útskýrir fyrir blaða-
manni að engin varaaflsstöð geti 
knúið álver sem framleiðir 340 
þúsund tonn af áli ári.  

Fjarðaál greiðir um 1,4 millj-

Víravél Fjarðaáls 
verður ekki seld
Alcoa hefur hætt við að selja víravél álversins í Reyðarfirði en virði 
hennar hleypur á milljörðum króna. Tekjutap álversins vegna orku-
skerðingar Landsvirkjunar gæti numið 1,5 milljörðum króna. Lá við 
stórtjóni í vetur þegar álverið varð rafmagnslaust í um þrjá tíma.

Í BRÚNNI  Magnús Þór tók við starfi forstjóra Alcoa á Íslandi í janúar 2012. Hann ber meðal annars ábyrgð á framleiðsluþróun 
Fjarðaáls.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐTAL
Haraldur Guðmundsson
haraldur@frettabladid.is

Alcoa er að sögn Magnúsar ekki 
eingöngu hefðbundið álfyrir-
tæki. Fyrirtækið sé leiðandi í 
þróun á afurðum úr málmblönd-
um og framarlega í framleiðslu 
á fullunnum vörum úr málmum 
eins og nikkeli, títani og áli.  

„Til gamans má nefna 
að Alcoa Architectural 
Products í Frakklandi fram-
leiddi sjö þúsund fermetra 
klæðningu á Ólympíukynd-
ilinn á Vetrarólympíuleik-
unum í Sotsjí,“ segir 
Magnús. 

Á heimasíðu Alcoa 
Fjarðaáls má einnig sjá ný-
lega frétt um að starfsmenn 
nýsköpunardeildar Alcoa 
hafi unnið með markaðs-
fólki drykkjarvöruframleið-
andans Anheuser-Busch að 
þróun á nýjum umbúðum 
fyrir bjórinn Bud Light. 
Nýju umbúðirnar, álflaska 
með skrúfuðum tappa, sem 
einnig er úr áli, innihalda 
hálfan lítra af öli. 

Bud Light klæddur í umbúðir frá Alcoa
kki

nd-
lu 

um

ÁLFLASKAN
Flöskur Anheuser-
Busch eru meðal 
annars merktar 
Alcoa.  

Þau 
tilboð 

sem við fengum 
síðan og þær 
viðræður sem 
við áttum í 
kjölfarið við 
nokkra aðila 
leiddu ekki til 
þess að Alcoa 
næði viðskipta-
legum mark-
miðum sínum 
með sölu vélar-
innar og þess 
vegna var hætt 
við söluna.



FLEIRI VEGABRÉF GEFIN ÚT
Mikil fjölgun var á útgáfu vegabréfa í janúar miðað 
við fyrra ár eða 41,6%. Þeim sem huga á utanlands-
ferðir en eru með útrunnið vegabréf er bent á að 
það getur tekið allt að tvær vikur að fá það afhent. 
Aðalafgreiðsla er hjá sýslumanninum í Kópavogi.

GÓÐAR VÖRUR 
FRÁ SCHOLL
Magðalena S. Kristjáns-
dóttir hjá Halldóri Jóns-
syni ehf. segir skó- og 
fótaspreyin frá Scholl 
halda fótunum og 
skónum ferskum allan 
daginn. MYND/VALLI

SCHOLL SKÓSPREY – FERSKIR 
OG LYKTARLAUSIR SKÓR Í 24 
KLUKKKUSTUNDIR 
Skósprey sem eyðir óæskilegri lykt 
í skóm. Hentar fyrir allar tegundir 
af skóm og skilur ekki eftir leifar. 
Regluleg notkun hjálpar til við að 
vernda skó. Ferskir og lyktarlausir 
skór í 24 klukkustundir. 

SCHOLL-FÓTASPREY – FERSKIR, 
ÞURRIR OG ILMANDI FÆTUR 
Fótasprey sem eyðir óæskilegri 
lykt og heldur fótunum þurrum. 
Regluleg notkun kemur í veg fyrir 
að lykt komi aftur. Ferskir, þurrir og 
ilmandi fætur allan daginn.

Þegar fætur eru lokaðir ofan í 
skóm allan daginn þá kemur oft 
óæskileg lykt af skónum og fót-

unum. „Til að koma í veg fyrir þetta 
er mikilvægt að hugsa vel um fæturna 
og einnig skóna. Scholl skó- og fótasp-
reyin halda fótum þínum og skónum 
ferskum allan daginn,“ segir Magða-
lena S. Kristjánsdóttir, vörumerkja-
stjóri hjá Halldóri Jónssyni ehf. sem 
flytur inn Scholl-fótavörurnar.  

Svitakirtlar eru fleiri á fótunum en 
nokkurs staðar annars staðar í líkam-
anum. Sviti er fullkomlega eðlilegur 
og nauðsynlegur til að halda húðinni 
mjúkri og sveigjanlegri og stjórna 
hitastigi fótanna.

„Margir halda að sviti sé orsök 
þess að slæm lykt myndast á fótum 
og í skóm, en svo er ekki. Lyktin 
myndast þegar bakteríur fá að vaxa 
í skóm vegna hita og raka. Því er 
mikilvægt að leyfa fótunum að anda 
reglulega, klæðast sokkum úr nátt-
úrulegum efnum og velja sér skó sem 
leyfa fótunum að anda.“ 

Scholl-vörurnar fást í apótekum og 
stórmörkuðum. 

FERSKIR FÆTUR 
HALLDÓR JÓNSSON EHF. KYNNIR  Skó- og fótaspreyin frá Scholl sem koma í 
veg fyrir óæskilega lykt af skóm og fótum og halda þeim ferskum alla daga.

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

andi notar efni fráHreinsa

Eftir

Fyrir

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

Hreinsandi hefur fullkomin tæki og efni til djúphreinsunar, sótthreinsunar og 
þurrkunar. Við vinnum á slæmum blettum og húsgögnin hreinlega ljóma!

NÝBÝLAVEGI 20     SÍMI 554-5022

NÝTT – NÝTT
HLAÐBORÐ  
Í HÁDEGINU 

TILBOÐ 
KR. 1.390.- 

OPIÐ KL. 11:00-14:00
hlaðborðið er alla virka daga,  

ekki um helgar.

Flottir skór á 

frábæru verði
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Honda CR-V Lifestyle 5/2012 ek.45þús. 
Sjálfskiptur. Xenon ljós. Ásett verð 
4.850.000.- Rnr.286476

VW Golf Bluemotion Diesel 9/2011 
ek.42þús. Beinskiptur. Ásett verð 
2.590.000.- Rnr.286388

Lada Sport árg 2014. Nýr bíll. 
Beinskiptur. Abs hemlar. Vökvastýri. 
Ásett verð 2.690.000.- Rnr.286463

Toyota Land Cruiser 90 Gx 35” Diesel 
6/2009 ek.185þús. Sjálfskiptur. 
Dráttarbeisli. Ný ryðvarinn. Ásett verð 
1.690.000.- Rnr. 286430

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

TOYOTA Hilux double cab 35 tommu 
breyttur Árgerð 2007, ekinn 185 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. leður , ný dekk Verð 
3.990.000. áhl 2.727 þús. skoðar skipti 
á ódýrari og dýrari Rnr.105768.

DODGE Ram 2500 quad 4x4st. Árgerð 
2008, ekinn 64 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.900.000.Glæsileg eintak 
Rnr.230800.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

BÍLL DAGSINS !!
VW POLO COMFORTLINE árg. 2006 
ek. 96 Þkm Sjálfskiptur, mjög gott 
eintak, möguleiki á 100% láni, 
tilboðsverð 890 Þús Rnr 147426 gsm 
893-9500

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

Skoda Octavia Combi 4x4 TDI Ekinn 
86þkm. Dísil beinskiptur árgerð 2011 
Heilsársdekk. Verð kr. 3.190.000

Audi A4 Turbo 1,8T sedan Ekinn 
132þkm. Bensín sjáfskiptur ágerð 
2005 Leður, vetrardekk. Verð kr. 
1.950.000

KIA RIO EX 1,4 CRDI 5 dyra Ekinn 
3þkm. Dísil beinskiptur 6 gíra 
Vetradekk, frítt í stæði, sóllúga o.fl. 
Verð kr. 2.990.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard. 

12-16
http://www.mbbilar.is

MERCEDES BENZ B 180 ngt. 
Árgerð 2010, ekinn 111 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.990070.

KIA Sorento ex classic 197 hö. Árgerð 
2012, ekinn 53 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.690.000. Rnr.140789. 5 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

HONDA Cr-v executive. Árgerð 2007, 
ekinn 68 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.590.000. Rnr.210309.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Suzuki Fjórgengis utanborðsmótorar. 
Nettir, Léttir, Sparneytnir, Hljóðlátir, 
Öruggir og Áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

WWW.SUZUKI.IS

FRÁBÆRT VERÐ !!!
 M.BENZ B 180 ngt (w233) metan bíll 
frá umboði. Árgerð 2011, ekinn 141 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.Ásett verð 
3690 Tilboð 2990 stgr Rnr.109712. 
Netbílar Hlíðarsmára 2 588-5300

TILBOÐ 7 MANNA
 VW Touran trendline. Árgerð 2004, 
ekinn 210 Þ.KM, bensín, 6 gírar.DvD 
7 manna Ásett 850 Tilboð 680þ stgr 
Rnr.109200.Bíllinn er á staðnum 
Netbílar Hlíðarsmára 2 588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar til sölu

Citroen Berlingo árg‘2006. 
Ek.164þkm.2L dísel. Verð:690þ. Ekki 
skipti. Uppl í s:8949034

Volvo S40. Árg. ‚06, ek. 103 
Þ.KM, beinskiptur, reyklaus, 
nýleg heilsársdekk. V. 1.550.000. 
Nýskoðaður. S. 8691799.

Opel Astra árg. 2001, 5 gíra, ek.154 
þ.km., 1.2L vél. V. 230þús. S. 6162597.

VILTU SELJA BÍLINN
Kaupum allar gerðir af lítið keyrðum 
bílum árgerð 2007 og yngri. Til dæmis 
Land Rover Discovery, Toyota Land 
Crusier, Audi Q7 og Mercedes Benz 
ofl. Við staðgreiðum bílinn þinn. 
Sendu okkur uppl. í gegnum www.
seldur.is

Renault Megane Scenic 2006. Vel með 
farinn beinskiptur bíll ekinn aðeins 
100þ km. Verð kr. 850þ - Engin skipti. 
Uppl. í s. 892-5118.

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín 
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér 
reynslu annarra viðskiptavina okkar á 
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús. 
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og 
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að 
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

Landrover Freelander ek.173 - 
óskoðaður þarfnast viðhalds tilboð 
óskast. Toyota Corolla 2005 ek.173þ 
800þús s. 8486844

 0-250 þús.

Primera ‚98 til niðurrifs (sjálfskipting 
farin) Nýtt pústkerfi, bremsur og fl. 
8235428

 250-499 þús.

SJÁLFSKIPTUR SMÁBÍLL 
TILBOÐ!

Peugeot 206 1.4 5d, 01” Ek. aðeins 
133þkm! Búið að skipta um tímareim 
Verð 550þ TILBOÐ 299þ stgr eða 9þ á 
mánuði með Visa/euro kortaláni í 36 
mán. S: 777-3077

MÖGULEIKI Á 100% 
VISALÁNI !

Hyundai Getz 2003 ek.162 þús, 3ja 
dyra, beinskiptur, ný skoðaður 2015, 
spoiler,álfelgur ásett verð 690 TILBOÐ 
490 ÞÚS möguleiki á 100% visaláni 
17þús per/mán s.841 8955

 500-999 þús.

SJÁLFSKIPTUR OG 
RÚMGÓÐUR!

Peugeot 307 árg ‚03 ekinn 142þús km. 
sjálfskiptur. samlæsingar. heilsársdekk. 
ný yfirfarinn á verkstæði. flottur og 
góður bíll. ásett 850þús. Tilboðsverð 
aðeins 650þús stgr. möguleiki á 100% 
vísaláni. s:659-9696

FLOTTUR RAV4 - 
TILBOÐ 850 ÞÚS

TOYOTA RAV4 1,8 vvti árg 2003 
ek.118 þús, beinsk., tímakeðja. ný sk. 
‚15, krókur, nýleg vetrardekk, fallegur 
bíll ásett verð 1090 þús TILBOÐ 850 
ÞÚS möguleiki á 100% visaláni í 36 
mán s.841 8955

TILBOÐ 550 ÞÚS 
-100%VISALÁN

TOYOTA COROLLA 1,4 VVTI árg 2003 
ný sk. ‚15 heilsársdekk, góður bíll sem 
eyðir mjög litlu ásett verð 720 þús 
TILBOÐ 550 ÞÚS möguleiki á 100% 
vísalani í 36 mán s.841 8955

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 
0-300 ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ 
500 ÞÚS.STGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt að 
500þús. staðgreitt. Er með pappíra og 
pening til að ganga frá því samdægurs 
ef að samningar nást. Bíllinn má 
þarfnast lagfæringar og/eða skoðunar. 
skoða allar tegundir. Hringdu í 
síma: 659-9696 eða sendu email á 
6599696@gmail.com

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ +. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA. 
 KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.

Nissan, Ford, Skoda, Subaru, Toyota, 
Mitsubishi. Hyundai Accent-Trajet, 
Dodge Caravan, Peugeot. Kia 
Sportage-Volvo S70, Mazda 323, 
Opel Astra. Bílar&Partar 421-7979 
bilarogpartar.is

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra 
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki, 
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron, 
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault, 
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða 
í s. 567 5040/ 7785040

 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, 
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo. 
Renni diska og skálar. Sérgrein 
bremmsuviðgerðir. S. 892 7852.

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

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

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

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum, 
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í 
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir 
og vanir menn.

 Garðyrkja

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

SKATTFRAMTAL 2014
Tek að mér skattframtöl 

einstaklinga og rekstraraðila. 
Ég er viðskiptafræðingur Cant.

Oecon. Með mikla reynslu. 

Ódýr og góð þjónusta. 

Kíktu á www.skatt.is s:661-3703
S. 661 3703 / www.skatt.is

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

SKATTFRAMTAL 2014
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 fob@fob.is

 Búslóðaflutningar

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

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

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska 
í fyrirrúmi. Ágúst S:695-4464 
malningartjonusta@gmail.com

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

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171 
& egillsverris@gmail.com

 Húsaviðhald

LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt 
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli 
geta fylgt. s. 8498700.

 Tölvur

Allar almennar tölvuviðgerðir og 
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699 
6735 Baldvin.

 Nudd

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Óskast keypt

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

 Til sölu

S:566 6000 | Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata S:566 6000 | Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata S:566 6000 | Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata 

íshúsið ishusid.is

 

Allt í kælikerfið á einum stað

Kæliklefar

 
 

TILBOÐ

Marstilboð frá

669.000
með kerfi

m.vsk.

mars-
tilboð 

Yfirþrýstingsblásarar 
fyrir iðnaðarmenn.

Tilboð með 5 m barka
frá 44.990 

TILBOÐ

TILBOÐ
Með

mest seldu
klefum

landsins.

Einfaldir í uppsetningu

Allar stærðir í boði
Kæli- eða frystiklefar

Úrval kælikerfa
Úrval hillukerfa

FRAMLEITT Í
EVRÓPU

mars-
tilboð 

mars-
tilboð 

Útsogsviftur á plötu.
Viftublöð 20 til 40 cm.

Öflugar og góðar viftur. 
Tilboð frá 20.990

Einfaldir, öruggir og
ódýrir síritar. 

Viðurkenndir af WHO.
Startkitt: 22.990

atvinna
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 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSBYGGINGA.
 SJÁ NÁNAR Á: 
 WWW.VIDUR.IS

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

 Verslun

WE-VIBE II, III OG IV
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg ár 
í röð. Viamax fullnægingarkremið 
sem virkar o.fl. 50 Shades of Grey 
vörurnar og allt það vinsælasta í dag. 
Millifærsla, greiðslukort og netgíró. 
Sendum um allt land www.hush.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Ég náði árangri með Herbalife. Frítt 
lífsstílsmat. Rannveig 862 5920, 
rkbald@simnet.is

 Nudd

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

Glæsileg nuddstofa Aqua Spa sem er 
í Grafarvogi býður alla velkomna. Ekki 
erótískt nudd s: 587 0191

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

SHAFER HVOLPAR
Hvolparnir eru tilbúnir til afhendingar 
Gjóskuræktun stigahæsta 
schäferræktun ársins 2013. Ættin 
skartar innfluttum úrvalsmeisturum 
uppl. 690 0907 /faxi@simnet.is http://
gjoskuhundar.weebly.com/

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

60 fm tveggja herb. íbúð (studíó) 105 
Rvk. S. 860 0360.

HERBERGI TIL LEIGU Í 
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

Til leigu snyrtileg, 15 m2 herbergi 
með aðgangi að baði, eldhúsi, 
þvottavél og internet aðgangi. 
Stutt í Bónus, veitingastaði, 
kaffihús og strætó. Verð frá 

55.000 á mánuði. 

Available now! 15m2 rooms for 
rent, with access to kitchen, bath, 
laundry, internet. Close to Bónus, 
restaraunts and buses. Price from 

55.000.
Uppl. gefur Sverrir í s. 661-7000

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

Tvær 2herb. íbúðir til leigu önnur 
í 107 og hin í 111 - s.8971206 og 
s.5873563

Til leigu 130 fm, 5 herbergja íbúð að 
Súðarvogi 7, Rvk. Uppl. í s. 824 3040

 Sumarbústaðir

Sumarhús til leigu í Húsafelli - 
Helgarleiga. Laus. Uppl. í S. 895 2490.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu atvinnuhúsnæði, 200fm í 
Smiðjuhverfi í Kópavogi og 150 fm 
og 75 fm í Hraunhverfi, Garðabæ. 
Innkeyrsludyr á öllum einingum. Uppl. 
í s. 699 3737 & vatnsk@simnet.is

 Geymsluhúsnæði

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.

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.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Starfsmenn óskast til starfa 
á þjónustuverkstæði N1 á 

Ægisíðu. Um er að ræða störf við 
bílaviðgerðir og smurþjónustu.

Nánari upplýsingar veitir Dagur 
Benónýsson í síma 440 1030.

LEBOWSKI BAR /
 AÐSTOÐ Í ELDHÚS

Óskum eftir aðstoðarmanni í 
eldhús við að elda og afgreiða bestu 
hamborgara í heimi. Sumarvinna 
einnig í boði. Umsóknir sendist á: 
info@lebowskibar.is

 Atvinna óskast

39 ára gamall maður óskar eftir vinnu. 
Uppl. í s. 771 9668.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

   Rauði krossinn á Íslandi                  www.raudikrossinn.is     

         
Ungmennaþing URKÍ ungmennahreyfingar
Rauða krossins verður haldið í húsi 
Rauða krossins Efstaleiti 9 Reykjavík
laugardaginn 12. apríl 2014 klukkan 16:00.

Allir félagar í Rauða krossinum á aldrinum 
16-30 ára eiga rétt til setu með tillögu- og
atkvæðisrétt.

Venjuleg aðalfundarstörf

Ungmennaþing Rauða krossins

Glæsil. 304,3 fm einbýli á þremur hæðum á fráb. stað í Norðurmýrin-
ni, bílskúrinn er þar af 56,8 fm. Húsið var mikið endurnýjað 2002 m.a 
raflagnir, innréttingar, gluggar og gler og fl. Afgirtur góður garður.  
Húsið er teiknað af Sigurði Guðmundssyni arkitekt árið 1939.
Eignin verður sýnd í dag miðvikudag milli kl. 17:00 og 17:30  
V. 110 m. 3668 

Hrefnugata 9 – glæsilegt einb. við Miklatún

Eignir Óskast
Einbýli eða raðhús í Fossvogi óskast.
Er með kaupanda að einbýlis eða raðhúsi í Fossvogi.  
Traustur kaupandi. Staðgreiðsla í boði.  
Uppl. Kjartan Hallgeirsson sími 824-9093  

 Lækjarsmári eða Gullsmári m. bílskýli óskast. 
Óska eftir 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði í  
bílageymslu í Lækjarsmára eða Gullsmára í Kópavogi.   
Upplýsingar Reynir Björnsson s. 895-8321 

Sérhæð í vesturborginni óskast. 
Höfum kaupanda að 150-200 fm hæð á Högum, Melum,  
Ægissíðu eða Skjólunum. Staðgreiðsla í boði. 
Upplýsingar gefur Sverrir Kristinsson.  

Einbýlishús í Vesturborginni óskast. 
Höfum kaupanda að 250-350 fm einbýlishúsi í vesturbæ  
Reykjavíkur. Gjarnan við Ægissíðu eða á Skjólunum og með 
sjávarútsýni. Upplýsingar gefur Sverrir Kristinsson  

Einbýlishús í Garðabæ óskast.
Höfum kaupanda að 300-500 fm einbýlishúsi í Garðabæ.  
Staðgreiðsla . Upplýsingar gefur Sverrir Kristinsson  

Jarðhæð í Grafarvogi eða Grafarholti. 
Vantar 3ja eða 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í Grafarholti eða 
Grafarvogi. Sérinngangur skilyrði. Bílskúr eða skýli æskilegt en 
þó ekki skilyrði. Upplýsingar Þórarinn Friðgeirsson s.899-1882  

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

Skrifstofuhúsnæði – Grensásvegur

UUpUpUpplplplýsýsýsý iiningagagarr veveveitititiririr KK K iriri tststiininnn BB.B. R R Ragagagnananarsrsrssososonnn
iviviviððsðsðskkk.frfrfr //. / lölölögggggg. ffafa tst ieigngnasasalalii íí sísímama 8 898984141252525

Til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 2. hæð 
við Grensásveg. Um er að ræða 226,6 fm. vandað
skrifstofuhúsnæði.  Húsnæðið er eit t opið rými 
með kaf fistofu, snyr tingum og tölvuherbergi. 
Húsnæðið hentar vel undir margskonar rekstur.

Básbryggja 51 - 3ja herbergja íbúð.

Glæsileg 100,0 fm. íbúð á 1. hæð í mjög vönduðu fjölbýlishúsi 
á frábærum stað við sjávarkambinn auk sérstæðs 30,8 fm. 
bílskúrs.  Svalir út af stofu með frábæru sjávarútsýni.  
Opið eldhús með vönduðum innréttingum. Tvö herbergi.  
Sér þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 34,9 millj.
Íbúð merkt 0103. Sigurður á bjöllu. Verið velkomin

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 Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS

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

TIL LEIGU/SÖLU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Faxafen 10, 108 Reykjavík
668,4 fm. skrifstofu-/kennslu-
húsnæði á jarðhæð

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðið skiptist í 6 stór vinnurými/skólastofur, 2 stór fundarherbergi, eitt tæknirými, rúmgott anddyri, 
stórt opið rými með móttökuborði, rúmgóða kaffistofu með innréttingu, Wc, þ.a. eitt með aðstöðu fyrir 
fatlaða auk sturtu.  Loftræstibúnaður er til staðar.  Á gólfum eru flísar og dúkar.  Laust strax!

Skrifstofuhúsnæði sem hægt er 
að breyta í verslunarhúsnæði
S ú ð
TIL LEIGU EÐA SÖLU

fasteignir

fundir / mannfagnaður

fasteignir
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Í FIRÐINUM  Fjarðaál flutti út vörur fyrir 95 milljarða króna árið 2013, eða um 260 
milljónir á dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÁLVERIÐ  470 starfsmenn unnu hjá Fjarðaáli árið 2013.   MYND/HREINN MAGNÚSSON

Innheimtulausn fyrir 
framsækin fyrirtæki

Vandræðalaus viðskipti
Mynta er nútímalegt innheimtukerfi fyrir fyrirtækið þitt. Mynta 
býður kröfuhöfum upp á fruminnheimtu, milliinnheimtu, lög-
innheimtu og kröfuvakt. Öll umsjón með þinni innheimtu er á 
einum stað og allt ferlið er fyrirtækinu þínu að kostnaðarlausu!

Við viljum að þín viðskipti verði vandræðalaus. 

www.mynta.is 
Sími 569 2000

Finndu stystu leiðina:

ónir króna á dag í raforkuskatt 
á sama tíma og fyrirtækið berst 
við orkuskerðingu. Skatturinn 
var settur á með samkomulagi 
stjórnvalda og stóriðjufyrirtækj-
anna árið 2009 og átti þá að vera 
tímabundinn til ársins 2012. Þá-
verandi ríkisstjórn framlengdi 
skattinn í desember 2012 og sam-
kvæmt fjárlagafrumvarpi ríkis-
stjórnarinnar verður hann inn-
heimtur út árið 2015.  

„Árið 2013 greiddum við 518 
milljónir króna í raforkuskatt 
og okkur fannst þáverandi rík-
isstjórn ganga á bak orða sinna 
með því að virða ekki samkomu-
lagið sem gert var en við greið-
um þessa skatta.“ 

Í SAMKEPPNI INNAN ALCOA
Fjarðaál flutti vörur út fyrir 95 
milljarða króna á árinu 2013. Frá 
því fyrirtækið hóf starfsemi árið 
2007 hafa um 36 prósent af út-
flutningstekjum þess skilað sér 
inn í þjóðarbúið í formi opin-
berra gjalda, launa, innkaupa 
og samfélagsstyrkja.

„Upphafleg fjárfesting Alcoa í 
Fjarðaáli var yfir 220 milljarðar 
króna. Síðan þá hefur fyrirtæk-
ið haldið áfram að fjárfesta og 
hefur fjárfest fyrir um þrettán 
milljarða. Á hverju ári er unnið í 
fjárfestingarverkefnum og á síð-
asta ári fóru þau yfir einn millj-
arð króna.“ Fyrirtækið er að 
sögn Magnúsar í stöðugri sam-
keppni um fjárfestingarfé við 
aðrar rekstrareiningar Alcoa.  

„Erlendar fjárfestingar koma 
ekki einungis að nýjum verkefn-
um heldur er einnig oft fjárfest í 
umbótum á því sem fyrir er. Því 

er mikilvægt að Fjarðaál hafi 
tækifæri til að halda samkeppn-
ishæfni sinni og að hér séu tæki-
færi til vaxtar til lengri tíma. 
Fjárfestingar leita þangað sem 
þær eru arðsamastar.“

HAGNAÐURINN DRÓST SAMAN
Lágt álverð gerir rekstur álvera 
erfiðan um þessar mundir. Í árs-
reikningi Alcoa Fjarðaáls frá 
2012 segir að hagnaður álversins 
hafi það ár numið um 33 milljón-
um dala samanborið við 95 millj-
ónir árið á undan. Magnús vill 
ekki tjá sig um afkomu síðasta 
árs og hvort hagnaður hafi dreg-
ist saman annað árið í röð. 

„Hins vegar er álver Alcoa 
Fjarðaáls nýtt og tæknilega full-
komið álver og við höfum mætt 
þessari stöðu á álmörkuðum með 
því að draga úr kostnaði og stað-
setja okkur á svokallaðri kostn-
aðarkúrfu eins vel og okkur er 
unnt,“ segir Magnús 

„Þó staðan sé þung núna erum 
við engu að síður mjög bjart-
sýn á framtíð álframleiðslu á 
Íslandi að því gefnu að fyrir-
tæki eins og Fjarðaál hafi tæki-
færi til að halda samkeppnis-
hæfni sinni. Umhverfi áliðnað-
arins er þannig í dag að verið 
er að loka óhagkvæmum álver-
um og Alcoa hefur einnig gert 
það,“ segir Magnús og nefnir í 
því sambandi álver í Bandaríkj-
unum, Ástralíu og á Ítalíu. 

„En við erum bjartsýn fyrir 
hönd álframleiðslu enda jókst 
eftirspurn eftir áli um fjögur og 
hálft prósent á síðasta ári og ál-
birgðir fóru minnkandi á milli 
ára,“ segir Magnús. 
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Guðrún er þriðja í röðinni af okkur fjórum systkinunum 
og sú eldri af litlu systrum mínum. Við höfum alltaf 
verið afskaplega náinn hópur og hittumst oft. Guðrún 
er hrókur alls fagnaðar hvar sem hún kemur en hún 
hefur alltaf átt afar auðvelt með að kynnast fólki. Nú 
orðið er varla slegið upp veislu í nánasta hópi öðru vísi 
en að hún sé veislustjóri. Eitt af hennar aðaleinkennum 
er reyndar alveg furðuleg óheppni oft á tíðum. Það er 
lyginni líkast hverju hún getur ekki lent í. Það hafa til 

dæmis ekki margir snúið sig á báðum fótum í einu! En Guðrún er afar ósér-
hlífin og bóngóð með afbrigðum. Hún er líka klár og þegar við bætist vænn 
skammtur af heilbrigðri skynsemi er ekki von á öðru en góðu úr hennar 
herbúðum.” 

 Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri Hveragerðisbæjar

Fanney Birna Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

Viðtalið við Óla Örn Eiríksson er 
hægt að sjá í þættinum 

Klinkinu á www.visir.is.

Guðrún Hafsteinsdóttir, nýr for-
maður Samtaka iðnaðarins (SI) 
og markaðsstjóri Kjöríss, hefur 
setið í stjórn samtakanna frá 
árinu 2011 og starfað hjá fjöl-
skyldufyrirtækinu frá blautu 
barnsbeini 

„Í desember fóru aðilar að 
tala við mig um hvort ég myndi 
vilja bjóða mig fram í formann-
inn. Ég gaf það alveg frá mér en 
síðan jókst sá þungi í janúar og 
ég ákvað að slá til,“ segir Guðrún. 

Formannskjörið í síðustu viku 
var sögulegt, því enginn sitjandi 
formaður í tuttugu ára sögu SI 
hafði fengið mótframboð og tvær 
konur höfðu aldrei barist um 
embættið. 

„Svo var þetta í fyrsta sinn sem 
formaður SI kemur frá póstnúm-
eri sem byrjar ekki á tölustafn-
um 1,“ segir Guðrún. 

Hún segist vilja auka sýnileika  
SI og leggja sitt af mörkum til að 
auka veg iðnmenntunar á Íslandi. 

„Ég vil sjá aðeins meira líf í 
samtökunum. Ég er markaðsdrif-
in manneskja og held að þessi 
samtök hafi kannski ekki mark-
aðssett sig nóg. Ég held að sam-
tökin þurfi að selja sig betur og 
ég vil að þau verði öflugasti mál-
svari iðnaðar á Íslandi.“ 

Guðrún lærði mannfræði í Há-
skóla Íslands og hún hefur starf-
að sem markaðsstjóri Kjöríss frá 
2008. Faðir hennar, Hafsteinn 
Kristinsson, var einn af stofn-
endum fyrirtækisins og Guðrún 
var farin að vinna á verksmiðju-
gólfinu fimm ára gömul og fékk 
þá sín fyrstu laun.

 „Faðir minn lagði áherslu á að 
við systkinin myndum læra að 
vinna hjá öðru fólki en ekki bara 
hjá honum. Við fórum öll í sum-
arvinnu hjá öðrum fyrirtækjum 
í Hveragerði og ég vann í nokk-
ur sumur hjá Búnaðarbankanum 
þar og í Kringlunni. Svo vann ég í 
Eden eins og allir Hvergerðingar 
af minni kynslóð gerðu.“ 

Guðrún er gift Davíð Davíðs-
syni, sölustjóra hjá HB Granda, 
og þau eiga þrjú börn á aldrinum 
níu til 20 ára. Spurð um áhugamál 
segir Guðrún að hún hafi áhuga 
á nánast öllu.

„Ég hef áhuga á að borða góðan 
mat og mér finnst gaman að elda. 
Ég les og hef rosalega mikinn 
áhuga á leikhúsi. Svo finnst mér 
alltaf skemmtilegra og skemmti-
legra að vinna í garðinum enda 
grær allt og dafnar í Hveragerði, 
eiginlega allt sem þú potar niður. 
Svo hef ég mikinn áhuga á fólki, 
það er gaman að hitta allt fólk og 
allar manneskjur hafa frá ein-
hverju skemmtilegu að segja.“ 

 

Vann fyrir launum fimm ára gömul
Guðrún Hafsteinsdóttir, nýr formaður Samtaka iðnaðarins, vill auka sýnileika samtakanna og veg iðnmennt-
unar. Hún lærði mannfræði við Háskóla Íslands og hefur starfað sem markaðsstjóri Kjöríss frá árinu 2008. 

SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

FORMAÐUR SI  Guðrún ákvað að bjóða sig fram til formanns í janúar síðastliðnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Við Guðrún höfum setið saman í stjórn Samtaka 
iðnaðarins í eitt ár en við þekktumst ekki fyrir þann 
tíma. Hún hefur langa reynslu af rekstri iðnfyrirtækis, 
í gegnum bæði góða tíma og slæma, og hún ber gott 
skynbragð á hvað hefur áhrif á rekstur iðnfyrirtækja. Mér 
finnst hún kynna sér málin vel og þegar hún hefur gert 
það virðist hún vera óhrædd við að fylgja eftir sinni eigin 
sannfæringu. Hún er drífandi manneskja sem ég held að 
eigi eftir að gera góða hluti fyrir samtökin.“

 Ragnar Guðmundsson, forstjóri Norðuráls

Drífandi og hrókur alls fagnaðar 

 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Óli Örn Eiríksson er gestur 
Klinksins á Vísir.is í þessari 
viku. Óli Örn er deildarstjóri at-
vinnuþróunar hjá Reykjavíkur-
borg.

Reykjavíkurborg mun í 
dag standa fyrir fundi um at-
vinnuþróun og uppbyggingu í 
Reykjavík.

Klinkið ræddi við Óla Örn 
um tækifæri Reykvíkinga í at-
vinnumálum, stöðuna í mis-
munandi geirum, þekkingu, 
þjónustu og öðru.

Óli Örn ræddi sérstaklega 
tækifærin í þekkingariðnaði og 
mikilvægi alþjóðageirans í höf-
uðborginni.

Þá ræddi Klinkið einnig 
auknar byggingaframkvæmd-
ir á höfuðborgarsvæðinu eftir 
lægð í uppbyggingu undanfar-
in ár.

ÓLI ÖRN EIRÍKSSON 

Borgin er langvinsælasti 
ferðamannastaður landsins

Borgin lítur á sig sem klappstýru
„Borgin hugsar þetta þannig að 
atvinnulífið eigi að sjá um að skapa 
störfin. Við búum til umhverfið þannig 
að starfsmennirnir vilji vera þar og 
fyrirtækjunum líði vel.“

„VIÐ ERUM STANS-
LAUST Í SAMKEPPNI. 

UNGT FÓLK SEM 
HEFUR MENNTAÐ SIG 

Í ÚTLÖNDUM TELUR 
STUNDUM HAG SÍN-
UM BETUR BORGIÐ 

ANNARS STAÐAR. VIÐ 
VERÐUM AÐ MÆTA 

ÞESSARI SAMKEPPNI.”

„Fyrirtæki sem eru að vinna í mjög 
sérhæfðum hlutum, eins og Íslensk 
erfðagreining, CCP og PlainVanilla, þau 
vantar oft hæfasta fólkið í heimi − ekki 
bara hæfasta Íslendinginn í því sem 
þau eru að gera. Ísland er hið eina af 
Norðurlöndunum sem er ekki með 
löggjöf um erlenda sérfræðinga.“

Við erum ekki enn þá orðin það þétt af ferðamönnum að vöru-
merkinu Reykjavíkurborg sé farið að hnigna við það. Tölurnar eru 
allar gríðarlega góðar. En það liggur í augum upp að ef hér eru 
ekkert nema ferðmenn þá missir staðurinn sjarmann sinn − og þú 
verður að halda í staðareinkenni.



FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

ASUS SMÁTÖLVUR

VINNUSTÖÐVAR FRAMTÍÐARINNAR
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Þessa dagana er mikið rætt um 
forsendubrestinn og stökkbreyttu 
verðtryggðu húsnæðislánin og svo 
aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna 
forsendubrestsins.

Ég vil hér benda á að hækkun 
verðtryggðu lánanna eftir hrun er 
ekki vandamálið, heldur innistæðu-
laus hækkun íbúðaverðs fyrir hrun, 
aðallega árin 2004 til 2007. Með því 
að skoða á meðfylgjandi mynd vísi-
tölur um hækkun íbúðaverðs, verð-
tryggingar og launa árin fyrir hrun 
sést þessi innistæðulausa hækkun 
íbúðaverðs greinilega þar sem hús-
næðisverð hækkaði um 84,4% frá 
jan. 2004 til jan. 2008 á meðan verð-
tryggða vísitalan hækkaði 42,6% á 
sama tíma. Árin fyrir hrun var auð-
velt að fá lán til íbúðakaupa og þá 
var það hugsunarhátturinn að ekki 
væri hægt að tapa á því að kaupa 
húsnæði. Margir voru að kaupa hús-
næði þá og kaupin gengu þannig að 
ekkert tiltökumál var að hækka til-
boð um 1 m.kr. í dag og aðra milljón 
á morgun til að ná því húsnæði sem 
átti að kaupa. Þeir sem ekki keyptu 
húsnæði á þessum árum (þ.m.t. und-
irritaður) lentu ekki í vandræðum 
vegna húsnæðislána þar sem hækk-
un launa, húsnæðis og verðtrygg-
ingar héldust í hendur ef horft er 
fram hjá hækkun og svo lækkun 
húsnæðis árin 2004 til 2010.

Niðurstaðan samkvæmt því sem 
lesið er út úr myndinni er því sú að 
fyrst og fremst ætti að aðstoða þá 
sem voru að kaupa sína fyrstu íbúð 
umrædd ár 2004 til 2008 eða voru 
að stækka við sig þá. Aðrir ættu 
ekki að fá aðstoð/niðurgreiðslu lána 
og svo sést á myndinni að þeir sem 
voru að minnka við sig húsnæði 
þessi ár græddu vel á því. Með boð-
aðri almennri lækkun lána er í raun 
verið að strika út lækkun til þeirra 
sem þegar hafa fengið leiðréttingu 
og svo er spurning hvort einhverjir 
sitji ekki eftir með of litla leiðrétt-
ingu.

Að búa til forsendubrest
Hér vil ég benda á að líkleg afleið-
ing boðaðrar skuldalækkunar er 
um 20% lækkun íbúðaverðs. Með 
því er verið að búa til svipað mis-
gengi íbúðaverðs og fasteignalána 
og gerðist eftir hrun þar sem fjöldi 
manns kemur til  með að skulda um 
120% af verðmati síns húsnæðis ef 
lækkun íbúðaverðs gengur eftir. 
Er ekki óþarfi að búa til svona mis-
gengi meðvitað eða ætla menn þá að 
fara aftur í almennar skuldalækk-
anir?

Hvað er til ráða?
Ríkisstjórnarflokkarnir vilja banna 
verðtryggingu og sé ég engan til-
gang í því, af hverju mega ekki 
þeir sem vilja taka verðtryggð lán? 
Nær væri að stjórnarherrarnir 
bönnuðu verðbólgu sem er rót alls 
þess vanda sem hér er fjallað um. 
Ég tel víst að við losnum ekki við 
verðbólguna með íslensku krón-
una sem gjaldmiðil. Það virðist 
samt vera það sem ríkisstjórnar-
flokkarnir eru sammála um, að 
nota íslensku krónuna um ókomna 
framtíð.

Hér er um að ræða stytta útgáfu 
greinar minnar um „Rangt skil-
greindan forsendubrest“. Í óstyttri 
útgáfunni sem er birt á Visir.is 
sýni ég dæmi um íbúðakaup árin 
2000, 2004, 2006 og 2008 þar sem 
þessar íbúðir eru seldar árið 2010. 
Einnig segi ég frá íbúðakaup-
um mínum árið 1980 þegar verð-
tryggða lánið mitt hækkaði um 
760% (1 m.kr. hækkaði í 8,6 m.kr) 
á fimm árum meðan launavísitalan 
hækkaði um 580%, það var mikill 
forsendubrestur.
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VÍSITÖLUR Í JANÚAR HVERT ÁR

Forsendubresturinn,
húsnæðisbólan
2004-2008

Rangt skilgreindur 
forsendubrestur

Líkleg afleiðing 
boðaðrar skulda-

lækkunar er um 20% 
lækkun íbúðaverðs. Með 
því er verið að búa til 
svipað misgengi íbúða-
verðs og fasteignalána og 
gerðist eftir hrun.

SKOÐUN
Bjarni Gunnarsson
verkfræðingur

A Ð A L F U N D U R  C C P  h f .

Aðalfundur CCP hf., kt. 450697-3469, verður haldinn 27. mars 2014 á 
skrifstofu félagsins að Grandagarði 8, Reykjavík og hefst kl. 16:00.

D A G S K R Á :

Venjuleg aðalfundarstörf skv. gr. 4.07 samþykkta félagsins, þar á meðal:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári
2. Ársreikningur félagsins fyrir tímabilið sem lauk 31. desember 2013   
 verður lagður fram til staðfestingar
3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar eða taps félagsins
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
5. Tillögur um breytingar á samþykktum sem löglega eru fram bornar
6. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
7. Kosning stjórnar
8. Kosning endurskoðenda
9. Önnur mál löglega færð til fundarins

Að þessu sinni gerir félagið ekki ráð fyrir breytingartillögum á samþykktum 
félagsins. Sérstaklega er bent á að þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í 
stjórn CCP hf. skulu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins eigi síðar en 5 
sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Þeir einir eru kjörgengir sem þannig 
hafa gefið kost á sér.

Dagskrá, ársreikningur félagsins og aðrar endanlegar tillögur munu liggja 
frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis frá og með 20. mars 2014, 
7 dögum fyrir aðalfundinn.

Aðalfundarstörf munu fara fram á ensku.

Reykjavík 12. mars 2014

Stjórn CCP hf.

„Það eru tveir hlutir sem við 
erum hrifnir af í Texas. Við 
erum hrifnir af fjárhagsleg-
um stöðugleika og frelsi og við 
erum hrifnir af byssum.“ Þetta 
sagði Michael Cargill, eigandi 
byssubúðarinnar Central Texas 
Gun Works, við fréttamiðilinn 
Forbes.

Michael byrjaði í janúar að 
taka á móti rafræna gjaldmiðl-
inum Bitcoin og segir söluna 
hafa aukist um helming síðan. 

Mesta aukningin sé komin 
frá heimasíðu sem hann opn-
aði í kjölfar mikils fjölda fyr-
irspurna frá öllum hornum 
Bandaríkjanna.

Þrátt fyrir að ekki sé hægt 
að rekja byssukaupin séu 
þau greidd með Bitcoin segir 
Michael að áfram sé nauðsyn-
legt að fylla út alla pappíra eins 
og áður. Þá er einnig nauðsyn-
legt að standast bakgrunnsskoð-
un til að mega kaupa byssu. - skó

Fyrsta byssubúð Bandaríkjanna sem tekur við Bitcoin:

Aukning á sölu 50 
prósent með Bitcoin

„Vöxtur félagsins á undanförn-
um árum hefur verið á einstak-
lingsmarkaði og við metum að 
markaðshlutdeild félagsins sé í 
kringum 16 prósent og við erum 
væntanlega ekki langt að baki TM 
á þeim markaði,“ segir Guðmund-
ur Jóhann Jónsson, forstjóri trygg-
ingafélagsins Varðar. 

Afkoma félagsins á síðasta ári 
var sú besta í níu ára sögu þess 
en hagnaður eftir skatta nam 506 
milljónum króna samanborið við 
431 milljón árið 2012. 

„Við höfum hins vegar sett 
okkur markmið um að auka hlut-
deild félagsins á fyrirtækjamark-
aði. Þar hefur okkur orðið ágæt-
lega ágengt en við teljum félagið 

eiga mikið inni. Þegar núverandi 
eigendur komu að félaginu var 
breytt um stefnu og í stað þess að 
leggja mikla áherslu á vöxt jukum 

við áherslu á gæði og arðsemi. Það 
hefur skilað góðum árangri á síð-
ustu árum,“ segir Guðmundur. 

  - hg

Tryggingafélagið tilkynnti á mánudag um bestu afkomu í níu ára sögu sinni: 

Vörður með 16% af markaðinum

VOTTAÐ   Vörður fékk Jafnlaunavottun VR síðastliðinn föstudag fyrst íslenskra 
fjármálafyrirtækja. 

ESB vill banna notkun á evr-
ópskum nöfnum eins og Parmes-
an á ostum sem framleiddir eru í 
Bandaríkjunum. Sömu kröfur eru 
gerðar vegna Feta- og Gruyere-
ostanna. Rökin eru þau að banda-
rísku ostarnir séu aðeins skuggar 
af upprunalegu evrópsku ostun-
um, sem grefur undan sölu og ein-
kennum ostanna.

Bandarískir framleiðend-
ur ætla að berjast gegn þessum 
kröfum, sem þeir segjaað muni 
kosta þá milljónir dollara og 
rugla neytendur.  -  fbj

Ostastríð í uppsiglingu:

Vilja banna 
ostanöfn



ford.is

„Framúrskarandi
     akstursupplifun“

  Yfirburðir Ford Kuga liggja í óviðjafnanlegum aksturseiginleikum, 

Beinskiptur með dísilvél frá 5.790.000 kr.
Sjálfskiptur með dísilvél frá 6.490.000 kr.
Sjálfskiptur með bensínvél frá 6.190.000 kr.

Ford Kuga Titanium AWD.

Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 140 hö. 6 gíra beinsk./sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,9/6,2 l/100 km. CO2 losun 154/162 g/km.
Ford Kuga AWD 1,6i EcoBoost bensín 182 hö. sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 7,7 l/100 km. CO2 losun 179 g/km. 

 

Vissir þú að Ford Kuga er öruggasti bíllinn í sínum flokki? 
Öryggi skiptir miklu máli en það gerir staðalbúnaðurinn líka. Ford Kuga stenst þann samanburð fyllilega líka enda búinn skynvæddu fjórhjóladrifi, Ford SYNC raddstýrðu samskiptakerfi með Bluetooth búnaði fyrir GSM 
síma og neyðarhringingu, Titanium leðuráklæði á slitflötum sæta, 17” Titanium álfelgum, upphitanlegri framrúðu, starthnappi, regnskynjara í framrúðu og langboga með álútliti. Síðan er að sjálfsögðu hægt að sérpanta. 
Ford Kuga hefur sérstöðu í úrvali og verði aukabúnaðar. Afgreiðslutími sérpantana er einnig styttri en almennt gerist. Pantaðu bílinn eins og þú vilt hafa hann! Það er margt í boði. Við mælum með að þú byrjir á að kíkja 
við í reynsluakstur - við tökum vel á móti þér!

Tökum allar tegundir bíla upp í 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

fyrsta flokks öryggi og hámarks þægindum.

Brimborg fagnar 50 árum í bílgreininni og af því tilefni fylgja 
ný Nokian vetrardekk og dráttarbeisli að verðmæti 365.000 kr.
öllum Ford Kuga í mars. Nýttu tækifærið.

Ford Kuga fær þig til að brosa í hvert skipti sem þú sest undir stýri.
Komdu og prófaðu.



Netfang auglýsingadeildar 
auglys ing ar@markadurinn.is  
Veffang visir.is

Netfang 
rit stjorn@markadurinn.is
Sími 512 5000 Fax 512 5301

Hin

INGIBJÖRG GRÉTA 
GÍSLADÓTTIR, 
NÝSKÖPUNARFRÆÐINGUR 
OG EIGANDI REYKJAVIK 
RUNWAY.

hliðin

Ein af birtingarmyndunum á hinu 
svokallaða „eftir kreppu“-tímabili 
er að fyrirtæki leitast við að úthýsa 
afmörkuðum afleiddum verkefnum 
og spara þannig bæði tíma og 
peninga sem aftur gerir þeim betur 
kleift að einbeita sér að kjarnastarf-
semi sinni.

Með því að nýta sér möguleikana 
sem felast í að úthýsa geta fyrirtæki 
fengið aðgang að sérfræðiþekkingu á 
við stóra deild, einfaldað rekstur sinn 
til muna, ásamt því að fara hægar í 
allar mannaráðningar og breytingar á 
strúktúr fyrirtækisins.

Tekið kipp
Verktakar sem slíkir eru ekkert nýir af 
nálinni en fagaðilar á fyrirtækjamark-
aði sem gagngert vinna á þessum 
forsendum eru nýir af nálinni. Þessi 
tegund nýsköpunar fellur undir 
þjónustunýsköpun sem hvort sem 
er getur verið einstaklingur eða 
rannsókna- og þjónustudeild innan 
fyrirtækis. Þau fyrirtæki sem eru fær 
um að nota nýsköpun til að endur-
bæta verkferla eða sérhæfa vöru og 
þjónustu eru oft talin standa betur 
að vígi en keppinautarnir hvað varðar 
markaðshlutfall, arðsemi, vöxt og 
fjárfestingu. Það er því engin furða að 
þjónusta af þessu tagi hafi tekið kipp 
upp á síðkastið.

Nýsköpun
Eins og nafnið bendir til er hvers 
kyns nýsköpun sköpun sem leiðir til 
nýnæmis hvort sem um er að ræða 
nýja vöru/þjónustu eða nýjan vinkil á 
sama. Nýsköpunarferlið sjálft túlkaði 
hagfræðingurinn Schumpeter, sem 
var uppi á síðustu öld, sem upp-
hafsbreytu í hagsveiflu þjóðfélags-
ins. Hans kenning var að þegar 
nýsköpun kæmi fram á sjónarsviðið 
yrði ákveðin lækkun á kostnaði, þá 
aðlagaði markaðurinn sig að því 
sem áður var ófært og nýsköpun yrði 
staðreynd. Virðiskeðjan endurnýjaðist 
í kjölfarið, lestaráhrif kæmu til, fleiri 
notfærðu sér hina nýju þekkingu sem 
aftur leiddi af sér samdrátt og kreppu 
og þá væri þjóðfélagið fyrst tilbúið til 
að hefja nýsköpun á ný.

Hönnun
Hönnuðir þekkja mætavel bæði til 
úthýsingar og nýsköpunar. Í upp-
hafi starfsferilsins eru þeir oftar en 
ekki einyrkjar sem fyrirtæki úthýsa 
verkefnum til áður en þau átta sig á 
mikilvægi þeirra í nýsköpun, lausnum 
og útfærslum sem aftur getur sparað 
fyrirtækjum mikinn tíma og pening. 
Hönnun og viðskipti eru nefnilega 
flottasta parið á ballinu.

Samkvæmt kenningu Schumpeters 
erum við í upptakti nýrrar hagsveiflu 
þar sem nýsköpun blómstrar sem 
aldrei fyrr og flottasta parið býður 
upp í dans!

Þrírétta matseðill
   og tveggja tíma
             hláturskast

Miðasala og nánari upplýsingar á midi.is og í síma 562-9700.

Margrómuð verðlaunaleiksýning sem hefur farið sigurför um allan heim. Byggt á 
hinum frábæru sjónvarpsþáttum Fawlty Towers.Þú kemur í mat í leikhússal Iðnó og 
færð frábæran þriggja rétta málsverð ásamt því að kitla hláturtauganarnar 
allsvakalega, því á meðan á borðhaldi stendur mun hinn stórskrýtni Basil, ásamt konu 
sinni, Sybil og þjóninum frá Barcelona, Manuel þjóna gestum á sinn einstaka hátt…

20-23. 
mars

kl 19:30

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

Gengi gjaldmiðla
USD 112,5
GBP 187,02

DKK 20,88
EUR 155,79

NOK 18,88
SEK 17,63

CHF 127,87
JPY 1,1
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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

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

„Rannsóknir hafa sýnt að besta leiðin til að vera hamingju-
samur er að fylla hvern dag af hamingju.“

Deepak Chopra

LÁRÉTT 2. naumur, 6. tónlistarmaður, 
8. vætla, 9. spíra, 11. í röð, 12. krydd-
blanda, 14. trimm, 16. Hæð, 17. að, 
18. lyftist, 20. gyltu, 21. geð.

LÓÐRÉTT 1. tafl, 3. grískur bókstafur, 
4. sambandsríkis, 5. flan, 7. sígild list, 
10. struns, 13. dá, 15. klámfengin, 16. 
tímabils, 19. átt.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. spar, 6. kk, 8. íla, 9. ála, 
11. rs, 12. karrí, 14. skokk, 16. ás, 17. 
til, 18. rís, 20. sú, 21. skap. 

LÓÐRÉTT: 1. skák, 3. pí, 4. alríkis, 5. 
ras, 7. klassík, 10. ark, 13. rot, 15. klúr, 
16. árs, 19. sa.

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.

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

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

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

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

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

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

Ohh 
ohh

Mmmm!

Ókei. Þið megið koma um borð 
en þið þurfið að gista í 
aðskildum herberg jum!

Pabbi hvað
 eru 9x6?

Ég get ekki 
sagt þér það.

Öll margföld-
unartaflan uppí 

12 er reyndar 
leyndarmál 

sem þarf að 
varðveita 
kyrfilega.

He! He! 
Heeee!

Þetta var 
ljótt!

Þetta er 
hvatning.

Helgi Ólafsson (2.546) hafði svart 
gegn Walter Browne (2.444) í áttundu 
umferð N1 Reykjavíkurskákmótsins.
Svartur á leik:

32. … Re2+! 33. Kf2 (33. Rxe2 Dxd2  
og hvíta staðan hrynur) 33. … Rxd4 
34. cxd4 Dh4+ 35. g3 Dh2+ 36. Rg2 
He2+! 37. Kxe2 Dxg2+38. Hf2 Bxf3+! 
Glæsilega teflt hjá Helga sem var 
efstur Íslendinga eftir átta umferðir.
www.skak.is: Lokaumferð N1 
Reykjavíkurskákmótsins kl. 12.00.



Tilboðið gildir í Lyfju Lágmúla, Laugavegi, Smáratorgi og Keflavík

SKIN  BEST 
SERUM-IN-CREAM

HÚÐIN Í SÍNU BESTA FORMI.
NÚNA. Í KVÖLD. Á MORGUN.

NÝTT

LAGFÆRIR EINS OG SERUM, VERNDAR EINS OG KREM.

ÞREYTULEG HÚÐ – ÓJÖFN HÚÐ – FÍNAR LÍNUR

EFNI ÚR TVEIMUR ÖFLUGUM 
GRÆNUM ÞÖRUNGUM

STRAX: jafnari húð og mýkri húð, full af orku.
EFTIR DAGINN: húðin er jafn mjúk og slétt og að morgni.
EFTIR 8 VIKUR*: jafnvel vinir tala um hvað húðin er miklu fallegri.

LEIGHTON MEESTER

BIOTHERM BOMBA
Í LYFJU LÁGMÚLA, LAUGAVEGI, SMÁRATORGI OG KEFLAVÍK

MIÐVIKUDAGINN 12. TIL FÖSTUDAGS 14. MARS
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20% 
KYNNINGARAFSLÁTTUR

AF ÖLLUM 
BIOTHERM VÖRUM.

Kaupaukinn* þinn þegar þú kaupir Biotherm 

vörur fyrir 7.900 kr. eða meira.



12. mars 2014  MIÐVIKUDAGUR| MENNING | 20

Jóhanna Guðrún, Eyþór Ingi, Reg-
ína Ósk, Páll Rósinkranz, Davíð 
Sigurgeirsson gítaristi og tríó-
ið Gospeltónar sem þau Fanny 
K. Tryggvadóttir, Hrönn Svans-
dóttir og Óskar Einarsson skipa 
koma fram á tónleikunum Gaml-
ingjanum í kvöld í Lindakirkju. 
„Þetta er frábær hópur sem allur 
gefur vinnu sína og stuðlar þann-
ig að því að fólk sem annars gæti 
hvergi farið komist í orlofsdvöl í 
sumar,“ segir Þórey Dögg Jóns-
dóttir, djákni og framkvæmda-
stjóri ellimálaráðs Reykjavíkur-
prófastsdæma.  

Þórey Dögg tók við í haust sem 
framkvæmdastjóri ellimálaráðs 
Reykjavíkurprófastsdæmanna. 

Hún kveðst strax 
hafa ákveðið að 
ganga út frá því 
að hún fengi nei 
frá ríkisstjórn-
inni við styrk-
beiðni í ár og það 
hafi gerst fyrir 
fáum vikum. 
„Þá var ég búin 
að gera ráðstaf-

anir sjálf til að ná í peninga í þetta 
verkefni,“ segir hún. „Kirkjuna fæ 
ég fyrir ekki neitt, biskupinn verð-
ur heiðursgestur og tónlistarfólk-
ið leggur fram krafta sína af höfð-
ingsskap.“

Tónleikarnir hefjast klukkan 20. 
 gun@frettabladid.is

Góðir kraft ar á 
Gamlingjanum
Gamlinginn er heiti tónleika sem verða í Lindakirkju 
í kvöld til styrktar orlofsdvöl aldraðra. 

Síðasta sýning á einleiknum Eldklerkinum í Tjarnarbíói verður 
annað kvöld klukkan 20. 

Verkið, sem var frumsýnt á Kirkjubæjarklaustri 1. nóvember síð-
astliðinn, hefur hlotið afburðadóma og góðar viðtökur áhorfenda. 
Að sýningum í Tjarnarbíói loknum taka við leikferðir með sýn-
inguna um landið.

Það er Möguleikhúsið sem stendur að sýningunni en leikverkið er 
að mestu byggt á skrifum séra Jóns Steingrímssonar, sem kunnast-
ur er fyrir eldmessuna er hann flutti í miðjum Skaftáreldum.

Höfundur handrits og leikari er Pétur Eggerz, leikstjóri Sigrún 
Valbergsdóttir, leikmynd gerði Rósa Sigrún Jónsdóttir, búninga 
Thelma Björnsdóttir og hljóðmynd er eftir Guðna Franzson.

Síðasta sýning á Eldklerkinum í Tjarnarbíói:

Eldklerkurinn kveður

PÉTUR EGGERZ  í hlutverki Jóns Stein-
grímssonar.

Andrýmið er hugsað sem sama-
staður fyrir fagfólk í orðlistargeir-
anum til þess að hittast og ræða 
saman,“ segir Lára Aðalsteinsdótt-
ir, verkefnastjóri hjá Reykjavík 
Bókmenntaborg, „Þessi hugmynd 
er búin að vera á sveimi lengi, eig-
inlega alveg síðan Reykjavík hlaut 
titilinn Bókmenntaborg UNESCO. 
Fyrirmyndin er meðal annars sótt 
til Bókmenntaborgarinnar Edin-
borgar, en þar hefur „Literary 
Salon“ verið haldið úti um árabil og 
orðið frjór og skemmtilegur vett-
vangur fyrir orðlistarfólk til að 
máta hugmyndir og tengjast á nýjan 
hátt. Því þótt við höldum kannski 
að við séum öll að vinna saman 
þá erum við oft einangruð í litlum 
einkaheimum og þetta sprengir svo-
lítið upp landamærin á milli fólks.“

Fyrirhugað er að samkomurnar 

verði haldnar á barnum í Tjarn-
arbíói annan miðvikudag hvers 
mánaðar og standi frá klukkan 
20 til 22. Fyrsta samkoman er í 
kvöld og þar mun Þorsteinn Guð-
mundsson, grínisti og rithöfund-
ur, flytja hugvekju og Margrét 
Bjarnadóttir lesa úr sinni fyrstu 
bók, Líf mitt, til dæmis. Lára segir 
þó ekki meininguna að hafa skipu-
lagða dagskrá á hverri samkomu, 
þetta sé fremur hugsað sem vett-
vangur fyrir fólk í geiranum til 
að tengjast. „Það sem við erum að 
reyna er að koma á faglegu sam-
tali milli þeirra sem hafa orðlist 
að lifibrauði, hvort sem það eru 
rithöfundar, útgefendur, bóksalar, 
viðburðahaldarar, bókasafnafólk, 
fjölmiðlafólk eða aðrir sem starfa 
á þessum vettvangi.“   
 fridrikab@frettabladid.is

Andrými fyrir 
orðlistarfólk
Reykjavík Bókmenntaborg býður til samkomu í 
kvöld og annan miðvikudag hvers mánaðar héðan í 
frá. Samkomurnar kallast Andrými.

LÁRA AÐALSTEINSDÓTTIR:  „Við erum oft einangruð í litlum einkaheimum og 
þetta sprengir svolítið upp landamærin á milli fólks.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÞÓREY DÖGG 
JÓNSDÓTTIR

MENNING
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Ragnheiður – ópera eftir
Gunnar Þórðarson 
og Friðrik Erlingsson

NÝ SÝNING
SUNNUDAGINN 6. APRÍL 

KOMIN Í SÖLU!
15. MARS - UPPSELT
16. MARS - UPPSELT 
22. MARS - UPPSELT
29. MARS - UPPSELT 
6. APRÍL - LAUS SÆTI

ALLAR SÝNINGAR HEFJAST KL. 20

MIÐASALA Í HÖRPU OG Á HARPA.IS 
MIÐASÖLUSÍMI 528 5050
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7 MAROON 5
TEKJUR $22,3 MILLJÓNIR
2,5 MILLJARÐAR KR.

Bróðurpartur tekna sveitarinnar kemur úr tónleika-
ferðalögum, eða 17,6 milljónir dollara, tæplega tveir millj-
arðar króna. Lagið Payphone náði öðru sæti á Billboard 
Hot 100-listanum en lagið One More Night var á toppi 
listans í níu vikur í röð. Er plötusala þeirra á síðasta ári 
metin á 1,4 milljónir dollara, tæplega 160 milljónir króna.

8 LUKE BRYAN 
TEKJUR $22,1 MILLJÓNIR
2,5 MILLJARÐAR KR.

Luke er ein skærasta stjarnan í kántríheiminum og hefur 
selt um 2,7 milljónir platna og 7,6 milljónir laga á netinu. 
Þá græddi hann 15,4 milljónir dollara á tónleikaferðalagi 
sínu í fyrra, rúmlega 1,7 milljarða króna og var fenginn til 
að vera meðkynnir á kántrítónlistarverðlaununum.

9 PINK 
TEKJUR $20,1 MILLJÓNIR
2,3 MILLJARÐAR KR.

Pink fór í tónleikaferðalag um heiminn og afrekaði það 
að selja upp á átján tónleika í röð í Melbourne í Ástralíu. 
Hennar helsti smellur, Just Give Me a Reason með Nate 
Ruess, fleytti henni langt í plötusölu og náði á topp 
Billboard Hot 100-listans.

10 FLEETWOOD MAC
TEKJUR $19,1 MILLJÓNIR
2,2 MILLJARÐAR KR.

Meirihluti tekna sveitarinnar skapaðist vegna tónleika-
ferðalags þeirra en hljómsveitin spilaði í 34 borgum 
víðs vegar um heiminn. Þá gaf sveitin út sína fyrstu 
stúdíóplötu í áratug, Extended Play, sem náði 48. sætinu 
á Billboard 200-listanum.

LÍFIÐ
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Milljarðamæringar í músíkbransanum

1 TAYLOR SWIFT
TEKJUR $39,7 MILLJÓNIR
EÐA 4,5 MILLJARÐAR KR.

Poppsöngkonan Taylor Swift er aðeins 
23ja ára gömul en náði að rústa 
samkeppninni á síðasta ári. Hún 
hefur skapað sér tekjur ekki aðeins 
með plötusölu heldur einnig með 
ýmiss konar vörum og auglýsinga-
samningum. Á lista Billboard yfir mest 
seldu plöturnar er hún í áttunda sæti 
en nær í sjötta sæti á stafræna listan-
um enda var efni hennar hlaðið niður 
tæplega tíu milljón sinnum árið 2013. 
Söngkonan er líka framar öllum þegar 
kemur að tónleikaferðalögum og er 
áætlað að RED-tónleikaferðalag hennar 
hafi halað inn um þrjátíu milljónir doll-
ara. Í tengslum við tónleikaferðalagið 
gerði hún samninga við vörumerkin 
Keds, Elizabeth Arden og Diet Coke 
en ekki liggur fyrir hve miklu þeir 
samningar skiluðu. 

2 KENNY CHESNEY
TEKJUR $33 MILLJÓNIR 
3,7 MILLJARÐAR KR.

Kenny er í öðru sæti yfir þá kántrísöngvara 
sem hafa náð lögum í toppsæti á Billboard 
200-listanum en í fyrsta sæti er sjálfur Garth 
Brooks. Hann gaf út plötuna Life on a Rock 
í fyrra og náði að halda sinni stöðu sem 
konungur tónleikaferðalaganna þegar hann 
náði því að að spila fyrir meira en milljón 
áhorfendur, tíunda tónleikaferðalagið í röð. 

3 JUSTIN TIMBERLAKE
TEKJUR $31,5 MILLJÓNIR
3,5 MILLJARÐAR KR.

Justin kom tvíefldur inn á sjónarsviðið í fyrra eftir sjö 
ára hlé í tónlistarbransanum. Hann gaf út sína fyrstu 
plötu síðan árið 2006, The 20/20 Experience og 
hefur verið öflugur á tónleikaferðalagi sem 
endar eins og margir vita hér á Íslandi 
næsta sumar. Á síðasta ári skemmti hann 
fyrir tæplega eina milljón áhorfenda á 39 
tónleikum og skilaði tónleikahaldið um 
43 milljónum dollara í kassann. Lagið 
Suit & Tie fékk mesta spilun á fyrstu 
viku sinni í loftinu í sögu Billboard 
40-listans yfir tónlist sem höfðar til 
fjöldans. 

4 BON JOVI
TEKJUR $29,4 MILLJÓNIR
3,3 MILLJARÐAR KR.

Hljómsveitin fór í tónleikaferðalagið 
Because We Can í fyrra og varð það 
ferðalagið á síðasta ári sem skilaði 
mestum hagnaði allra slíkra tónleika-
ferða. Bandið gaf út plötuna What 
About Now og fór hún í fyrsta sæti 
á Billboard 200-listanum. Þá var 
lögunum þeirra hlaðið rúmlega 1,5 
milljón sinnum. Áætlað að aðdá-
endur sveitarinnar kaupi vörur tengdar 
tónlistinni fyrir tvær milljónir dollara á 
ári á netinu, um 225 milljónir króna.

5 THE ROLLING STONES
TEKJUR $26,2 MILLJÓNIR
3 MILLJARÐAR KR.

Lengi lifir í gömlum glæðum og náðu 
gömlu brýnin í The Rolling Stones að 
hala inn um áttatíu milljónir dollara, 
um níu milljarða króna, á fimmtán 
tónleikum um Norður-Ameríku til að 
fagna fimmtíu ára afmæli sveitarinnar. 
Þá bættu þeir nokkrum nýjum lögum 
við smellapakkann sinn Grrr! en hann 
hefur selst í tæplega þrjú hundruð 
þúsund eintökum og verið hlaðið niður 
1,5 milljón sinnum. Erfitt að toppa 
það!

6 BEYONCÉ 
TEKJUR $24,4 MILLJÓNIR
2,8 MILLJARÐAR KR.

Tónlistarkonan kom öllum á óvart þegar hún gaf út 
fimmtu stúdíóplötu sína á iTunes en hún fór strax 

í fyrsta sæti á Billboard 200-listanum og seldist í 617 
þúsund eintökum fyrstu vikuna. Tónleikaferðalagið hennar, 
Mrs. Carter Show, komst á áttunda sætið yfir 25 arðvæn-
legustu ferðalögin hjá Billobard og hlotnaðist Beyoncé sá 
heiður að skemmta í hálfleik Super Bowl-leiksins.

Billboard hefur tekið saman lista yfi r þá tónlistar-
menn sem öfl uðu mestra tekna á síðasta ári. Viss 
kántríslagsíða er á listanum en þrír listamenn úr 

þeim geira komast inn á topp tíu listann. Það slær 
samt enginn kántríprinsessuna Taylor Swift  út sem 

trónir á toppnum. Þá skipar verðandi Íslandsvin-
urinn Justin Timberlake þriðja sætið með tekjur 

uppá 3,5 milljarða króna á árinu 2013.
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook

Mercedes-Benz E-Class 250 CDI 4MATIC. 
Verð frá 9.540.000 kr.

Draumabíllinn
Nýjasta útgáfa Mercedes-Benz E-Class er sérlega glæsilegur bíll sem sameinar 
sportlega aksturseiginleika og lúxus. Nýjasta öryggistækni og 4MATIC aldrifs- 
búnaðurinn tryggja stöðugleika við allar akstursaðstæður t.d. í mikilli úrkomu, 
ísingu eða snjó. Hann eyðir frá 6,4 l/100 km í blönduðum akstri.

Hjá Öskju á Krókhálsi 11 bíður þín glæsilegur E-Class til að skoða og reynsluaka.

breyta
lífsstíl? Heilsulausnir

nstaklingum sem glíma við offitu, 
kdóma og/eða sykursýki. 

lausnir hefjast mánudaginn 24. mars 

mottaka@heilsuborg.is

arfundur fimmtudaginn 13. mars 
– Allir velkomnir!
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BAKÞANKAR 
Halla Þórlaug 
Óskarsdóttir

ÞAÐ er óþægilega mikið að gera hjá mér 
um þessar mundir. Þetta er auðvitað sjálf-
skaparvíti, ég tek að mér allt sem mér dett-
ur í hug, bý mér til verkefni þess á milli, 
fresta svo öllu fram á síðustu stundu og skil 
svo ekkert í stressinu.

ÉG reyni að temja mér að segja nei við 
nýjum verkefnum og einbeita mér að 
þeim sem ég glími við nú þegar. En svo 
hringir amma. „Ætlarðu ekki að mæta?“ 
Maður segir ekki nei við ömmu sína. 
„Jú, auðvitað mæti ég. Passar svona 
líka stórvel,“ laug ég. Þetta passaði alls 
ekki vel, því ég átti að vera í skólanum. 
En maður segir ekki nei við ömmu sína. 
Svo ég skrópaði í skólanum til að spila 
félagsvist við eldri borgara. 

ÉG var orðin virkilega stressuð 
fyrir þessa atrennu þegar ég 

mætti. Það var sprengidagur, 
dauf saltkjötsangan í loftinu og 
eldri borgararnir voru í ham, 
orkumiklir eftir hádegismatinn. 
„Nei, hér eru mættar dúkku-
lísur,“ sagði ókunnugur maður og 
blikkaði mig. Ég beit í tunguna á 

mér, brosti og sagði „já, já,“ rosalega hátt. 
Áður en leikar hófust fékk ég leiðbeiningar 
um hvernig best væri að skrá niður stigin á 
sem einfaldastan hátt. „Þegar fólk er komið 
yfir hundraðið fer það að ruglast í þessu,“ 
útskýrði maður sem sjálfur var ekki deg-
inum eldri en 85. 

FLJÓTLEGA gleymdi ég verkefnunum 
sem biðu mín heima, enda orðin mjög áköf 
í spilunum. Þessir eldri borgarar voru stór-
skemmtilegir. Ég lærði alls konar orðatil-
tæki sem ég hef ekki hugmynd um hvað 
þýða, fékk að sjá ævafornt húðflúr og heyra 
söguna á bak við það sem reyndist vera 
nokkuð dæmigerð djammsaga, hlustaði á 
fjörgamlar konur spekúlera hvort þessi eða 
hinn pólitíkusinn væri drykkjumaður og í 
hléinu drakk ég kaffi með ömmu, ömmu-
systur og afabróður. Það gerist ekki mikið 
betra. 

EFTIR hlé kom upp ágreiningur um hver 
ætti að sitja hjá eina umferð og allt virtist 
ætla um koll að keyra, en þá heyrðist róandi 
rödd í kallkerfinu: „Verið þið róleg, elsk-
urnar mínar, það eina sem við eigum enn þá 
nóg af, það er tími.“

Fram líða stundir

Girls-stjarnan Lena Dunham prýð-
ir forsíðu tímaritsins Glamour. Þar 
talar hún meðal annars um útlit 
sitt og að henni leiðist að mála sig.

„Mér finnst ég fallegri ómál-
uð og bara með varasalva,“ segir 
Lena og segir það óvíst hvort hún 
haldi áfram að leika í Girls.

„Ég veit ekki hvort mig langar 
að leika meira. Ég er alltaf fegin 
þá daga sem ég þarf þess ekki. 
Mig langar frekar að veita öðrum 
konum hlutverk en að vera konan í 
hlutverkunum.“ - lkg

Leiðist að 
mála sig

ÓVÍST UM FRAMHALDIÐ  Lenu finnst 
ekki gaman að leika.

Íslensk tónlistarmyndbönd hafa að 
undanförnu látið meira á sér bera 
en undanfarin ár. Til að mynda er 
flokkurinn Myndband ársins kom-
inn á ný inn í Íslensku tónlistar-
verðlaunin. Sá flokkur kom til sög-
unnar árið 2001 og lifði farsælu lífi 
til ársins 2006 en þá var flokkur-
inn að ákveðnu leyti tekinn út, enda 
lítið af myndböndum í framleiðslu á 
þeim tíma. Á árunum 2007 til 2012 
voru engar tilnefningar til mynd-
banda ársins heldur eingöngu valið 
eitt myndband sem varð sigurveg-
ari. Hins vegar kom flokkurinn á 
ný inn í Tónlistarverðlaunin árið 
2012 og voru þá fimm myndbönd 
tilnefnd. 

Á Hlustendaverðlaunum útvarps-
stöðva 365 miðla eru tilnefningar 
í flokknum myndband ársins sex 
talsins og á Íslensku tónlistarverð-
laununum eru tilnefningarnar í 
sama flokki fimm talsins. 

„Það eru fleiri að sýna tónlistar-
myndböndunum áhuga og það sést 
til dæmis á því að það eru fleiri til-
nefningar á tónlistarverðlaunun-
um,“ segir Magnús Leifsson leik-
stjóri, en hann vann verðlaunin 
fyrir myndband ársins á síðasta ári 
fyrir myndband sitt við lagið Glow 
með Retro Stefson. 

„Þeir sem eru að gera mynd-
böndin eru ekki að gera þau út af 

peningunum, en þetta er góð leið 
til þess að koma sér á framfæri, 
bæði fyrir leikstjórann og tónlist-
armanninn,“ segir Magnús. Hann 
segir einnig að með allri tækninni 
og stafrænu myndavélunum sé 
orðið einfaldara fyrir fólk úti í bæ 
að búa til vel útlitandi efni sem 
hægt er að setja á vefinn.

„KK sextettinn kom fram í 
fyrsta íslenska tónlistarmynd-
bandinu árið 1947 en það var þó 

ekkert hljóð þá,“ segir Jónatan 
Garðarsson, tónlistarsérfræðing-
ur og rokksögukennari, spurður út 
upprunann. 

Mikill uppgangur var í tónlist-
armyndböndum á Íslandi fram til 
ársins 2007. „Á árunum 2006-2007 
hrynur þetta og sjónvarpsstöðin 
Popptíví hættir. Rétt á eftir læsir 
Skjár Einn sinni stöð. Þá er lítill 
markaður og lítill tilgangur að 
búa til myndbönd. Þetta breytist 

svo allt þegar YouTube-vefurinn 
verður vinsæll,“ segir Jónatan. 

Þá eru listamenn að setja mynd-
böndin sín á Vimeo sem er einnig 
geysivinsæl síða. 

Nú eru íslensk nöfn í tónlistar-
heiminum á borð við Of Monsters 
and Men, Sóleyju, Árstíðir, Björk, 
Sigur Rós, Retro Stefson og mörg 
önnur geysivinsæl á YouTube og 
með mjög mikið áhorf. 

 gunnarleo@frettabladid.is

YouTube kemur til bjargar
Tónlistarmyndbönd hafa sótt í sig veðrið að undanförnu og eru þau af mörgum talin ein vænlegasta leiðin til 
að koma efni á framfæri. Með tilkomu YouTube hafa tónlistarmenn tök á að kynna efni sitt fyrir heiminum.

Baarregaard & Briem - Love 
with you
Stjórn: Harald Haraldsson

Grísalappalísa - Hver er ég?
Stjórn: Sigurður Möller Sívertsen

Ólafur Arnalds - Only the Winds
Stjórn: Harald Haraldsson

DJ. Flugvél og Geimskip - 
Glamúr í geimnum
Stjórn: Steinunn Harðardóttir

Úlfur - Heaven in a Wildflower
Stjórn: Máni M. Sigfússon

➜ Tilnefningar fyrir 
myndband ársins á 
Íslensku tónlistar-
verðlaununum

SPEKÚLANTAR  Jónatan er tónlistarsérfræðingur mikill og Magnús hefur notið velgengni sem leikstjóri tónlistarmyndbanda. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON/VILLI

Björk: All is full of love  - 15.869.820
Emilíana Torrini: 
Jungle Drum - 14.029.473
Sóley: Pretty Face - 15.687.298 
Of Monsters and Men: Little Talks 
(Live on KEXP) - 7.340,651
Myndbönd Sóleyjar og OMAM eru 
ekki leikstýrð myndbönd. Sóley 
sýnir einungis mynd af plötuumslag-
inu á meðan lagið er spilað og upp-
taka hljómsveitarinnar Of Monsters 
and Men eru einfaldlega hljómsveitarmeð-
limir sem sitja í stofu í hring og syngja 
lagið. Það má segja að myndbandið 
hafi verið upphafið að velgengni 
sveitarinnar. Þessar tölur sýna að 
stundum er myndbandið sjálft 
aukaatriði ef lagið er gott. 

Myndbönd með mikið áhorf á Youtube

THE CONGRESS DARK TOUCH

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

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AFTENBLADET EXPRESSEN

VARIETY ENTERTAINMENT WEEKLY

300: RISE OF AN EMPIRE 3D 
300: RISE OF AN EMPIRE 3D LÚXUS
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS ÍSL. TAL 2D  
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS ÍSL. TAL 3D 
THE MONUMENTS MEN
RIDE ALONG
ROBOCOP
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 2D

SAVING MR. BANKS
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 2D 
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 3D
3 DAYS TO KILL
THE MONUMENTS MEN
NYMPHOMANIAC PART 1
AUGUST OSAGE COUNTY

KL.  5.40 - 8 - 10.20
KL. 5.40 - 8 - 10.20  
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45 
KL. 8 - 10.35
KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 8 - 10.35 
KL. 3.30

Miðasala á: og

KL. 6 - 9
KL. 5.50
KL.5.50 
KL. 8 - 10.30 
KL. 8 - 10.30
KL. 8 - 10.30 
KL. 5.30

NÁNAR Á MIÐI.IS

3 DAYS TO KILL
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 3D
THE MONUMENTS MEN 
RIDE ALONG

KL. 8 - 10.10  
KL. 6
KL. 10.10
KL. 6 - 8

 ENTERTAINMENT WEEKLYENTERTAINMENT WEEKL

EMPIRE

3 DAYS TO KILL 8, 10:20

THE MONUMENTS MEN 8, 10:25

RIDE ALONG 6, 10:25

ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 3D 6

DALLAS BUYERS CLUB 5:45, 8

Save the Children á Íslandi



Þegar fjölskyldan stækkar getur nýrri, sparneytnari og öruggari bíll gert gæfumuninn. 
Með faglegri ráðgjöf og góðri þjónustu hjálpum við þér að fjármagna það sem upp á 
vantar til að þú getir uppfært fjölskyldubílinn.

Suðurlandsbraut 14  >  sími 440 4400  >  www.ergo.is  >  ergo@ergo.is

Við aðstoðum með ánægju.

Við fjármögnum
nýja fjölskyldubílinn
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Arsenal úr leik í Meistaradeildinni

ANNAÐ ÁRIÐ Í RÖÐ  Bæjarar fagna marki Bastians Schweinsteiger í gær en þýska 
liðið skildi Arsenal eftir í 16 liða úrslitunum alveg eins og í fyrra. MYND//GETTY

HANDBOLTI Snorri Steinn Guðjónsson, 
leikstjórnandi íslenska landsliðsins í 
handbolta og leikmaður GOG í dönsku 
úrvalsdeildinni, er á leið til franska liðs-
ins Sélestat í sumar samkvæmt frétt 
franska fréttavefsins dna.fr. Þar segir 
að hann eigi að leysa Yurij Petrenko af 
hólmi sem er 36 ára Úkraínumaður.  

Sélestat er sem stendur í ellefta 
sæti frönsku úrvalsdeildarinnar en 
svo virðist sem liðið sé að styrkja sig 
hressilega fyrir átökin næsta vetur. Á 
heimasíðu liðsins á mánudaginn var 
tilkynnt um kaup á tveimur nýjum leik-
mönnum og þá var framlengt við einn 
núverandi leikmann.

Þegar Fréttablaðið hafði samband 
við Snorra Stein í gær vildi hann ekki 
staðfesta fréttina. „Það eru teikn á 
lofti um að ég geti skipt um lið,“ var 
það eina sem hann vildi segja um 
málið en viðurkenndi þó að ekkert 
leyndarmál væri að hann ætlaði að 
yfirgefa GOG í sumar.

„Ég tilkynnti GOG það í lok 
nóvember að ég ætlaði að líta í 
kringum mig og ég er búinn að vera 
skoða mín mál. Mig langar að prófa 
eitthvað nýtt,“ sagði Snorri Steinn 
Guðjónsson sem á eitt ár eftir af 
samningi sínum við GOG. 

 - tom

Snorri Steinn á leið frá Danmörku til Frakklands

NÝTT LAND  Snorri Steinn Guðjónsson 
er á förum í sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMEINAÐ ÁTAK Á ALGARVE  Íslensku stelpurnar fagna hér marki Mistar Edvarsdóttur í 
sigrinum á Noregi.  MYND/KSÍ/HILMAR ÞÓR

FÓTBOLTI Íslenska kvennalandslið-
ið í fótbolta er komið í bronsleik-
inn í Algarve-bikarnum þrátt fyrir 
stóran skell í fyrsta leik. Íslensku 
stelpurnar hafa komið öflugar til 
baka og náðu öðru sætinu í sínum 
riðli eftir tvö dramatísk sigurmörk 
í lok leikja sinna á móti Noregi og 
Kína. 
Fram undan er leikur við Svíþjóð 
um þriðja sætið í dag en íslenska 
kvennalandsliðið hefur aðeins einu 
sinni náð betri árangri á þessu 
árlega móti bestu landsliða heims. 

„Það var slæm niðurstaða að 
tapa 5-0 en ég get alveg verið 
hreinskilinn og sagt að ég hafi 
verið pollrólegur eftir Þýskalands-
leikinn. Það var svo margt jákvætt 
í leiknum af því sem við lögðum 
upp og við gátum tekið það með 
okkur,“ sagði Freyr Alexanders-
son, þjálfari Íslands.

Héldum bara „kúlinu“
„Ég vissi alveg að þetta gæti gerst 
en þetta var óþarflega stórt tap. 
Við héldum bara „kúlinu“ eins og 
við segjum og héldum áfram. Við 
höfum öll trú á því sem við erum 
að gera og það er það sem skiptir 
máli. Leikmennirnir eru á fleygi-

ferð og ég er mjög ánægður með 
leikmennina,“ segir Freyr.

Algarve-bikarinn hefur allt-
af verið vettvangur til að gefa 
nýjum leikmönnum tækifærið en 
þó aldrei eins og nú. Þrír lykil-
leikmenn undanfarinna ára eru 
til dæmis ekki með því fyrirliðinn 
Katrín Jónsdóttir er hætt, marka-
drottningin Margrét Lára Viðars-
dóttir er ófrísk og hættulegasti 
sóknarmaður liðsins, Hólmfríður 
Magnúsdóttir, er meidd. 

Að auki hefur Freyr gefið 21 af 
23 leikmönnum tækifæri í byrj-
unarliðinu og tuttugu leikmenn 
hafa spilað í meira en 80 mínútur 
á mótinu.
Margrét Lára er enn hluti af lið-

inu þrátt fyrir að vera í barneign-
arfríi. 

Margrét Lára í stöðugu sambandi
„Margrét er búin að vera í stöð-
ugu sambandi við mig allt mótið 
og sýnir okkur mikinn stuðning,“ 
segir Freyr en hann bauð Margréti 
Láru að vera eins mikið í kringum 
liðið og hún vildi. Hinar stjörnur 
liðsins sætta sig alveg við þessa 
„tilraunastarfsemi“ hjá Frey.

„Ég upplifi engar stjörnur innan 
liðsins og ég ítreka það alltaf við 
þessa leikmenn sem eru hérna hjá 
okkur að við erum að skapa liðs-
heild. Íslenska landsliðið þarf á 
því að halda að vera með breiðari 
hóp heldur en við vorum með fyrir 
mótið,“ sagði Freyr og bætti við:

„Það er ótrúlega mikilvægt að 
við séum búin að skapa heilbrigða 
og góða samkeppni um stöður. 
Leikmenn liðsins eiga að styðja 
hvern annan í þeirri baráttu.“  
Freyr talaði um það fyrir mótið 
að úrslitin væru ekki aðalatriðið 
og það hefur því komið skemmti-
lega á óvart að liðið sé komið alla 
leið í leikinn um þriðja sætið sem 
fer fram kl. 13.30 í dag.
  ooj@frettabladid.is

Allar nema tvær hafa 
byrjað inná á mótinu
Freyr Alexandersson, þjálfari kvennalandsliðsins í fótbolta, hefur gefi ð 21 leik-
manni tækifæri í byrjunarliðinu á Algarve-mótinu en um leið hefur liðið náð 
öðrum besta árangri sínum á mótinu frá upphafi . Liðið spilar um bronsið í dag.

Spilatíminn á 
Algarve 2014
(LEIKIR Í BYRJUNARLIÐI Í SVIGA)
Sara Björk Gunnarsdóttir 209 mínútur (2)

Hallbera Guðný Gísladóttir  205 (2)

Dagný Brynjarsdóttir  184 (2)

Harpa Þorsteinsdóttir  182 (2)

Elísa Viðarsdóttir   181 (2)

Glódís Perla Viggósdóttir, Mist Edvards-
dóttir og Anna Björk Kristjánsd.  180 (2)

Rakel Hönnudóttir  169 (2)

Dóra María Lárusdóttir   168 (2)

Katrín Ómarsdóttir   152 (2)

Fanndís Friðriksdóttir   151 (1)

Ásgerður S. Baldursdóttir 145 (2)

Þóra Björg Helgadóttir, Guðbjörg Gunnars-
dóttir, Sandra Sigurðardóttir,  Anna María 
Baldursd.og Soffía A. Gunnarsd.  90 (1)

Elín Metta Jensen  88 (1)

Þórunn Helga Jónsdóttir 81 (1)

Ólína G. Viðarsdóttir  55 (1)

Katrín  Ásbjörnsdóttir   10 (0)

Guðmunda Brynja Óladóttir   0

➜ Besti árangur í 
Algarve-bikarnum
-2. SÆTI  2011
3. EÐA 4. SÆTI  2014
6. SÆTI  1996
6. SÆTI  2009
6. SÆTI  2012
7. SÆTI  1997
7. SÆTI  2008

visir.is
Frekari umfjöllun 
um Meistaradeildina

ÚRSLITIN  Í GÆR:
ATLÉTICO MADRID - AC MILAN 4-1 
1-0 Diego Costa (3.), 1-1 Kaka (27.), 2-1 Arda 
Turan (40.), 3-1 Raul Garcia (70.), 4-1 Diego 
Costa (85.). 

 Atlético Madrid vann samanlagt 5-1

BAYERN MÜNCHEN - ARSENAL 1-1
 1-0 Bastian Schweinsteiger (55.), 1-1 Lukas 
Podolski (57.).  Arsenal úr leik í 16 liða 
úrslitum keppninnar fjórða árið í röð. 

 Bayern München vann samanlagt 3-1

SPORT 12. mars 2014  MIÐVIKUDAGUR

Arna Mekkín 
Ragnarsdóttir

hefur hafið störf hjá 
Sjúkraþjálfuninni AFL, Borgartúni 6

Tímapantanir í síma 511 4111 

www.aflid.is
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Vertu öruggari með rafræn 

skilríki í símanum

Skilaðu inn skattframtalinu með rafrænum skilríkjum í símanum

Með rafræn skilríki í símanum færðu fljótlegan og þægilegan aðgang að fjölda 
vefsvæða fyrirtækja og stofnana t.d. þjónustuvef Símans og skattur.is. Ekki er 
þörf á að leggja notendanöfn og lykilorð á minnið. Rafræn skilríki tryggja þér
hámarksöryggi og einfalda lífið í samskiptum á netinu.

Síminn er fyrsta og eina fyrirtækið hérlendis sem býður viðskiptavinum sínum 
upp á rafræn skilríki í farsíma.

Kynntu þér nánar rafræn skilríki á www.siminn.is

Hægt er að virkja rafræn  
skilríki í verslunum Símans  
á eftirtöldum tímum í mars:

Kringlan
Virka daga frá 12.00-18.00

Glerártorg
Fös. frá 16.00-18.00
Lau. frá 13.00-15.00
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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

11.15 Dolphin Tale
13.05 Skate or Die  
14.35 You‘ve Got Mail  
16.35 Dolphin Tale 
18.25 Skate or Die
20.00 You‘ve Got Mail  
22.00 Your Highness  
23.55 Ted  
01.40 Taken 2
03.15 Your Highness

08.00 World Golf Championship 2014 13.00 
PGA Tour 2014 - Highlight 13.55 Golfing World 
2014 14.45 Inside The PGA Tour 2014 15.15 
2007 Augusta Masters 18.00 Golfing World 2014 
18.50 PGA Tour 2014 - Highlight 19.45 Golfing 
World 2014 20.35 PGA Tour 2014

18.00 Strákarnir  
18.25 Friends
18.50 Seinfeld  
19.15 Modern Family  
19.40 Two and a Half Men  
20.00 Matur og lífsstíll  
20.30 Örlagadagurinn  (6:14) 
21.00 Game of Thrones  (10:10) 
22.00 Hustle  (4:6) 
22.55 The Fixer  
23.45 Without a Trace  
00.35 Curb Your Enthusiasm  
01.05 Matur og lífsstíll  
01.35 Örlagadagurinn  
02.05 Game of Thrones
03.05 Hustle
03.55 The Fixer  
04.45 Tónlistarmyndbönd
 

Stöð 2 kl. 20.30
Léttir sprettir
Friðrika Hjördís Geirs-
dóttir stýrir skemmtilegum 
þætti um almenningsíþróttir 
eins og hlaup, skíðaíþróttir, 
hjólreiðar, fj allgöngur, sund 
og íþróttir fyrir alla fj öl-
skylduna. Farið verður 
yfi r þann búnað sem 
mælt er með að fólk 
eigi til að stunda íþrótt-
ina, hvernig þjálfun er 
æskileg til að ná betri 
árangri og koma í veg 
fyrir meiðsli.

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur 
Sveinsson 07.50 Gulla og grænjaxlarnir  08.00 
Ofurhundurinn Krypto  08.25 Brunabílarnir 
 08.47 Ávaxtakarfan 09.00 Ljóti andarunginn 
og ég  09.23 Latibær  09.34 Ævintýraferðin 
09.47 Tommi og Jenni  09.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  10.00 Könnuðurinn Dóra 10.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  10.46 Doddi 
litli og Eyrnastór  11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 11.50 Gulla og 
grænjaxlarnir 12.00 Ofurhundurinn Krypto 
 12.25 Brunabílarnir  12.47 Ávaxtakarfan 13.00 
Ljóti andarunginn og ég  13.23 Latibær  13.34 
Ævintýraferðin  13.47 Tommi og Jenni 13.55 
Rasmus Klumpur og félagar  14.00 Könnuðurinn 
Dóra 14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  14.46 
Doddi litli og Eyrnastór  15.00 Áfram Diego, 
áfram!  15.24 Svampur Sveinsson  15.50 Gulla 
og grænjaxlarnir 16.00 Ofurhundurinn Krypto 
 16.25 Brunabílarnir 16.47 Ávaxtakarfan 17.00 
Ljóti andarunginn og ég  17.23 Latibær  17.34 
Ævintýraferðin 17.47 Tommi og Jenni  17.55 
Rasmus Klumpur og félagar  18.00 Könnuðurinn 
Dóra 18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  18.46 
Doddi litli og Eyrnastór  19.00 Hetjur Valhallar - 
Þór  20.20 Sögur fyrir svefninn  

13.25 Vetrarólympíumót fatlaðra 
(Sprettganga karla og kvenna)
16.25 Ljósmóðirin (3:6)
17.20 Disneystundin
17.21 Finnbogi og Felix 
17.43 Sígildar teiknimyndir 
17.50 Herkúles
18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Djöflaeyjan
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.05 Neyðarvaktin (15:22) (Chicago 
Fire II)  Bandarísk þáttaröð um slökkvi-
liðsmenn og bráðaliða í Chicago, en 
hetjurnar á slökkvistöð 51 víla ekki fyrir 
sér að vaða inn í brennandi hús og láta 
til sín taka við hættulegar aðstæður.
20.50 Í mat hjá mömmu (1:7) (Friday 
Night Dinner II)  Bráðfyndin verðlauna-
þáttaröð frá BBC um tvo fullorðna bræð-
ur sem venja komur sínar í mat til 
mömmu og pabba á föstudagskvöldum. 
21.15 Kiljan  Bókaþáttur Egils Helga-
sonar. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Liljur vallarins  Hvert er hlutverk 
Guðs og hvernig eiga menn að haga lífi 
sínu? Í þættinum verður leitast við að 
svara þessum spurningum og öðrum 
sem tengjast tilgangi lífsins.
23.15 Netást (Catfish) 
00.40 Kastljós
01.00 Fréttir
01.10 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers 
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.55 Once Upon a Time 
17.40 Dr. Phil
18.20 The Good Wife 
19.10 Cheers
19.35 America‘s Funniest Home Videos 
20.00 Gordon Ramsay Ultimate 
Home Cooking (9:20) 
20.25 Sean Saves the World (10:18) 
20.50 The Millers (10:22)  
21.15  Franklin & Bash (9:10)  Lög-
mennirnir og glaumgosarnir Franklin og 
Bash eru loks mættir aftur á SkjáEinn. 
Þeir félagar starfa hjá virtri lögmanns-
stofu en þurfa reglulega að sletta úr 
klaufunum. 
22.00 Blue Bloods (10:22)
22.45 The Tonight Show  Spjallþátta-
snillingurinn Jimmy Fallon hefur tekið 
við keflinu af Jay Leno og stýrir nú 
hinum geysivinsælu Tonight Show þar 
sem hann hefur slegið öll áhorfsmet. 
23.30 CSI Miami
00.10 The Walking Dead 
00.55 Made in Jersey 
01.40 In Plain Sight
02.25 The Tonight Show
03.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 Eurosport 2

07.00 Meistaradeildin - meistara-
mörk  
12.45 Real Madrid - Levante
14.25 Meistaradeild Evrópu. Atletico 
Madrid - AC Milan  
16.05 Meistaradeild Evrópu. Bayern 
München - Arsenal  
17.45 Meistaradeildin - meistara-
mörk  
18.30 Þýsku mörkin  
19.00 Meistaradeildin - upphitun
19.30 Meistaradeild Evrópu. Barc-
elona - Man. City  Bein útsending
21.45 Meistaradeildin - meistara-
mörk  
22.30 Meistaradeild Evrópu. PSG - 
Bayer Leverkusen  
00.25 Meistaradeild Evrópu. Barc-
elona - Man. City  

12.20 Norwich - Stoke
14.00 WBA - Man. Utd.  
15.40 Football League Show 2013/14
16.10 Chelsea - Tottenham
17.50 Ensku mörkin - úrvalsdeildin  
18.45 Blackburn - Burnley  
20.25 Messan
21.45 Crystal Palace - Southampton  
23.25 Premier League World
23.55 PL Classic Matches. Arsenal - 
Man. United, 1997  

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 Masterchef USA  
11.05 Spurningabomban
11.50 Grey‘s Anatomy
12.35 Nágrannar  
13.00 Chuck
13.45 Up All Night  
14.10 Suburgatory  
14.35 2 Broke Girls  
15.00 Sorry I‘ve Got No Head  
15.30 Kalli kanína og félagar
15.55 Fjörugi teiknimyndatíminn
16.20 UKI  
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 Svínasúpan  
19.45 The Middle  (16:24) 
20.10 Heimsókn  
20.30 Léttir sprettir  
20.55 Grey‘s Anatomy  (14:24) 
21.40 Rita  (1:8) 
22.25 The Extraordinary Adventures 
of Adèle Blanc-Sec  
00.05 The Blacklist
00.50 NCIS  
01.35 Person of Interest
02.20 Crusoe
04.35 El Cantante

16.30 American Idol  
18.35 Bob‘s Burgers  
19.00 Junior Masterchef Australia
19.45 Baby Daddy  (10:10)
20.05 Revolution  (3:22) 
20.50 Arrow  (15:24) Önnur þáttaröð-
in um ungan milljónamæring og glaum-
gosa sem snýr aftur eftir að hafa verið 
strandaglópur á eyðieyju í fimm ár og 
var talinn af. 
21.35 Tomorrow People  (4:22) 
22.20 Shameless  (1:12) 
00.05 The Unit  
00.50 Hawthorne  
01.30 Supernatural  
02.10 Junior Masterchef Australia  
02.55 Baby Daddy  
03.15 Revolution 
04.00 Arrow  
04.40 Tomorrow People  
05.25 The Unit  

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur,tækni og 
kennsla. 21.00 Fasteignaflóran 21.30 Á ferð 
og flugi

X-ið 977 kl. 08.00
Harmageddon
Harmageddon er morgunþátturinn á 
X977, á dagskrá alla virka daga kl. 8-11. 
Harmageddon er hrikalegur útvarps-
þáttur sem tekur púlsinn á öllu því 
helsta sem gerist í þjóðfélaginu í dag.

Neyðarvaktin
SJÓNVARPIÐ KL. 20.05 Chicago Fire 
II er bandarísk þáttaröð um slökkviliðs-
menn og bráðaliða í Chicago, en hetj-
urnar á slökkvistöð 51 víla ekki fyrir sér 
að vaða inn í brennandi hús og láta til 
sín taka við hættulegar aðstæður.

Matur og lífsstíll
STÖÐ 2 GULL KL. 20.00 Skemmti-
legur lífsstílsþáttur með hinni einu 
sönnu Völu Matt. Í þáttunum heim-
sækir Vala þekkt fólk og eldar með 
því girnilega rétti.

Meistaradeild Evrópu
STÖÐ 2 SPORT KL. 19.30 Bein 
útsending frá leik Barcelona og Man-
chester City í Meistaradeild Evrópu.
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Í KVÖLD

Veitir þér
stuðning á 
rétta staði 
líkamans

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is

Faxafeni 5, Reykjavík, Sími 588 8477

Dalsbraut 1, Akureyri, Sími: 558 1100 • Skeiði 1, Ísafirði, Sími 456 4566

Opið virka daga frá kl. 10-18  og laugardaga frá kl. 11-16

REYKJAVÍK  |   AKUREYRI  |   ÍSAFJÖRÐUR  

Heilsudýnan

sem styður svo 

vel við þig

að þér 

finnst 

þú

svífa

Gerðu kröfur
TEMPUR® stenst þær!

þú

svífa



KASTARADAGAR

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

3.1963.196
Verð áður 3.995

20%
afsláttur
af kösturum

7.9927.992
Verð áður 9.990

7.9927.992
Verð áður 9.990

6.3926.392
Verð áður 7.990

4.7924.792
Verð áður 5.990

4.7924.792
Verð áður 5.990

4.7924.792
Verð áður 5.990

1.9961.996
Verð áður 2.495

2.3922.392
Verð áður 2.990

3.9963.996
Verð áður 4.995

6.3926.392
Verð áður 7.990

5.5965.596
Verð áður 6.995

5.5965.596
Verð áður 6.995

3.9963.996
Verð áður 4.995

3.9963.996
Verð áður 4.995

5.5965.596
Verð áður 6.995

4.7964.796
Verð áður 5.995

4.7964.796
Verð áður 5.995

7.1967.196
Verð áður 8.995

3.9963.996
Verð áður 4.995

9.5969.596
Verð áður 11.995

Litir:  HVÍTT, STÁL, GYLLT OG ANTIK
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„The Man Who Knew Too Much eftir 
Alfred Hitchcock. Þetta var fyrsta 
VHS-myndin sem var til á mínu 
heimili þegar ég var krakki. Ég horfði 
mjög mjög oft á hana. Doris Day fór 
á kostum og ég söng hástöfum með 
henni titillagið Whatever Will Be.“
Alexía Björg Jóhannesdóttir leikkona

BÍÓMYNDIN

„Ég held að þetta myndband verði 
svakalega skemmtilegt. Allavega það 
sem ég gerði. Ég bíð spennt eftir að sjá 
það,“ segir Steinunn Ása Þorvaldsdótt-
ir. Hún leikur í myndbandi við Eurovisi-
on-lagið Enga fordóma með Pollapönki 
sem frumsýnt verður í lok vikunnar. 

„Mér finnst mikilvægt að ég hafi 
fengið að taka þátt í þessu. Fólk er allt-
af að reka sig á að það er fullt af for-
dómum í kringum það. Mér finnst að 
fatlað fólk eigi að hafa rétt á að gera það 
sem það langar til að gera,“ segir Stein-
unn, sem sjálf hefur tekið eftir fordóm-

um frá fólki í sinn garð í gegnum tíðina.
„Já, en sem betur fer er ég fordóma-

laus einstaklingur.“
Steinunn er mjög ánægð með að Polla-

pönkarar séu fulltrúar Íslands í Euro-
vision í ár.

„Þeir eru yndislegir. Ég trúi á þá. Þeir 
eru hjartahlýir og vita hvað þeir eru að 
gera. Ég vona að þetta myndband kenni 
fólki að vera fordómalaust og ég er viss 
um að það vekur fólk til umhugsunar 
líka,“ segir Steinunn og hefur skýr skila-
boð til fólksins í landinu:

„Burtu með fordóma strax!“ - lkg

Fatlað fólk á að geta gert það sem það vill
Steinunn Ása Þorvaldsdóttir leikur í Eurovision-myndbandinu og þakkar fyrir að vera fordómalaus.

MEÐ 
HJARTAÐ Á 
RÉTTUM STAÐ 
 Hér er Stein-
unn á setti 
myndbandsins 
með Arnari 
Þór Gíslasyni, 
trommara 
Pollapönks.

„Það er í tilefni fimm ára afmæl-
isins sem hátíðin fer fram í Berlín 
en ekki á Hellissandi eins og síð-
ustu fjögur ár,“ segir Pan Thor-
arensen, skipuleggjandi raftón-
listarhátíðarinnar Extreme Chill 
Festival, sem fram fer í Berlín 
dagana 4. til 6. júlí. 

Hátíðin hefur síðustu ár farið 
fram á Hellissandi á Snæfells-
nesi og notið mikilla vinsælda. 
Þar hafa helstu raftónlistarmenn 
Íslands komið fram ásamt erlend-
um tónlistarmönnum. Eftirspurn 
tónlistarmanna víða að úr heim-
inum hefur aukist og koma nú 
umsóknir víða að á hverju ári og 
er hátíðin nú orðin allþekkt víða 
um heim. „Ég hef búið í Berlín 
síðasta hálfa árið og hef staðið 
fyrir Extreme Chill-kynningar-
kvöldum hér. Þar hafa komið 
fram íslenskir og erlendir raf-
tónlistarmenn og hefur það styrkt 
sambönd tónlistarmanna ásamt 
því að kvöldin hafa vakið mikla 
athygli raftónlistarmanna og 

áhugamanna um íslenska raftón-
list,“ útskýrir Pan. Útón og Tón-
listarsjóður Rannís hafa styrkt 
þessi kvöld og hafa þau gengið 
framar vonum. Tveimur kvöld-
um af fjórum er nú lokið en næsta 
kvöld er núna á föstudaginn á 
stað sem kallast Platoon Kunst-
halle Berlin en þá munu koma 
fram Yagya, Rúnar Magnússon 
og Zuurb.

Búið er að bóka nokkur tónlist-

aratriði frá Íslandi fyrir hátíð-
ina í sumar í Berlín en á meðal 
þeirra eru Skurken, Stereo Hypn-
osis, Tonik, Árni 2, Plat, Franco 
Wonder, M-Band ogfleiri. Einnig 
koma fram tveir þekktir þýskir 
raftónlistarmenn, Hans-Joachim 
Roedelius og Thomas Fehlmann.

„Ég geri þó ráð fyrir að hátíðin 
fari bæði fram í Berlín og á Hell-
issandi á næsta ári,“ segir Þor-
steinn um framtíðina.  - glp

Flytja frá Hellissandi til Berlínar
Raft ónlistarhátíðin Extreme Chill Festival heldur upp á fi mm ára afmælið sitt. 
Hátíðin hefur alltaf farið fram á Hellissandi á Snæfellsnesi en fer nú fram í Berlín.

VINSÆL
 Tónlistarhátíðin 
er fimm ára í ár.

„Ástæðan fyrir þessu dansleikja-
banni er að okkur hefur fundist 
hlutirnir ekki hafa gengið nógu 
vel og það hefur verið allt of mikið 
um ölvun,“ segir Már Vilhjálms-
son, rektor Menntaskólans við 
Sund. Mikil drykkja og önnur brot 
á árshátíð skólans sem fram fór í 
Gullhömrum fyrir skömmu fylltu 
mælinn og hefur því verið sett á 
svokallað dansleikjabann. 

„Þetta er kannski ekki dans-
leikjabann heldur frekar dans-
leikjahlé. Við ætlum að endurskoða 
hlutina og sjá hvernig þetta geti 
farið betur fram,“ bætir Már við.

Mikilli ölvun fylgir oft ofbeldi. 
„Það er orðið regla að á öllum stóru 
dansleikjunum er ofbeldi og það er 
auðvitað ekki í lagi. Auðvitað vilj-
um við heilbrigt og gott skemmt-
analíf en við þurfum nýjar leið-
ir til að breyta þessu. Í núverandi 
ástandi get ég ekki tryggt öryggi 
nemendanna,“ útskýrir Már.

Í kringum árið 2006 hætti skól-
inn að halda opin böll vegna þess 
að talið var að nemendur úr öðrum 
skólum væru orsök margra brota 
sem fram fóru á dansleikjum í þá 
daga. Að halda lokuð böll breytti 
þó litlu. „Ástandið breyttist lítið 
við þær breytingar.“

Á dansleikjum skólans eru þeir 
sem eru ölvaðir teknir inn í svokall-
að sjúkraherbergi og ef aðilinn er 
yngri en átján ára er hringt í for-
eldra og neminn sóttur. „Í heildina 
séð hagar meirihlutinn sér vel á 
böllum.“

Már segir þetta mikla synd, því 
þeir sem séu í formennsku nem-
endafélagsins, séu að vinna mikla 

vinnu og séu þetta því mikil von-
brigði. „Það er mikil vinna á bak 
við böllin. Við fundum alltaf fyrir 
dansleiki og förum yfir reglur 
og annað slíkt en þrátt fyrir alla 
þessa vinnu þá miðar okkur ekk-
ert áfram,“ bætir Már við.

Dansleikjabannið svokall-
aða verður í gildi út skólaárið en 
stjórnendur skólans ætla að reyna 
að finna lausn á vandanum með 
nemendum. „Við ætlum að finna 

það út með nemendum hvernig 
best sé að breyta þessu. Forsenda 
þess að það verði áframhald á 
dansleikjahaldi er að við finnum 
áhrifaríkari leiðir til að hafa hlut-
ina í lagi.“ 

Fréttablaðið setti sig í sam-
band við nokkra nemendur skól-
ans og voru flestir hissa á þessari 
ákvörðun skólastjórnenda en ætl-
uðu að hlíta þessum fyrirmælum.

 gunnarleo@frettabladid.is

Ballbann í MS vegna 
ölvunar nemenda
Stjórnendur og félagsmálafulltrúar Menntaskólans við Sund hafa ákveðið að fl eiri 
dansleikir fari ekki fram þetta skólaárið. Ölvun á árshátíð skólans fyllti mælinn.

  Það er orðið regla að á öllum 
stórum dansleikjunum er ofbeldi og það 

er auðvitað ekki í lagi. Auðvitað viljum 
við heilbrigt og gott skemmtanalíf en við 

þurfum nýjar leiðir til að breyta þessu. Í 
núverandi ástandi get ég ekki tryggt 

öryggi nemendanna.
Már Vilhjálmsson

DANSLEIKJAHLÉ  Már Vilhjálmsson, rektor Menntaskólans við Sund, segir að ekki verði 
haldnir fleiri dansleikir á skólaárinu nema hlutirnir fari að breytast. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Snyrtistofan Hrund 35 ára
Við erum 35 ára í dag og í tilefni þess ætlum við að bjóða 
viðskiptavinum okkar upp á 20% afslát t af vörum ásamt 
20% afslæt ti af Aromatic- jur ta og ilmolíu andlitsmeðferð 
frá Guinot 12.-16. mars.  Verið Velkomin !

Endilega hafið samband í síma 554-4025.      www.hrund.is 

Snyrtistofan Hrund - Grænatún 1 - 200 Kópavogur - Sími 554 4025

ANDRÝMI 
– NÝR VETTVANGUR ORÐLISTARFÓLKS Í BÓKMENNTABORG

Andrýmið er ætlað öllum þeim sem hafa faglega tengingu 
við orðlist og bókmenntir, hvort sem það eru rithöfundar, 
út  gefendur, bóksalar, viðburðahaldarar, bókasafnafólk, 
fjöl miðlafólk eða aðrir sem starfa á þessum vettvangi.

Í þessu fyrsta Andrými mun Þorsteinn Guðmundsson, grínisti 
og rit höfundur, flytja stutta hugvekju og Margrét Bjarna dóttir, 
rithöfund ur og dansari lesa úr verki sínu Líf mitt, til dæmis.

Síðan er orðið frjálst. 

TILBOÐ Á BARNUM

SAMKOMUSTAÐUR 
ORÐLISTARFÓLKS

12. MARS KL. 20-22TJARNARBÍÓ
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NISSAN LEAF VAR FYRSTI RAFBÍLLINN Í HEIMINUM 
sem hlaut 5 stjörnur í Euro NCAP árekstrarprófunum árið 2012.

Öllum Nissan Leaf sem BL selur fylgir 5 ára 
ábyrgð á rafhlöðu og tengdum háspennuhlutum.

Nissan EURO LEAF
VERÐ 4.690 ÞÚS. KR.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

NÚ HLEÐUR ÞÚ LEAF 
Á AÐEINS 20 MÍNÚTUM
NÝJAR HRAÐHLEÐSLUSTÖÐVAR ON OG NISSAN

NISSAN LEAF

ON, í samstarfi við BL ehf. og Nissan Europe, setur upp 10 hraðhleðslustöðvar fyrir rafbíla á næstu 
mánuðum. Þær fyrstu hafa verið opnaðar við BL ehf. Sævarhöfða og höfuðstöðvar ON á Bæjarhálsi. 
Þetta er sannkölluð bylting fyrir rafbílaeigendur því það tekur ekki nema um 20 mínútur að hlaða 
geyminn upp í 80%. Það sem meira er: fyrst um sinn þurfa rafbílaeigendur ekki að greiða fyrir hleðsluna.

• Tvær hraðhleðslustöðvar komnar í gagnið: 
BL Sævarhöfða og höfuðstöðvar ON Bæjarhálsi

• 80% hleðsla á 20 mínútum

• Hraðhleðslustöðvar á 10 stöðum á næstunni

• Frí hleðsla í boði ON og Nissan Europe
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Mest lesið
1 Hætta að styrkja Barnaheill vegna 

ummæla um Gunnar Nelson
2 „Ef það væru fl eiri eins og Gunni væri 

æska landsins í frábærum málum“
3 Bjarni Ben hittir Davíð reglulega á 

Hótel Holti
4 Fagnaði bónusnum með joggingbuxum
5 Fluttu í hesthúsið

Fluttur á Ægisíðuna
Þorsteinn Baldur Friðriksson, 
framkvæmdastjóri Plain Vanilla, er 
fluttur á Ægisíðuna og hefur því yfir-
gefið Hlíðarnar, þar sem hann bjó áður. 
Hann festi þar nýlega kaup á hæð í 
fjölbýli í einni eftirsóttustu götu bæjar-
ins, en fermetraverðið á Ægissíðunni 
er eitt það hæsta sem fyrirfinnst á 
höfuðborgarsvæðinu. 

„Ég er gamall Vesturbæingur og var í 
Melaskóla og Hagaskóla á yngri árum,“ 
segir Þorsteinn, sem er kominn á sínar 
æskuslóðir á nýjan leik. Hann hefur 
verið mikið erlendis undanfarið enda 
hefur fyrirtækið hans, Plain Vanilla, átt 
góðu gengi að fagna.

Þá var spurningaapp Plain Vanilla, 
QuizUp, gefið út fyrir Android-stýri-

kerfi fyrir síðustu helgi 
og hafa viðtökurnar 
verið frábærar. „Það 
bætast um 150.000 
QuizUp-notendur við

  á dag,“ segir Þor-
steinn um 

vinsældir 
appsins.

  - glp

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

Næsta bók á leiðinni
„Tilfinningin er mjög blendin og á 
lokasprettinum langar mig alltaf að 
hætta við. Fer að efast um hvort 
þetta sé nógu gott og af hverju ég sé 
yfirhöfuð að þessu,“ segir Þorbjörg 
Marínósdóttir sem var að skila af sér 
handriti næstu bókar. Bókin er sjálfs-
ævisaga og á að koma út í maí en 
mánuði seinna á Þorbjörg, eða Tobba 
eins og hún gjarna er 
kölluð, von á sínu 
fyrsta barni. „Það 
er erfitt að hafa 
gefið út met-
sölubækur því þá 
hugsar maður: 
„Hvenær floppa 
ég?“ Þessi bók 
hefur það líka 
umfram aðrar 
að vera mun 
persónulegri og 
því erfiðara að 
sleppa henni 
út í alheim-
inn.“
  - áp

Ég þurfti að leggjast í jörðina til að taka þessa mynd af kærastanum 
mínum, held að ég hafi náð að fanga athyglinni frá 

Notre Dame í nokkrar sekúndur :) WoW!.

Þórdís Björt Sigþórsdóttir

WOW MOMENT
LÖNG HELGI Í 

PARÍS
HÓTEL + FLUG

56.900KR.

VERÐ FRÁ

LYON
16.990KR.

TÍMABIL: 15.06 – 07.09

VERÐ FRÁ

PARÍS
14.990KR.

TÍMABIL: 04.04 – 15.06

VERÐ FRÁ

wowair.is
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