
FRÉTTIR

LÚÐRAÞYTUR Í HÖRPULúðrasveit Hafnarfjarðar kemur fram í Norður-
ljósasal Hörpu í kvöld kl. 20. Það er Samband 
íslenskra lúðrasveita sem blæs til tónleika-
raðar. Á efnisskránni kennir margra grasa en 
hver lúðrasveit mun leika eftir sínu höfði. 

R aspberry Ketones er náttúru-legur andoxunargjafi unninn úr kjarna hindberja. Að auki inni-
heldur blandan grænt te sem eykur enn 
frekar virknina. Rannsóknir hafa sýnt að 
Raspberry Ketones hefur áhrif á nátt-
úrulega hormónið ADIPONECTIN sem 
heilbrigt fólk í kjörþyngd hefur í miklu 
magni í líkamanum en fólk í yfirþyngd 
skortir. Því meira sem er af ADIPONECT-
IN í blóðrásinni, því auðveldara á fitan 
með að losna úr frumunum. Með því að 
taka inn Raspberry Ketones hjálpum við 
líkamanum að losa sig við aukakílóin á 
náttúrulegan hátt.

VOTTAÐ HRÁEFNI = GÆÐI OG  HÁMARKS STYRKLEIKIRaspberry Ketones er GMP-vottað hrá-
efni sem tryggir gæði og hámarksstyrk-
leika. Blandan inniheldur engin litarefni, 
rotvarnarefni, laktósa eða ger. 

DREGUR ÚR NART- OG NAMMIÞÖRFGræna teið eykur styrkleika hins náttúru-
lega andoxunarefnis PÓLÍFENÓLShjálpar i

NÝ SENDING KOMIN Í ALLAR VERSLANIR!GENGUR VEL KYNNIR  Raspberry Ketones, nýja þyngdarstjórnunarefnið, seld-

ist upp á augabragði, enda eitt mest selda fitubrennsluefnið í heiminum í dag. 

Viðskiptavinir hafa nú þegar lýst yfir ánægju sinni með árangurinn!
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SVANURINNÞRIÐJUDAGUR  18. MARS 2014

Svanurinn 25 ára
Mikil umhverfi svakning er meðal íslenskra fyrirtækja og sífellt fl eiri fá Svansvottun. 

Bls. 2

Gott fordæmi
Prentsmiðjan Umslag fékk Svansvottun árið 2012 og vill með því sýna gott fordæmi. Bls. 3

Ánægja með Svaninn
Ánægja ríkir með þau fyrirtæki sem kaupa umhverfi svottaðar vörur og þjónustu, samkvæmt könnun MMR frá því í fyrra. Bls. 4

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Þriðjudagur
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2 SÉRBLÖÐ
Svanurinn | Fólk  

Sími: 512 5000

18. MARS 2014
65. tölublað 14. árgangur

Prýðilegar viðtökur
Talsmaður landeigenda á Geysis-
svæðinu segir gjaldtöku hafa gengið 
prýðilega. Einhverjir ferðamenn hafa 
neitað að borga aðgangseyrinn.  4
Bankaráðið dýrt  Hver fundur í 
bankaráði Seðlabanka Íslands kostaði 
um 1,6 milljónir króna í fyrra. Tíu 
fundir voru haldnir það ár. 2
Refsiaðgerðir  Bæði Bandaríkin 
og ESB tilkynntu í gær að Rússland 
verði beitt refsiaðgerðum vegna 
Krímskaga. 6
Tugir missa vinnuna  Stjórnarráðið 
þarf að spara 330 milljónir á árinu og 
þarf að segja upp starfsmönnum. 12

SKOÐUN Ögmundur Jónas-
son skrifar um eignarnám 
hér en ekki þar.  14

TÍMAMÓT Gunnar Karls-
son ætlar að verja ómennt-
aðan fornleifafræðing. 18

LÍFIÐ Bragi Þór myndaði tón-
listar- og leikkonuna Charlotte 
Church fyrir The Guardian. 30

SPORT Körfuboltamenn 
hafa aldrei verið duglegri 
að setja þrennur. 26

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

LEIÐIN TIL 
HOLLUSTU

www.skyr.iswww.skyr.is
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í Engihjalla

HEILSURÉTTIR
FULLIR AF ORKU
Í GINGER LÁGMÚLA & AUSTURSTRÆTI

LÍFIÐ Framlag Íslands í Eurovision, 
lagið Enga fordóma með Polla-
pönki, verður sungið á ensku í 
úrslitakeppninni í Kaupmannahöfn 
að kröfu Ríkisútvarpsins. 

„Við höfum alltaf úrslitavaldið 
og megum breyta laginu ef við telj-
um það þjóna laginu betur,“ segir 
Hera Ólafsdóttir, framkvæmda-
stjóri Söngvakeppninnar.

„RÚV ræður þessu alltaf á end-
anum og við vorum alveg til í að 
vinna með þeim í því,“ segir Har-
aldur Freyr Gíslason Pollapönkari. 

  - glp / sjá síðu 38

Ræður útfærslu í Eurovision:

RÚV vildi láta 
syngja á ensku

RÁÐA LITLU  Pollapönk syngur á ensku 
í lokakeppninni.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VERKFALL  Þær Fjóla Ósk Þórarinsdóttir og Árný Jóhannesdóttir notuðu fyrsta daginn í verkfalli vel og lásu saman í annars 
auðri stofu í Menntaskólanum við Reykjavík. Mikilvægt er fyrir námsmenn í verkfalli að nýta tímann. Sjá síðu 10  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bolungarvík -4°  NA 7
Akureyri -2°  ASA 3
Egilsstaðir -1°  SA 7
Kirkjubæjarkl. 0°  A 9
Reykjavík 0°  A 8

Kalt í veðri    Í dag verður hvassast við 
suðurströndina. Vaxandi úrkoma, fyrst 
SV-til, yfirleitt snjókoma eða slydda. 
Í kvöld má búast við úrkomu í öllum 
landshlutum.  4

UTANRÍKISMÁL Áhyggjuefni er að 
hér hafi ekki verið gerðar breyt-
ingar á stjórnarskrá sem þarf til 
að leiða hér í lög Evrópureglu-
gerðir og -tilskipanir. Þetta er mat 
Margrétar Einarsdóttur, lektors 
við Háskólann í Reykjavík.

„Það þarf að breyta stjórnar-
skránni og setja inn ákvæði um 
valdaframsal til alþjóðlegra stofn-
ana til þess að hægt sé að innleiða 
ákvæði um bankaeftirlit á sviði 

fjármálaþjónustu,“ segir 
hún. Að öðrum kosti sé ekki 
hægt að útiloka að  ákveð-
inn hluti EES-samningsins 
yrði settur í frost hjá okkur. 
Samningurinn virki heldur 
ekki ef við hættum að geta 
innleitt afleidda löggjöf á 
einhverju sviði hans. 

Margrét bendir á að þótt 
framkvæmdastjórn ESB 
hafi enn ekki gripið til aðgerða 

vegna þessa, sé það bara 
pólitísk spurning á vett-
vangi Evrópusambands-
ins hvort til þess kunni 
að koma. „Við þurfum 
bara að laga þetta,“ segir 
hún. Eigi að byggja á 
EES-samningnum þurfi 
að vera hægt að taka hér 
upp þá löggjöf sem til sé 
ætlast á grundvelli hans. 

 - óká / sjá síðu 8

Breyta þarf stjórnarskrá þannig að valdaframsal til stofnana verði heimilt:

EES gæti að hluta til lent í frosti

MARGRÉT 
EINARSDÓTTIR

ALÞINGI Mörg stærstu mál ríkis-
stjórnarinnar á yfirstandandi þingi 
eru ekki enn komin fram, þrátt fyrir 
að einungis séu átján þingfundar-
dagar til stefnu uns hlé verður gert 
á þinghaldinu um miðjan maí vegna 
sveitarstjórnarkosninga sem fara 
fram 31. maí. 

Sigrún Magnúsdóttir, formaður 
þingflokks framsóknarmanna, segir 
að flokkurinn leggi mesta áherslu á 
skuldaleiðréttingar heimilanna og 
frumvarp líti dagsins ljós á allra 
næstu dögum. Af öðrum málum 
nefnir hún frumvörp um úrbætur 
á húsnæðismarkaði og atvinnumál. 

Stjórnarandstaðan segist orðin 
lageyg eftir frumvarpi um skulda-
leiðréttingar heimilanna, það sé mál 
sem þurfi að ræða vel í þinginu. 

Helgi Hjörvar, formaður þing-

flokks Samfylkingarinnar, segir 
að það sé stutt eftir af starfstíma 
þingsins og því nauðsynlegt að for-
gangsraða málum. Helgi segir að 
ef einhver friður eigi að ríkja um 
þingstörf verði að gera grundvall-
arbreytingar á frumvarpi utanrík-
isráðherra um að draga aðildarum-
sókn Íslands að ESB til baka. 

Róbert Marshall, formaður þing-
flokks Bjartrar framtíðar, segir að 
þingsins bíði stór og þung mál sem 
ekki sé hægt að afgreiða í flýti. 

Þar sem stór mál hafa enn ekki 
komið fram hafa margir áhyggjur 
af því að sá tími sem er til stefnu 
dugi ekki og það geti komið til þess 
að sumarþing verði kallað saman.  

Sigrún Magnúsdóttir segir að það 
verði að vinna vel næstu tvo mánuði 
ef ljúka eigi þingstörfum um  miðjan 

maí. Hún segir koma til greina að 
lengja starfstíma þingsins. „Það 
getur alveg verið að þing komi 
saman að loknum sveitarstjórnar-
kosningum, sumarþing hafa áður 
verið haldin,“ segir hún. 

Einar K. Guðfinnsson, forseti 
Alþingis, segir að það hafi ekki 
verið rætt við hann að lengja starfs-
tíma þingsins. 

„Menn hafa þó verið að spyrja um 

þetta hingað og þangað,“ segir hann. 
Svandís Svavarsdóttir, formað-

ur þingflokks VG, segir að mikil 
áhersla sé lögð á að halda starfs-
áætlun þingsins. Blikur geti þó verið 
á lofti. „Ef menn ætla að víkja frá 
starfsáætlun þingsins berast bönd-
in að verkstjóra ríkisstjórnarinn-
ar, forsætisráðherra, með að þar sé 
ekki nægilega vel haldið á málum,“ 
segir Svandís.   - jme

Stóru málin í tímahraki
Ríkisstjórnin hefur enn ekki lagt fram nokkur af stærstu málunum sem boðuð hafa verið. Sumarþing kemur til 
greina, segir þingflokksformaður Framsóknarflokksins. Stór mál sem þarf að ræða að mati stjórnarandstöðunnar.

■ Frumvarp um framkvæmd höfuðstólsleiðréttingar verðtryggðra lána. 
■ Frumvarp um húsnæðismál. 
■ Frumvarp um stjórn fiskveiða. 
■ Frumvarp um veiðigjöld. 
■ Frumvarp um gjaldtöku í ferðaþjónustu.  

Stóru málin sem ekki eru komin fram 
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Arnar, fékkstu nóg af öllu?
„Nei, alltaf getur gott bestnað.“
Arnar Dan Kristjánsson lék Abel í senu 
Hollywood-myndarinnar Noah sem tekin var 
á Íslandi árið 2012 og er forsýnd á sérstakri 
viðhafnarsýningu í Egilshöll í dag. Arnar segir 
mikinn lúxus hafa verið á tökustað.

ELDGOS Þensla eldfjallsins Heklu 
hefur aukist jafnt og þétt undan-
farin ár. Jarðvísindamenn hafa 
búist við gosi frá því skömmu fyrir 
2010 þegar þenslan mældist meiri 
en fyrir síðasta gos árið 2000.

„Í mínum huga er óvissa um hve-
nær Hekla gýs næst. En það er full 
ástæða til að fylgjast vel með og 
fara yfir viðbragðsáætlanir. En það 
gæti líka liðið einhver tími þar til 
næsta gos verður,“ segir Freysteinn 
Sigmundsson, jarðeðlisfræðingur á 
Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands. 

„Það sem við teljum að hafi 
verið að gerast undir Heklu síðan í 
síðasta eldgosi er að það hafi verið 
kvikusöfnun undir eldfjallinu jafnt 
og þétt. Hún gerist þannig að það 
safnast kvika undir fjallið og það 
rís lítillega og tútnar út um nokkra 
millimetra á ári. Við teljum ekki 
útilokað að Hekla geti enn um 
sinn safnað í sig meiri kviku,“ 
segir Freysteinn og bætir við að 
jarðskjálftar hafi verið meiri á 
svæðinu upp á síðkastið en undan-
farin ár. „Ef til eldgoss kemur 

verða jarðskjálftar líklega sterk-
asta vísbendingin. Það gæti orðið 
með stuttum fyrirvara, einni til 
tveggja klukkustunda.“ 

Lögreglan í Rangárvallasýslu 
mælist til þess að fólk hafi með 
sér farsíma ef það ætlar að ganga 
á Heklu, svo hægt sé að koma 
skilaboðum til þess ef mælar sýna 
aðdraganda eldgoss. Unnin hefur 
verið ítarleg viðbragðsáætlun í 
samstarfi við ýmsa faghópa þar 
sem tillit er tekið til mismunandi 
gosa í Heklu.  - fb

Kvika hefur verið að safnast jafnt og þétt undir Heklu undanfarin ár, segir jarðeðlisfræðingur:

Fjallið tútnar út um nokkra millimetra á ári

HEKLUGOS  Hekla gaus síðast árið 
2000.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MARKMIÐIN UNDIRRITUÐ  Fulltrúar kaþólsku kirkjunnar og múslíma sitja, en að 
baki standa Ástralinn Andrew Forrest og fulltrúi ensku biskupakirkjunnar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

PÁFAGARÐUR, AP Leiðtogar kristinna og múslíma hafa tekið höndum 
saman um að útrýma þrælahaldi í heiminum.

Milljónir manna, jafnt karlar sem konur, fullorðnir sem börn, búa 
við nútímaþrælahald og eru ýmist þvinguð til að sinna heimilisstörf-
um, vændi, barnahermennsku eða nauðungarvinnu af ýmsu tagi.

Fulltrúar kaþólsku kirkjunnar, ensku biskupakirkjunnar og músl-
íma undirrituðu í gær samkomulag um að gera átak til þess að útrýma 
þrælahaldi. Frumkvæði átaksins kemur frá ástralska auðkýfingnum 
Andrew Forrest, sem jafnframt mun leggja til fjármagn. - gb

Kristnir og múslímar ætla að sameinast gegn þrælahaldi:

Milljónir í nútímaþrælahaldi

SKÓLAMÁL Vilji er til þess hjá sveitarfélögum á 
höfuðborgarsvæðinu að gera tilraun með flutning 
reksturs framhaldsskóla til sveitarfélaga. Þetta 
kemur fram í nýrri skýrslu sem Samtök sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu kynntu í gær. 

Garðabær, Reykjavík og Hafnarfjörður hafa 
þegar lýst yfir áhuga á að taka að sér rekstur fram-
haldsskóla og vilja hefja viðræður við menntamála-
ráðuneytið um rekstur einstakra skóla. 

Í skýrslunni kemur fram að flutningur reksturs 
framhaldsskólanna sé ákveðnum vandkvæðum 
bundinn en kennarar og stjórnendur framhaldsskól-
anna hafa áhyggjur af því að flutningurinn gæti 
skapað hættu á minni fjölbreytni innan skólanna og 
færri valmöguleikum nemenda. Jafnframt að sjálf-
stæði skólanna yrði ógnað með aukinni pólitískri 
miðstýringu frá sveitarfélögum.  

Nú er staðan sú að skólarnir smíða sína eigin 
námsskrá sem skapar skólunum sérstöðu og sjálf-
stæði. 

Fram kemur að með flutningi náist meiri sam-
fella í nám sem skilar sér í betri þjónustu til nem-
enda. Samfellan gæti minnkað brotthvarf úr fram-

haldsskólum sem hérlendis er mun hærra en á 
Norðurlöndum og í ríkjum OECD. 

Flutningur reksturs framhaldsskólanna væri 
svar við sívaxandi kröfu um að framhaldsskólinn 
sé skilgreindur sem nærþjónusta.   -ssb

Ný skýrsla frá Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu kynnt í gær:

Vilja meiri samfellu í skólastarf

Í FREMSTU RÖÐ   Verkefnastjórn kynnti skýrsluna á fundi í 
Austurbæjarskóla í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

UTANRÍKISMÁL Þvingunaraðgerðir 
Bandaríkjanna og Evrópusam-
bandsins (ESB) gagnvart Rúss-
landi til stuðnings Úkraínu eru 
mikilvægt skref, og Ísland ætti 
að taka þátt í þeim aðgerðum að 
mati Gunnars Braga Sveinssonar 
utanríkisráðherra.

Í tilkynningu frá utanríkis-
ráðuneytinu segir að ráðherra 
muni hafa lögbundið samráð við 
utanríkismálanefnd um þátttöku 
Íslands í aðgerðunum.

Þar er haft eftir Gunnari Braga 
að Ísland geti tekið þátt í aðgerð-
um ESB á grundvelli samnings-
ins um Evrópska efnahagssvæðið 
(EES).  - bj

Ísland á að styðja þvinganir:

Málið rætt í 
þingnefnd í dag

FJÖLMIÐLAR Tap af rekstri RÚV 
verður umtalsvert meira á yfir-
standandi ári en áætlanir gerðu 
ráð fyrir þrátt fyrir umfangs-
miklar niðurskurðaraðgerðir, 
meðal annars uppsagnir, sem 
gripið var til. Þetta kemur fram 
í tilkynningu frá stjórn Ríkisút-
varpsins til Kauphallar Íslands. 

Í tilkynningunni segir að 
niður staðan valdi vonbrigðum og 
stjórn félagsins hafi óskað eftir 
því að fram fari óháð úttekt á 
fjármálum fyrirtækisins.

Áætlað er að tap af rekstri 
félagsins verði 305 milljónir 
króna fyrstu sex mánuði ársins, 
og 357 milljónir á árinu öllu.  - bj

Áætlanir RÚV stóðust ekki:

Tap á rekstri 
305 milljónir

EFNAHAGSMÁL Bankaráð Seðla-
banka Íslands kom saman til 
tíu funda á síðasta ári. Kostnað-
ur vegna hvers fundar nam 1,6 
milljónum króna. Heildarkostn-
aður bankans vegna bankaráðs-
ins nam því 16 milljónum króna 
á árinu. 

Sjö fulltrúar sitja í banka-
ráðinu og jafnmargir til vara. 
Gjaldfærður ferðakostnaður 
vegna bankaráðs Seðlabanka 
Íslands á síðasta ári var 881 þús-
und krónur. 

Ólöf Nordal, formaður banka-
ráðsins, býr í Sviss og bank-
inn greiddi 250 þúsund krónur 
í ferðakostnað vegna hennar. 
Annar bankaráðsmaður, Jón 
Helgi Egilsson, bjó í Bandaríkj-
unum hluta tímabilsins og bank-
inn greiddi heldur meira í ferða-
kostnað fyrir hann, eða tæpar 280 

þúsund krónur. Þá greiddi bank-
inn ferðakostnað fyrir Björn Val 
Gíslason og Hildi Traustadóttur. 
Ferðakostnaður sem greiddur var 
vegna þeirra beggja nam rúmum 
330 þúsund krónum.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Seðlabankanum setti efnahags- 
og viðskiptaráðuneyti og Ríkis-
endurskoðun það viðmið fyrir 
fjórum árum að bankanum bæri 
að greiða ferðakostnað banka-
ráðsmanna. Í svari frá bankan-

um segir að við greiðslu ferða-
kostnaðar sé auk þess tekið 
mið af reglum sem bankans um 
greiðslu ferðakostnaðar vegna 
starfsmanna.

Um 14,9 milljónir króna fóru í 
laun og launatengd gjöld banka-
ráðsmanna í fyrra, um 1,5 millj-
ónir fyrir hvern fund. Það gera að 
meðaltali um 214 þúsund á hvern 
hinna sjö bankaráðsmanna, en 
formaðurinn fær hærri laun en 
aðrir.  johanna@frettabladid.is

Hver fundur kostar 
1,6 milljónir króna
Tíu fundir sem haldnir voru í bankaráði Seðlabanka Íslands í fyrra kostuðu alls
16 milljónir króna. Ferðakostnaður var greiddur vegna fjögurra fulltrúa í ráðinu.

Ólöf Nordal, formaður bankaráðs Seðlabanka Íslands, býr í Sviss. Hún 
greindi Seðlabankanum frá þeirri ákvörðun sinni að hún ætlaði að greiða 
hluta af ferðakostnaði sem hlytist af veru hennar erlendis þrátt fyrir að 
bankanum bæri að greiða kostnaðinn. Frá því Ólöf var kosin í bankaráðið 
í júní í fyrra hefur kostnaður vegna ferðalaga hennar numið 588 þúsund 
krónum. Ólöf hefur sjálf greitt 338 þúsund en bankinn 250 þúsund.  

Ólöf greiðir sjálf hluta ferðakostnaðar

BANKARÁÐ SEÐLABANKA ÍSLANDS  Greiðslur vegna launa bankaráðsmanna og ferðakostnaðar námu samtals sextán millj-
ónum í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SPURNING DAGSINS

Reykvíkingar!
Ekki gleyma að 
kjósa um betri 
hverfi

kjosa.betrireykjavik.is
Virkjum íbúalýðræðið!

Opið er fyrir atkvæðagreiðslu
11.-18. mars



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

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is

VW Polo Comfort 1,4 AT
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 45.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 2.390.000,- 

VW Golf Trendl 1,4
Árgerð 2013, bensín
Ekinn 7.000 km, beinskiptur

VW Golf Trendl TDi
Árgerð 2011, dísil
Ekinn 80.000 km, beinskiptur

Audi A1 Spb. 1.6 TDI Str.
Árgerð 2013, bensín
Ekinn 7.000 km, sjálfskiptur

VW Jetta Highiline 1,4
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 13.700 km, sjálfskiptur

Skoda Rapid Amb 1.4 
Tsi 90 kw Árgerð 2013, bensínw
Ekinn 25.000 km, sjálfskiptur

VW Passat TDi 2,0t
Árgerð 2011, dísil
Ekinn 73.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 3.350.000,- Ásett verð: 3.890.000,- 

MIKIÐ ÚRVAL AF 
GÆÐABÍLUM
Á GÓÐU VERÐI

VW Touareg V6 TDI

Árgerð 2013, dísil
Ekinn 10.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:  
11.390.000,- 

Ásett verð: 3.390.000,- 

Ásett verð: 3.990.000,- 
 

Ásett verð: 3.490.000,- 
 

Ásett verð: 2.990.000,- 

Skoda Superb Sedan
Árgerð 2010, dísil
Ekinn 113.300 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 2.420.000,- 

Skoda Yeti 2.0 Tdi 103 kw AT
Árgerð 2013, dísil
Ekinn 27.000 km, sjálfskiptur

Skoda Octavia Ambiente
1.6 TDI Árgerð 2012, dísil
Ekinn 41.000 km, beinskiptur

MM Pajero 3,2 Instyle
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 55.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 4.950.000,- 

Ásett verð: 3.190.000,- Ásett verð: 8.490.000,- 

Audi A4 2.0TDI AT
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 35.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 5.290.000,- 

Audi A3 Sportback 1,6AT 
Árgerð 2006, bensín
Ekinn 84.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 1.650.000,- 

Skoda Octavia Combi Tdi 
4x4 Árgerð 2012, dísil
Ekinn 48.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 3.890.000,- 

VW Bjalla Design 1.4 160 hö
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 30.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 3.690.000,- 

VW Passat Comfortl 1.6 TDI 
DSG Árgerð 2012, dísil
Ekinn 25.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 4.490.000,- 
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120 prósenta hækkun 
hefur orðið á 

startgjaldi leigubíla frá árinu 1999.
Startgjaldið var 300 krónur í febrúar 
fyrir fimmtán árum. Í febrúar síðast-
liðnum var það komið upp í 660 
krónur. 

GEYSISSVÆÐIÐ Í EIGU
RÍKIS OG EINKAAÐILA

NÁTTÚRA „Heilt yfir hefur þetta 
gengið alveg prýðilega. Gestir eru 
jákvæðir og þeir eru boðnir vel-
komnir og kvaddir,“ segir Garðar 
Eiríksson, talsmaður Landeigenda-
félags Geysis, spurður út í gjaldtök-
una á svæðinu. „Við erum mjög sátt 
og höfum bara fundið fyrir velvild 
og fengið hvatningu mjög víða.“

Mikil umræða hefur verið uppi 
um gjaldtökuna sem félagið hóf 
um helgina. Sex hundruð krónur 
kostar inn á hverasvæðið í Hauka-
dal fyrir þá sem eru eldri en sext-
án ára en þeir sem eru yngri þurfa 
ekkert að greiða. Um eitt þúsund 
ferðamenn heimsóttu svæðið á 
laugardag og innheimti félagið 
um fimm hundruð þúsund krónur. 

Eitthvað hefur verið um að 
ferðamenn hafa neitað að borga sig 
inn og þess í stað hafa þeir staðið 
fyrir utan girðingu eða setið inni í 
rútu og horft á það sem fyrir augu 
ber þaðan. Garðar hefur lítið um 
það að segja. „Þetta er þá partur 
af einhvers konar aðgangsstýr-
ingu og þá er minna álag á svæð-
inu sjálfu. Fólk hefur bara val og 
frelsi til athafna. Við gerum enga 
athugasemd við það.“

Óánægja er með það meðal 
ferðaþjónustufyrirtækja hversu 
skammur fyrirvari var á gjaldtök-
unni. Garðar blæs á þessar athuga-
semdir. „Við getum engan veginn 
gert að því. Fyrir átján mánuðum 
stofnuðum við Landeigendafélag-
ið og kynntum áform okkar bæði 
þá og síðar. Ef fólk í ferðaþjónustu 
hefur ekki tekið mark á því getum 
við í sjálfu sér ekkert gert í því. En 
við höfum alltaf verið heiðarleg og 
tilkynnt á öllum stigum um þessi 
áform og hvergi hvikað.“ 

Spurður um næstu skref Land-
eigendafélagsins segir Garðar að 
eftir fyrstu vikuna verði staðan 
endurmetin. „Við reynum að læra 
eitthvað nýtt á hverjum degi.“

 freyr@frettabladid.is

Viðtökur verið prýðilegar
Umræðan um gjaldtökuna á Geysissvæðinu hefur verið mikil upp á síðkastið og ekki eru allir á eitt sáttir. 
Garðar Eiríksson, talsmaður Landeigendafélags Geysis, segir fyrstu daga gjaldtökunnar hafa gengið prýðilega. 

VILDU EKKI BORGA SIG INN    Þessir erlendu ferðamenn vildu ekki borga sig inn á Geysissvæðið og fylgdust þess í stað með 
fyrir utan girðinguna.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

INN UM HLIÐIÐ  Hópur ferðamanna gengur inn um hliðið að Geysissvæðinu.

Land alfarið 
í eigu ríkissjóðs
23.046 m²

Sameign ríkis
og einkaaðila
176.952 m²

Blesi
Geysir

Strokkur

FYRIR DÓMI  Hæstiréttur mun úrskurða 
um hvort rétt hafi verið að vísa Aserta-
málinu frá héraðsdómi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DÓMSMÁL Sérstakur saksóknari 
kærði í gær til Hæstaréttar þá 
niður stöðu Héraðsdóms Reykjavík-
ur að vísa frá ákæru embættisins á 
hendur handboltamanninum fyrr-
verandi Markúsi Mána Michaelsyni 
og þremur öðrum sem var gefið að 
sök að hafa brotið gegn lögum um 
gjaldeyrisviðskipti.

Héraðsdómur vísaði málinu frá 
vegna óskýrleika í ákæru. Fjór-
menningunum var gefið að sök að 
hafa stundað viðskipti með gjald-
eyri án þess að hafa til þess leyfi.

Upphaflega voru fjórmenningarn-
ir sakaðir um að hafa stundað við-
skipti með krónur á aflandsmarkaði 
í gegnum eignarhaldsfélagið Aserta. 
Ákærunni var breytt þegar í ljós 
kom að viðskiptaráðherra hafði ekki 
undirritað reglur um gjaldeyris-
mál árið 2008, og því ekki hægt að 
byggja refsingu á reglunum.

Ólafur Þór Hauksson, sérstakur 
saksóknari, segir að nú sé verið að 
kanna hvort þau mistök geti haft 
áhrif á önnur mál sem verið sé að 
rannsaka hjá embættinu.   - bj

Sérstakur saksóknari kærir frávísun í Aserta-málinu í héraði til Hæstaréttar:

Getur haft áhrif á önnur mál

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

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

KALT Í VEÐRI  Í dag má búast við hvössum hviðum við fjöll syðst á landinu en annars 
verður hægari vindur. Snjókoma eða slydda sunnan til og úrkomusvæðið teygir sig 
norður á bóginn er líður á daginn. Á morgun dregur úr úrkomu en hvessir síðdegis.
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Alicante
Aþena
Basel
Berlín
Billund
Frankfurt

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

FIMMTUDAGUR

Á MORGUN

EFNAHAGSMÁL Nauðasamningar 
föllnu bankanna sem ekki taka 
mið af mögulegum neikvæðum 
áhrifum þeirra á greiðslujöfnuð 
gætu valdið meiri skaða fyrir 
Ísland en áframhaldandi fjár-
magnshöft um nokkurt skeið. 
Þetta segir í greinargerð fjár-
málaráðuneytisins um framgang 
áætlunar um losun fjármagns-
hafta. Þar segir enn fremur að 
því sé mikilvægt að nauðasamn-
ingarnir ýti undir stöðugleika 
og styðji við markmið um losun 
hafta.

Í greinargerðinni kemur fram 
að aflandskrónur, það er að segja 
íslenskar krónur erlendra aðila, 
námu 327 milljörðum króna í lok 
árs 2013 en voru 565 milljarðar 
í kjölfarið hrunsins árið 2008. 
Seðlabankinn hafi lækkað stöðu 
aflandskróna bæði með sérstök-
um viðskiptum og útboðum í sam-
ræmi við áætlun um afnám hafta 
frá mars 2011.   - fbj

Greinargerð um losun hafta:

327 milljarðar í 
aflandskrónum

Kona á fertugsaldri lést þegar 
fólksbíll lenti í árekstri við 
pallbíl á Ólafsfjarðarvegi á 
Hámundarstaðahálsi skammt 
frá Dalvík í gærmorgun.

Tildrög slyssins voru þau 
að pallbíl var ekið suður þjóð-
veginn og hugðist ökumaður 
hans aka fram úr vörubíl með 
snjómoksturstönn sem var að 
hreinsa veginn. Hann hafnaði 
framan á fólksbíl sem var að 
koma úr gagnstæðri átt.

Ökumaður pallbílsins slasað-
ist ekki. Ökumaður fólksbíls-
ins var fluttur á sjúkrahúsið á 
Akureyri ásamt konunni, sem 
var farþegi í bílnum, og öðrum 
farþega. Ekki er unnt að 
greina frá nafni hinnar látnu 
að svo stöddu.

Lést eftir árekst-
ur við pallbíl

BELGÍA Þing Evrópusambandsins 
hefur samþykkt tilskipun um að 
allir farsímar eigi að nota sömu 
hleðslutækin fyrir árið 2017. Ráð-
herraráð sambandsins á eftir að 
samþykkja tilskipunina. 

Með því að samræma hvernig 
hleðslutæki verður notað er áætl-
að að minnka megi úrgang um 51 
þúsund tonn á ári. 

Mörg símafyrirtæki framleiða 
nú þegar síma með réttri gerð af 
hleðslutæki, en önnur þurfa að 
breyta símtækjum sínum. - kóh

Evrópuþing samþykkir lög:

Allir noti eins 
hleðslutæki 

SEGLAGERÐIN ÆGIR

Þar sem ferðalagið byrjar

FERÐAVAGNAR

Ægis 
tjaldvagn



Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is  

Verð: 4.390 þús. kr.

FÁÐU MEIRA Í CHEVROLET TRAX

4.390 ÞÚS. KR. 
RÍKULEGA BÚINN BORGARJEPPI Á ÓTRÚLEGU VERÐI
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STJÓRNSÝSLA Ingólfur Guðmunds-
son, fyrrverandi framkvæmda-
stjóri Lífeyrissjóðs verkfræðinga, 
sendi Fjármálaeftirlitinu bréf í 
gær þar sem hann segir vegið að 
æru sinni í frétt FME frá því í 
apríl 2011 og krefst þess að fréttin 
verði fjarlægð af heimasíðu FME 
ásamt því sem birt verði afsökun-
arbeiðni vegna hinnar meiðandi 
umfjöllunar. Hafi þetta ekki verið 
gert fyrir klukkan þrjú í dag seg-
ist Ingólfur tilneyddur til að leita 
réttar síns fyrir dómi.

Fjármálaeftirlitið fjarlægði í 
gær fréttina af heimasíðu sinni í 
kjölfar bréfs Ingólfs en hefur þrátt 
fyrir það ekki birt umbeðna afsök-
unarbeiðni. Ingólfur segist ekki 
hafa tekið ákvörðun um framhald-
ið. „Ég þarf að ræða þetta við lög-
manninn minn og hugsa þetta. Satt 

að segja er ég orðinn þreyttur á 
þessum málaferlum. Það sem eftir 
situr hjá mér er að það hefur eng-
inn axlað ábyrgð á þessu og hvað 
þá beðið mig afsökunar,“ segir 
Ingólfur í samtali við Fréttablaðið.

Í frétt FME sagði meðal annars 
að Embætti sérstaks saksóknara 
hefði sagt í bréfi til stofnunarinn-
ar að það stæði rannsóknarhags-
munum í vegi yrði Ingólfi veittur 
aðgangur að gögnum þeirra.

Ingólfur segir að eftir að hann 
hafi unnið tvö dómsmál gegn 
FME og tvívegis fengið stuðning 
umboðsmanns Alþingis við kvört-
unum sínum, þar á meðal vegna 
umfjöllunar á heimasíðunni, þá 
finnist honum það sanngirnismál 
að þessi meiðandi ummæli verði 
fjarlægð og afsökunarbeiðni birt.

Bæði umboðsmaður Alþingis og 

Héraðsdómur Reykjavíkur töldu 
að framsetning fréttar FME hefði 
verið til þess fallin að tengja Ing-
ólf við rannsókn sakamála hjá sér-
stökum saksóknara en fram hefði 
komið að hann hefði þar hvorki 
stöðu grunaðs né sakbornings. - fbj 

Fyrrverandi framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs verkfræðinga hótar FME málsókn: 

Vill afsökunarbeiðni frá FME

UMMÆLIN ÓGILD  Bæði umboðsmaður 
Alþingis og Héraðsdómur Reykjavíkur 
segja ummæli FME á heimasíðunni vill-
andi.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

MALASÍA, AP Leitin að malasísku 
farþegaþotunni, sem hvarf laug-
ardaginn 8. mars, beinist nú að 
stórum boga sem skiptist í tvo 
hluta. Nyrðri hlutinn liggur frá 
Kasakstan í norðri og til norður-
landamæra Taílands, en syðri hlut-
inn frá Indónesíu og lengst suður 
í Indlandshaf, fram hjá Ástralíu.

Óljós merki, sem greindust í 
gervihnetti, benda til þess að vélin 
hafi verið stödd einhvers staðar á 
þessum boga sjö og hálfri klukku-
stund eftir flugtak hennar frá 

Kúala Lúmpúr. Rannsókn hefur 
meðal annars beinst að flugmönn-
um vélarinnar, þótt ekkert bendi 
annars til þess að þeir hafi haft 
ástæðu til að ræna vélinni.

Aðstoðarflugmaður vélarinnar 
kvaddi flugumferðarstjórn Mal-
asíu með orðunum „allt í lagi, góða 
nótt“ tæplega 40 mínútum eftir 
flugtak. Mínútu síðar var slökkt á 
öðru af tveimur merkjasendinga-
kerfum vélarinnar. Hitt kerfið 
virðist einnig hafa hætt að senda 
merki um svipað leyti. - gb

Enn er allt á huldu um örlög malasísku farþegaþotunnar eftir níu daga:

Leitað frá Kasakstan til Ástralíu

LEITARSVÆÐIN ÚTSKÝRÐ  Hishamudd-
in Hussein, samgönguráðherra Malasíu, 
á blaðamannafundi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. Hve mikið innheimti Landeigend-
afélag Geysis á fyrsta degi gjaldtöku?
2. Hver var valinn viðskiptafræðingur 
ársins 2013?
3. Hverjir sýna leikritið Batman in a 
box?

SVÖR:

FERÐAÞJÓNUSTA Félag sem enn er 
í stofnun hyggst útbúa ylströnd 
við Urriðavatn í Fljótsdalshéraði 
norðan Lagarfljóts. Þar á jafn-
framt að verða í boði þjónusta 
fyrir ferðamenn og önnur starf-
semi sem henni tengist.

Skipulags- og mannvirkjanefnd 
Fljótsdalshéraðs hefur samþykkt 
að fela skipulags- og byggingar-
fulltrúa að setja í gang vinnu við 
breytingu á aðalskipulagi sveitar-
félagsins svo það rúmi ylströnd-
ina við Urriðavatn. - gar

Efld ferðamannaþjónusta:

Ylströnd gerð 
við Urriðavatn

ÚKRAÍNA Evrópusambandið hefur 
ákveðið að beita 21 einstakling 
refsiaðgerðum eftir að Krím-
skagi lýsti yfir sjálfstæði í gær. 
Þá hafa Bandaríkin ákveðið að 
beita refsiaðgerðum á tíu einstak-
linga af sama tilefni.

Refsiaðgerðirnar beinast eink-
um að ráðamönnum á Krímskaga 
og rússneskum ráðamönnum, þar 
á meðal Sergei Aksjonov, starf-
andi forsætisráðherra á Krím-
skaga, og Viktor Janúkóvitsj, 
fyrrverandi Úkraínuforseta.

Barack Obama Bandaríkja-
forseti hótaði jafnframt frekari 
refsiaðgerðum á hendur Rúss-
landi: „Ef Rússland heldur áfram 
að skipta sér af Úkraínu, þá erum 
við reiðubúin til þess að leggja á 
frekari refsiaðgerðir.“

Þá hefur Úkraínustjórn kallað 
út bæði varalið hersins og nýtt 
heimavarnarlið, samtals 40 þús-
und hermenn, sem verða í við-
bragðsstöðu grípi rússneskir her-
menn eða vopnaðir Úkraínumenn 
hliðhollir Rússlandi til aðgerða í 
austanverðri Úkraínu.

Rússneskir ráðamenn gerðu 
lítið úr þessum refsiaðgerðum, 
en efnahagsástandið í Rússlandi 
þolir vart mikið harðari aðgerðir 
af hálfu Vesturlanda.

Gengi rússnesku rúblunn-
ar hefur lækkað hratt síðustu 
vikurnar og Sergei Beljakov, 
aðstoðar efnahagsráðherra Rúss-
lands, sagði Reuters-fréttastof-
unni í gær að skýr merki um 
kreppu væru komin í ljós.

Vladimír Pútín Rússlands-
forseti gaf í gær út yfirlýsingu, 
þar sem Rússar viðurkenna að 
Krímskagi sé sjálfstætt ríki.

Rússar eru eina þjóðin sem 
hefur tekið mark á þjóðarat-

kvæðagreiðslunni á Krímskaga 
á sunnudag, þar sem um 96 pró-
sent kjósenda voru sögð hafa 
samþykkt að lýsa yfir sjálfstæði 
og sækja um aðild að Rússlandi.

Barack Obama Bandaríkja-
forseti segir hins vegar að ýmsu 
hafi verið ábótavant við fram-
kvæmd þjóðaratkvæðagreiðsl-
unnar. gudsteinn@frettabladid.is

Krímskaga svarað 
með refsiaðgerðum 
Bæði Bandaríkin og Evrópusambandið tilkynntu í gær um refsiaðgerðir eftir að 
leiðtogar Krímskaga lýstu yfir sjálfstæði og óskuðu eftir aðild að Rússlandi. Úkra-
ínustjórn hefur kallað út varalið hersins ásamt nýstofnuðu heimavarnarliði.

HÁTÍÐAHÖLD Á KRÍM  Skemmtikraftar úr rússneska sjóhernum héldu uppi fjörinu 
á torgi í borginni Simferopol, þar sem fólk safnaðist saman í gær til að fagna kosn-
inganiðurstöðum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Þingmenn héraðsþingsins á Krímskaga samþykktu í gær yfirlýsingu um 
sjálfstæði skagans. Jafnframt samþykktu þeir að sækja um aðild að Rúss-
landi, en fá engu að síður að halda eftir ákveðnum sjálfstjórnarréttindum 
innan Rússlands.

Krímskagi stefnir á að taka upp rússnesku rúbluna innan mánaðar. Þá 
er stefnt að því að klukkunni á Krímskaga verði breytt, þannig að hún 
fylgi Moskvutíma, sem er tveimur klukkustundum á undan klukkunni í 
Kænugarði.

Hermönnum á Krímskaga verður boðið að ganga til liðs við rússneska 
herinn.

Yfirlýsing Krímskaga

1. 500 þúsund krónur. 2. Birna Einarsdóttir, 
bankastjóri Íslandsbanka. 3. Leikfélag Fjöl-
brautaskólans í Breiðholti.

VEISTU SVARIÐ?

Nýtt lyf sem verkar bæði gegn 
nefstíflu og nefrennsli

Andaðu með nefinu

Nýtt!
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Enn standa yfir viðræður um leið-
ir til að leiða í lög á Evrópska efna-
hagssvæðinu reglur Evrópusam-
bandsins (ESB) um sameiginlegt 
eftirlit með fjármálastofnunum. 
Sérfræðingar í Evrópurétti telja 
hömlur í vegi þess að hér verði inn-
leidd lög og reglugerðir ESB, þar 
sem framselja þurfi ríkisvald til 
alþjóðlegra stofnana, stærri ógn 
við EES-samninginn en drátt á að 
hér verði gjaldeyrishöft afnumin 
og frjálsum fjármagnsflutningum 
komið á aftur.

Ríkisstjórnin kynnti í byrjun síð-
ustu viku Evrópustefnu sem byggir 
á efldri hagsmunagæslu á vettvangi 
EES-samningsins og þar sem lögð 
er áhersla á skilvirka framkvæmd 
samningsins. Hluti stefnunnar er að 
hraða upptöku gerða í EES-samn-
inginn og rétta af innleiðingarhalla 
löggjafar eigi síðar en á fyrri hluta 
næsta árs. Ísland rekur sem stendur 
lestina í EES-samstarfinu í innleið-
ingu laga og reglna.

Margrét Einarsdóttir, lektor 
við Háskólann í Reykjavík, telur 
hömlur á fjármagnsflutninga lík-
ast til enn falla innan ramma dóms 
EFTA-dómstólsins frá því í árslok 
2011, þar sem höftin voru talin sam-
rýmast EES-samningnum. Þegar 
dómur féll hafi enn verið taldar 
vera uppfylltar efnislegar ástæður 

til að grípa hér til 
verndarráðstaf-
ana í samræmi 
við fjórðu máls-
grein 43. greinar 
EES-samnings-
ins. „Ég held það 
sé alveg ljóst að 
gjaldeyrishöft 
standast seint 
ákvæði EES -
samningsins að eilífu, en hversu 
lengi þau standast treysti ég mér 
ekki til að spá fyrir um.“ Höftin séu 
því ekki mánaðaspursmál, en til 
lengri tíma litið þurfi að vera áætl-
un um annað. 

Að mati Margrétar er meira 
áhyggjuefni að ekki hafi enn verið 
gerðar hér nauðsynlegar breytingar 
sem þurfi til að hægt sé að innleiða 
ákveðna afleidda löggjöf, reglu-
gerðir og tilskipanir. „Það þarf að 
breyta stjórnarskránni og setja inn 
ákvæði um valdaframsal til alþjóð-
legra stofnana til þess að hægt sé 
að innleiða ákvæði um bankaeftir-
lit á sviði fjármálaþjónustu. Annars 
væri ekki hægt að útiloka að ákveð-
inn hluti samningsins yrði bara sett-
ur í frost hjá okkur.“ Erfiðara sé að 
setja því ákveðinn tímaramma hve-
nær þurfi að vera búið að gera brag-
arbót í þessum efnum. „En samn-
ingurinn virkar ekki ef við hættum 
að geta innleitt afleidda löggjöf á 
einhverju sviði hans.“ 

Margrét bendir á að þótt fram-
kvæmdastjórn ESB hafi enn ekki 
gripið til aðgerða vegna þessa, sé 

það bara pólitísk 
spurning á vett-
vangi ESB hvort 
til þess kunni að 
koma. „Við þurf-
um bara að laga 
þetta,“ segir hún. 
Eigi að byggja á 
EES-samningn-
um þurfi að vera 
hægt að taka hér 

upp þá löggjöf sem til sé ætlast á 
grundvelli hans.

Birgir Ármannsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokks og formaður utan-
ríkismálanefndar Alþingis, segir 
að eins og er sé ekkert mál á borði 
þingsins þar sem um sé að ræða 
núning eða árekstur vegna upptöku 
einstakra Evrópureglna. 

„Hins vegar hafa menn innan 
stjórnkerfisins verið lengi með 
þetta fjármálaeftirlitsmál í fanginu 
og raunar fleiri mál í pípunum sem 
vitað er að geti verið vandamál. En 
ég myndi ekki segja að  útséð sé 
um að lausn finnist í þeim efnum,“ 
segir hann og telur því mögulegt 
að í samstarfi við nágrannaþjóð-
ir okkar finnist lausn sem geti 
verið samrýmanleg íslensku og 
eftir atvikum líka norsku stjórnar-
skránni, því þar sé líka um árekst-
ur að ræða.

„Hitt er annað mál að þekkt  eru 
nokkur dæmi frá undanförnum 
árum þar sem menn hafa verið á 
grensunni í þessum málum og það 
hefur ýtt undir umræðu um að eðli-
legt væri að gera svipaða stjórnar-

skrárbreytingu hér og hefur verið 
gerð í flestum nágrannalöndunum, 
þar sem um væri að ræða heim-
ild, með sérstakri aðferð, aukn-
um meirihluta í þinginu, þjóðar-
atkvæðagreiðslu eða einhverju 
slíku, til þess að framselja afmark-
aða þætti ríkisvalds á takmörkuðu 
sviði til alþjóðlegra stofnana,“ segir 
Birgir. Þessi umræða segir hann 
að eigi sér nú stað innan stjórnar-
skrárnefndarinnar sem forsætis-
ráðherra hafi skipað í haust. „Þetta 
er eitt af þeim málum sem þar er 
hvað efst á blaði.“ 

Valdaframsalsheimild í stjórnar-
skrá myndi hins vegar ekki endi-
lega leysa vandkvæði tengd evr-
ópsku fjármálaeftirliti. „Ekki eins 
og Evrópusambandið setur þetta 
upp vegna þess að þar er um að 
ræða framsal til stofnunar Evrópu-
sambandsins, en ekki EES-stofnun-
ar.“ Birgir segir að menn reyni hins 
vegar áfram að vinna sig áfram í 
átt að lausnum. 

Bjarni Benediktsson fjármála-
ráðherra hefur áður sagst á móti 
því að breyta stjórnarskrá til að 
rýma fyrir fjármálaeftirliti ESB. 
„Ég tel fráleitt að við mundum 
hrökkva til og breyta stjórnar-
skránni út af þessari gerð ESB,“ 
sagði hann í viðtali við Frétta-
blaðið í maí 2012. Í umræðum á 
Alþingi um utanríkis- og alþjóða-
mál 14. febrúar í fyrra sagði hann 
líka of litla umræðu hafa farið 
fram um breytingar sem orðið 
hefðu á ESB. Hápólitískt væri 
hvernig ESB birtist í „síauknum 
mæli“ sem pólitískt bandalag 
sem stefndi í átt að stórauknum 
samruna. Þó taldi hann of djúpt í 
árinni tekið að óttast að ESB gæti 
útilokað Ísland frá þátttöku í EES 
vegna þess að hér hefðu ekki verið 
teknar upp reglur um fjármálaeft-
irlit. „Fyrst og fremst vegna þess 
að grundvöllur EES-samningsins 
er reistur á tveggja stoða kerfi,“ 
sagði hann þá.

BIRGIR 
ÁRMANNSSON

MARGRÉT 
EINARSDÓTTIR

Skugga ber á framkvæmd EES
Ísland rekur lestina í innleiðingu EES-löggjafar. Fjármagnsflutningar eru ekki frjálsir. Samevrópskt eftirlit með fjármálastofnunum hefur 
ekki verið tekið upp. Fjármálaráðherra er andsnúinn eftirlitinu. Þá rúmast það ef til vill ekki innan fyrirhugaðrar stjórnarskrárbreytingar.

Morten Løkkegaard, Evrópuþingmaður danska hægriflokksins 
Venstre, bíður svara frá framkvæmdastjórn Evrópusam-
bandsins um áhrif gjaldeyrishaftanna íslensku á samninginn 
um Evrópska efnahagssvæðið (EES). 19. febrúar síðastliðinn 
spurði hann hvort framkvæmdastjórnin hygðist gera breyt-
ingar á samningnum vegna brota Íslands á ákvæðinu um 
frjálst flæði fjármagns. Hann velti því einnig upp hvort 
framkvæmdastjórnin teldi sig gæta hagsmuna fyrirtækja 
innan Evrópusambandsins sem hefðu nú verið föst með 
fé innan hafta á Íslandi í hálfan áratug. Svara við fyrir-
spurninni er að vænta upp úr næstu mánaðamótum.

Spyr um höft og áhrif á EES-samninginn
Óli Kristján 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is
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FRAMTÍÐ EES-SAMNINGSINS ER NOKKURRI ÓVISSU HÁÐ

ÞAÐ GETA EKKI ALLIR
VERIÐ GORDJÖSS
Það er mikið í mig lagt

Þú veist það um leið og þú sérð hann. Það er eitthvað einstakt við Range Rover Evoque. Hönnunin grípur þig 
samstundis. Útlitið er loforð um ævintýri, þægindi og óbeislaða upplifun. Búnaðurinn er á heimsmælikvarða, 
hvort sem um ræðir aksturseiginleika, fjöðrunarbúnað, drifkerfi eða afl.

Reynsluaktu Evoque og leyfðu honum að heilla þig. Hafðu samband í síma 525 8000 eða komdu í heimsókn.

www.landrover.is
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RANGE ROVER EVOQUE – VERÐ FRÁ 8.770.000 KR.
4x4 - TD4 2,2 dísil, 9 þrepa sjálfskipting. Eyðsla 6,5 l/100 km.*

BL  Sævarhöfða 2, sími 525 8000
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KENNARAR Í KJARABARÁTTU

Hrönn Baldursdóttir, náms- og starfs-
ráðgjafi við Fjölbrautaskólann í Ármúla, 
segir að vart hafi orðið við uppgjafartón í 
mörgum nemendum sem orðnir voru svo-
lítið eftir á í náminu. „Þeir héldu að það 
væri bara best að hætta. Í fyrri verkföllum 
hefur hins vegar verið tækifæri til að ljúka 
önninni ef ákveðnum viðmiðum hefur 
verið náð. Þess vegna er mikilvægt að 
nota tímann á meðan verkfallið stendur 
til að endurskipuleggja sig.“

Sveindís A. Jóhannsdóttir fjölskylduráðgjafi segir brýnt að foreldrar ræði 
stöðuna við ungmennin, bæði þau sem eru yngri og eldri en 18 ára. „Sum 
eru í námi án þess að það sé markmið í sjálfu sér og sjá þarna tækifæri til að 
fara að vinna. Ef þau fá vinnu þarf það ekki að vera það versta en það þarf að 
ræða um hver markmiðin og gildin í lífinu eru. Það er auðvitað hlutverk fjöl-
skyldunnar að hvetja ungmennin til náms.“ - ibs

➜ Brýnt að ræða stöðuna og nota tímann

HRÖNN 
BALDURSDÓTTIR

SVEINDÍS A. 
JÓHANNSDÓTTIR

1  Haldið áfram að læra
Mikilvægt er að nota tímann á meðan á verkfalli stendur til að halda 
náminu áfram og rifja upp.

2 Undirbúið verkefni
Skoðið kennsluáætlanir og undirbúið og vinnið verkefni sem hægt er að 
vinna sjálfstætt.

3 Haldið rútínunni
Farið ekki of seint að sofa, vaknið fyrir hádegi, lærið á hverjum degi, 
hreyfið ykkur og hugsið jákvætt.

4 Takið ykkur á
Nú er hægt að verja tíma í það sem setið hefur á hakanum.

5 Æfið af kappi
Verið dugleg að æfa ef þið stundið einhverja sérstaka íþrótt.

6 Eflið fjölskyldutengslin
Nú er tækifæri til að heimsækja ömmu og afa og aðra í fjölskyldunni 
oftar.

7 Vinnið heimilisverk
Semjið við foreldrana um aukna þátttöku í heimilisstörfum.

7 ráð fyrir 
nemendur

Ráð frá námsráðgjafa og fjölskylduráðgjafa um hvernig 
gott er að verja tímanum á meðan á verkfalli stendur.

Í FJÖLBRAUT VIÐ ÁRMÚLA  Sandra Sigurðardóttir var mætt í skólann upp úr níu í 
gærmorgun til að læra.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sáttafundur í kjaradeilu fram-
haldsskólakennara og ríkisins 
hefst klukkan tíu í dag. Sáttafund-
ur í deilunni stóð til klukkan sex í 
gær án teljandi árangurs. 

Að sögn Gunnars Björnssonar, 
formanns samninganefndar ríkis-
ins, ber deiluaðilum mikið í milli. 
Það varði ekki einungis launalið-
inn heldur mun fleiri þætti í kjara-
samningsgerðinni. 

Ríkið lagði fram tilboð til 
launsnar deilunni í fyrradag og 
kennarar skoðuðu það í gær. Að 
sögn Aðalheiðar Steingrímsdótt-
ur, formanns Félags framhalds-
skólakennara, leist kennurum illa 
á það. Í tilboðinu væru ekki þær 
tölur sem kennarar vildu sjá.

Kennarar telja að laun þeirra 
þurfi að hækka um 17 prósent svo 
laun þeirra verði sambærileg laun-
um þeirra stétta ríkisstarfsmanna 
sem þeir miða sig við.

Aðalheiður segir enga ástæðu 
til bjartsýni um að verkfallið sé 
að leysast. 

Gunnar segir að ríkið komi ekki 
til með að leggja fram nýtt tilboð 
fyrr en þeir fái endanleg viðbrögð 
við tilboðinu sem lagt var fram í 
fyrradag. „Við eigum von á frekari 
viðbrögðum við því, kennarar eru 
ekki búnir að svara öllum þáttum 
þess,“ segir hann.

   johanna@frettabladid.is

Lítið þokast í deilu 
kennara og ríkisins
Verkfallsnefnd kennara ætlar að heimsækja nokkra skóla í dag og athuga hvort 
einhverjir séu að fremja verkfallsbrot. Sáttafundur í kjaradeilunni er boðaður í  
dag. Mikið ber enn í milli í kjaradeilunni. Ekki er von á nýju tilboði frá ríkinu. 

- snjallar lausnir

545 3200 wise.is sala@wise.isGold Enterprise Resource Planning
Silver ndependent Software Vendor ( SV)

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

Dynamics NAV er einn mest seldi 
bókhaldshugbúnaður á Íslandi í dag.
Wise er í fararbroddi í upplýsingatækni með sérstaka áherslu á 
ráðgjöf, hugbúnaðargerð og innleiðingar ásamt öflugri og 
persónulegri þjónustu.

Fjölbreyttar lausnir á sviði fjármála, viðskiptagreindar, verslunar, 
sérfræðiþjónustu, sjávarútvegs, sveitarfélaga og flutninga, sem 
einfalda þér þitt hlutverk.

Borgartún 26, Re
sími: 545 3200 

„Við verðum að bíða og sjá hvern-
ig skólarnir ætla að framkvæma 
námsmat fyrir vorönnina,“ 
segir Jónas Fr. Jónsson, formað-
ur stjórnar Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna. 

Hann segir að þegar það verði 
ljóst verði hægt að svara nemend-
um sem eru á lánum frá sjóðnum 
um hvort þeir fái lán í vor.

Nokkur hundruð nemenda á 
framhaldsskólastigi treysta á lán 
frá Lánasjóði íslenskra náms-
manna sér til framfærslu. Regl-
an er sú að námslán eru afgreidd 
frá sjóðnum þegar nemendur geta 
sýnt fram á að þeir hafi lokið til-

skyldum einingum sem þarf til að 
fá lánin. 

„Við höfum miklar áhyggjur af 
þeim nemendum sem eru á námslán-
um,“ segir Laufey María Jóhanns-
dóttir, formaður Félags íslenskra 
framhaldsskólanema. 

„Ef verkfallið verður langt vonum 
við að Lánasjóðurinn sýni því skiln-
ing og verði sveigjanlegur gagnvart 
þessu fólki,“ bætir hún við.

Laufey María segir að margir 
nemendanna séu með yfirdráttar-
lán í bönkum. Ef þeir fái ekki náms-
lán til að gera upp yfirdráttarlánin 
geti þeir setið uppi stórskuldugir og 
hrökklast frá námi.  - jme

Fjöldi framhaldsskólanema fær námslán hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna: 

Hafa áhyggjur af lánunum 

NEMAR Á LÁNUM   Laufey María Jóhanns-
dóttir, formaður Félags íslenskra  fram-
haldsskólanema, segir að framhaldsskóla-
nemdur á námslánum séu áhyggjufullir.   

„Við ætlum að heimsækja nokkra skóla í dag og ganga úr skugga um að 
það sé enginn að brjóta verkfallið,“ segir Sigurður Ingi Andrésson, for-
maður verkfallsnefndar Félags framhaldsskólakennara. 

Verkfallsnefndin hittist í gær og fór yfir þær reglur sem gilda í verkfall-
inu. Kennarar mega til að mynda ekki vera í skólahúsnæði á verkfallstíma.  
Þeir mega ekki vinna við náms- og kennsluvefi.  

Félagsstarf nemenda sem fer fram undir umsjón kennara fellur niður 
á meðan verkfall stendur. Kennarar mega heldur ekki fylgja nemendum í 
skólaferðalög. Þá má ekki færa til stundatöflur eða breyta vinnuskipulagi 
þeirra starfsmanna skóla sem ekki eru í verkfalli. Allt námskeiðahald á 
vegum skóla í umsjón eða á ábyrgð kennara sem eru verkfalli fellur niður í 
framhaldsskólum landsins.   

Hvorki félagsstarf né skólaferðalög

SJÁLFSNÁM  Þrátt fyrir að kennarar séu í verkfalli ákváðu þessir krakkar í MR að 
koma í skólann og stunda sjálfsnám.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - www.bauhaus.is

                                   Auglýst verð gildir frá mánudeginum 17. mars til og með sunnudeginum 23. mars 2014. Gildir á meðan birgðir endast.

Allt klárt fyrir vorið?

SJÁLFKEYRANDI BENSÍNSLÁTTUVÉL
Edition 1. 160 cc Honda-mótor. Sjálfvirk sláttuvél 
með fjórhjóladrifi. Sláttubreidd 53 cm. 3 í 1. 75 l 
safnskúffa, hliðarútkast og endurvinnslueiginleiki.

3. mars 2014. Gildir á meðað n bibibirgrgrgðiðiðiðiðirrrr enenenendddadadada tststststst..

40 L GRÓÐURMOLD
Fyrir garðinn, matjurtagarððinn,
blómapottana og útikerin. 
Inniheldur næringu og helddur
raka vel.

FRÆ
Margar gerðir í boði. 
Verð frá

NEILA 180 GARÐHÚSGAGNASETT
Í settinu er 180 x 100 cm borð úr áli með 
glerplötu og 4 Neila borðstofustólar.

AFRIKA GARÐHÚSGAGNASETT
Í settinu er 150 x 90 cm borð, 2 stólar og 
bekkur úr hvítu acajou.

BRISBANE GASGRILL
Kampavínslitað, 2 brennarar. Grillflötur 
51,8 x 48,2 cm. Með 2 hliðarborðum, 
slanga og stillir fylgja.

92.995.-54.995.-

89.995.-

59.995.-

115.-

Borð + 4 stólar
Borð + 2 stólar + bekkur

sparið 5.505.-
sparið 9.985.-..

Borð 42.900.- Stóll 13.900.- 

495.-
LITLAR PÁSKALILJUR
Narcissus Tete a Tete í 9 cm potti. 
Karfa fylgir ekki.

445.-

BBBorBorBorororð 1ð 1ð 1ð 1ðð 99.99.99.99999 959555.5- Stóll 11.995.- Bekkur 20.995.-
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VINNUMARKAÐUR „Það er búið að 
segja upp fólki. Það er verið að 
segja upp fólki hjá ráðuneytum 
stjórnarráðsins,“ segir Hanna Dóra 
Hólm Másdóttir, formaður Stéttar-
félags háskólamenntaðra starfs-
manna stjórnarráðsins. 

Hún segir erf-
itt að segja til 
um hversu marg-
ir hafi misst 
vinnuna eða séu 
að missa hana. 
Sparnaðurinn 
birtist einnig í 
því að verið sé 
að lækka starfs-
h lutfa l l  ein -
stakra starfs-
manna um 10 til 
50 prósent. 

Hanna Dóra 
segir að lækk-
un á starfshlut-
falli sé ekkert 
annað en kjara-
skerðing, það fái 
enginn tíu eða 
20 prósent starf 

einhvers staðar annars staðar. 
Þá sé líka verið að segja fólki 

upp sem á orðið lífeyrisréttindi. 
Hún segir að sér finnist óeðlilegt 
að niðurskurður hjá hinu opinbera 
sé réttlættur með lífeyrisréttindum 
einstakra starfsmanna. 

„Þetta eru ansi grimmar aðgerð-
ir,“ segir Hanna Dóra. 

Í fjárlögum þessa árs er ráðu-
neytum stjórnarráðsins gert að 
lækka kostnað um fimm prósent. 
Samanlagt eiga ráðuneytin að spara 

330 milljónir króna. Það gæti sam-
svarað 40 til 50 stöðugildum.

Hanna Dóra segir að erfiðlega 
hafi gengið að fá upplýsingar um 
uppsagnirnar eða framkvæmd 
þeirra.  

„Við viljum fá að vita hverjir eiga 
að vinna störf þeirra sem sagt er 
upp. Í kjölfar uppsagnanna þarf að 
taka upp alla stofnanasamninga og 
skilgreina hvað hver og einn á að 
gera,“ segir Hanna Dóra og bætir 
við að sumir stjórnmálamenn telji 
þetta svo óhæft fólk að það sé allt í 
lagi að reka það. 

Hún segir að eitt af því sem verði 
að ræða sé framkoma sumra þeirra 
sem sitja í nefndum Alþingis við 
starfsmenn stjórnarráðsins. 

 Guðlaug Kristjánsdóttir, formað-
ur BHM, segir að opinberir starfs-
menn ætli ekki að hvika frá kröfum 
sínum um hækkun launa, uppsagn-
ir hjá ríkinu breyti engu í því ferli.   

„Það er víða undirmannað hjá 
ríkinu og það er sums staðar veru-
legt vandamál,“ segir Guðlaug og 
bætir við að frekari sparnaður á 
kostnað hennar fólks sé ekki mögu-
legur.  johanna@frettabladid.is 

Tugir missa vinnuna 
hjá ráðuneytunum
Ráðuneyti stjórnarráðsins þurfa að lækka kostnað um 330 milljónir króna á þessu 
ári. Þeim sparnaði er að stærstum hluta náð með uppsögnum starfsmanna eða 
lækkuðu starfshlutfalli. Þetta eru grimmar aðgerðir, segir formaður FHSS.

Starfsmenn stjórnarráðsins eru á 
sjötta hundrað og skipast svona
eftir ráðuneytum:    
Forsætisráðuneyti  47
Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti  65
Fjármála- og efnahagsráðuneyti  95
Innanríkisráðuneyti  78
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti  39
Velferðarráðuneyti  87
Utanríkisráðuneyti  132
Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti  78

➜ Fjöldi starfsmanna 
      eftir ráðuneytum 

UPPSAGNIR  Tugir starfsmanna stjórnarráðsins missa vinnuna vegna niðurskurðar 
hjá ráðuneytunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVAHANNA DÓRA 

HÓLM 
MÁSDÓTTIR 

GUÐLAUG 
KRISTJÁNSDÓTTIR 

STJÓRNMÁL Jón Steindór Valdi-
marsson, formaður Já Ísland, er 
langt í frá hrifinn af hugmynd-
um Bjarna Benediktssonar fjár-
málaráðherra um að haldin verði 
þjóðar atkvæðagreiðsla um þá 
kosti að slíta aðildarviðræðum við 
Evrópusambandið eða hafa áfram-
haldandi viðræðuhlé.

„Þetta er algjörlega ótækt og 
óásættanlegt og verður aldrei 
samþykkt,“ segir hann, aðspurð-
ur. „Þessar hugmyndir eru ekki í 
nokkru einasta samræmi við það 
sem menn sögðu fyrir kosningar.“

Í gær höfðu yfir 51.300 manns, 
eða yfir 21 prósent kosningabærra 
manna, tekið þátt í undirskrifta-
söfnun á vefsíðunni thjod.is um 
að þjóðaratkvæðagreiðsla verði 
haldin um hvort aðildarviðræðum 
verði haldið áfram eða ekki.

„Þarna er framsetningin mjög 
einföld og skýr. Ég vara stjórn-
málamenn, bæði í stjórn og 
stjórnar andstöðu, við því að ætla 

að semja um 
eitthvað annað. 
Þá þurfa þeir að 
semja við þess-
ar 51.300 mann-
eskjur sem eru 
búnar að skrifa 
u nd i r  mjög 
ákveðna áskor-
un,“ segir Jón 
Steindór. „Menn 

verða að vara sig, þetta er ekki 
fyrir Alþingi til að leika sér með. 
Þetta er ekkert pólitískt „geim“ 
heldur mjög skýr og einföld krafa 
og hana eiga þeir að virða.“

Hann kveðst vera ánægður með 
þær þúsundir manna sem hafa 
haft uppi mótmæli á Austurvelli 
undanfarnar vikur. „Ég er sér-
staklega ánægður með það líka 
að þetta er mjög gott þversnið af 
þjóðinni. Þarna er alls konar fólk 
á öllum aldri með alls konar póli-
tískar skoðanir sem er einhuga um 
þessa kröfu.“  - fb

Formaður Já Ísland ósáttur við fjármálaráðherra:

Óásættanlegt að 
breyta orðalaginu

JÓN STEINDÓR 
VALDIMARSSON

MÓTMÆLI  Fjölmennir mótmælafundir hafa verið á Austurvelli undanfarið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SKEIFUNNI | KRINGLUNNI | SPÖNGINNI

M
ATVÆLALANDIÐ

ÍSLAND

FJÁRSJÓÐUR
FRAMTÍÐAR

HÓTEL SÖGU
FIMMTUDAGINN 20. MARS
KL. 12.00-16.30

Aðgangur er ókeypis 
Skráning á vefnum si.is. 
Staðsetning: Hótel Saga, 2. hæð

RÁÐSTEFNA UM 
MAT OG FERÐA-
ÞJÓNUSTU 

VÖXTUR Í 
FERÐAÞJÓNUSTU 
ER MATURINN TILBÚINN?

Kl. 12.00 Skráning og hádegishressing

Þróun matarferðamennsku í heiminum 
og reynsla Svía 
 – Ami Hovstadius frá VisitSweden 

  

Matarferðaþjónusta á Íslandi 
– við hvaða uppskrift á að styðjast? 

Markaðssetning matvæla til ferðamanna

  

Ísland sem matvælaframleiðandi 
– samkeppnishæfni og framleiðslugeta
 – Dr. Torfi Jóhannesson, sérfræðingur 
 í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu

Framlag matreiðslumanna til uppbyggingar 
á matarlandinu Íslandi

Matarupplifun í gróðurhúsinu í Friðheimum
 – Helena Hermundardóttir, garðyrkjubóndi, Friðheimum 

Eftir erindin verða pallborðsumræður þar sem m.a. 
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra, og Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra, taka þátt.

DAGSKRÁ: 
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Það var engan bilbug að finna á Ragn-
heiði Elínu Árnadóttur iðnaðarráðherra 
þegar hún mætti í sjónvarpsþátt á dög-
unum til að réttlæta eignarnám á landi 
undir rafmagnslínu á Suðurnesjum. 

Hún tók það sérstaklega fram að þótt 
eigendur færu í mál myndi það ekki 
„fresta réttaráhrifum“, sem á manna-
máli þýðir að hvað sem öllum málaferlum 
líður þá verði farið í framkvæmdir. Þátt-
arstjórnandinn sagði að ekki væri að sjá 
að framkvæmdin væri svo aðkallandi að 
rjúka yrði í hana með forgangshraði. 

En Ragnheiður Elín sat líka fyrir 
svörum í umræddum þætti sem ferða-
málaráðherra. Þar var hún ekki eins viss 
í sinni sök gagnvart eignarréttinum. Hún 
talaði þar fyrir því baráttumáli ríkis-
stjórnarinnar að ríkið rukki okkur fyrir 
að fara á Þingvöll og skoða náttúruperlur 
Íslands. Um þetta verði að vísu að nást 
„víðtæk sátt“ og er svo að skilja að þar sé 
einkum átt við hagsmunaaðila í ferðaiðn-
aði og landeigendur. Almenningur kemur 
þarna lítið við sögu og hvergi er minnst á 
eignarnám í þessu samhengi. 

Það er þó þarna sem eignarnám væri 
fullkomlega réttlætanlegt að mínu áliti, 
þ.e. gagnvart þeim aðilum sem í krafti 
einkaeignarréttar ætla, í trássi við lög, 

að græða á náttúruperlum Íslands. Þetta 
er eins yfirgengilegt og verða má. Í 
fréttum heyrðist einn talsmanna landeig-
enda líkja almenningi við börn sem hefðu 
fengið sleikibrjóstsykur ókeypis um hríð 
en þyrftu nú að borga fyrir hann. 

Einhvers staðar var bent á að sú hætta 
væri raunveruleg að með andvaraleysi og 
meðvirkni stjórnvalda væri að myndast 
hér eins konar kvótakerfi þar sem ekki 
bara eigendur að landi færu að umgang-
ast náttúruperlur sem eign sína, heldur 
tæki fjármálakerfið undir með því að 
heimila veðsetningu á nýtingu „eigna“ 
af þessu tagi inn í framtíðina. Þar með 
myndaðist tilkall til tekna af náttúru-
perlum sem enginn bókstafur er þó fyrir 
í lögum. 

Hér hræða sporin úr sjávarútveginum.
Einni spurningu vildi ég heyra ferða-

málaráðherrann og iðnaðarráðherr-
ann svara úr einum og sama munninum: 
Hvort ekki væri ráð að snúa forgangs-
röðinni við, sýna landeigendum á Suður-
nesjum ögn meiri biðlund en draga úr 
undirgefni við þá aðila sem eru að fjár-
nýta náttúruperlur Íslands í eiginhags-
munaskyni undir því falska yfirskini að 
vera sérstakir varðstöðumenn náttúru 
Íslands. 

Eignarnám hér en ekki þar
EIGNARRÉTTUR

Ögmundur 
Jónasson
alþingismaður

A
ðsendar greinar sem bíða birtingar í Frétta-
blaðinu skipta yfirleitt tugum. Það er enginn 
skortur á fólki sem liggur mikið á hjarta og telur 
skoðanir sínar eiga svo mikið erindi við þjóðina 
að það sest við tölvuna og hamrar saman pistil 

eftir pistil um það sem mest brennur á því þá og þá stundina 
og sendir svo afraksturinn til birtingar. Plássins vegna eru 
því auðvitað takmörk sett hversu margar slíkar greinar fá 
birtingu á hverjum degi og óþolinmæði höfunda sem bíða 
spenntir eftir birtingu er að mörgu leyti skiljanleg. Þeir 
óþolinmóðustu grípa þá stundum til þess ráðs að stofna 
vefsíður eða vefrit, skrifa glósur á Facebook eða blogg á 
einhverja þegar stofnaða vefsíðu, því vitanlega má ekki hafa 

snilldina af þjóðinni. 
Þessi þrá eftir að koma 

skoðunum sínum á framfæri á 
sér bæði góða og slæma hlið. 
Hin góða er að þrátt fyrir allt 
skuli enn vera til fólk sem 
hefur svo brennandi áhuga á 
tilteknu málefni að það leggur 
á sig að berja saman pistla og 

koma þeim á framfæri. Slæma hliðin er sú að þetta stöðuga 
streymi af misvel grunduðum skoðunum og endalausum 
vaðli um sömu málefnin drekkir oft því sem máli skiptir í til-
tekinni umræðu. Hversu margir leggja það til dæmis á sig að 
lesa tvöhundruðustu greinina með eða á móti umsókninni um 
aðild að ESB til enda? Hverjum er ekki sama hvaða skoðun 
Jón Jónsson hefur á kennaraverkfallinu, heilbrigðiskerfinu, 
eða kjúklingarækt? Fyrir hvern eru þessar greinar skrifaðar 
þegar allt kemur til alls? 

„Það þarf að opna og auka umræðuna“ er frasi sem gjarn-
an er slengt fram þegar gildi þessa greinaflóðs er dregið í 
efa. Sé spurt fyrir hvern sú aukning og opnun sé verður hins 
vegar yfirleitt færra um svör. Það á bara að vera „umræða“ 
og basta. Og áfram eltir umræðan skottið á sjálfri sér í enda-
lausa hringi, án niðurstöðu og án þess að nokkuð breytist. 
Því eins og Jón Páll Eyjólfsson leikstjóri benti á í viðtali við 
Fréttablaðið fyrir skömmu: „Það er ekki nóg að ræða hlutina 
og senda síðan jákvæða strauma út í kosmosið, það breytir 
engu.“ 

Orð eru til alls fyrst, segir máltækið, og það er mikið rétt 
en ef engin framkvæmd fylgir verða þau líka til alls síðust 
og málefnin góðu sem orðaskrifarinn vildi berjast fyrir 
drukkna í umræðuflóðinu með undraverðum hraða. Ofnotuð 
orð og frasar glata líka merkingu sinni og áhrifamætti, falla 
dauð til jarðar og vekja ekki nokkra tilfinningu í brjósti 
nokkurrar manneskju. Ákveðið óþol gerir vart við sig þegar 
maður les sömu frasana í tuttugasta skipti og það óþol eykst 
við hvern lestur þar til orðin hafa gjörsamlega glatað teng-
ingu við uppruna sinn. Líða bara hjá eins og snjókornin fyrir 
utan gluggann og hafa álíka langa viðdvöl í vitundinni. Tími 
orðanna er liðinn, nú er tími gjörðanna.

Hversu marga skoðanapistla getum við þolað?

Að drekkja um-
ræðu í umræðu

Friðrika 
Benónýsdóttir

fridrikab@frettabladid.is

Orðrétt áskorun
Borgarfulltrúar Samfylkingar, Besta 
flokksins og Vinstri grænna hyggjast 
leggja fram ályktunartillögu í dag þar 
sem borgarstjórnin skorar á Alþingi 
að tryggja aðkomu þjóðarinnar að 
ákvörðun um framhald aðildarvið-
ræðna Íslands að Evrópusambandinu. 
Borgarstjórn vill að í samræmi við 
gefin fyrirheit verði dregin til 
baka tillaga um að viðræðum 
verði slitið og ákvörðun um 
framhald þeirra sett í þjóðar-
atkvæðagreiðslu. Í ályktuninni 
segir að lokum að með því 
muni ríkisstjórnin leitast við 
að virkja samtakamátt 
þjóðarinnar og vinna 
gegn því sundurlyndi 
og tortryggni sem 
einkennt hafa íslensk 

stjórnmál og umræðu í samfélaginu 
um nokkurt skeið. Athygli vekur að 
síðastgreinda setningin er orðrétt 
upp úr stjórnarsáttmála ríkisstjórnar-
innar. Borgarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins ættu því ekki að eiga erfitt 
með að styðja tillögu samstarfsflokka 
sinna í þetta sinn.

Skoðanafrelsi Bænda-
samtakanna
Greint var frá því í gær 
að Bændasamtökin 
hefðu lánað Heimssýn, 
hreyfingu sjálfstæðissinna 

í Evrópumálum, 
húsgögn í nýtt 
húsnæði 
samtakanna. 
Helgi 
Hjörvar 

þingmaður Samfylkingarinnar, lét 
hafa eftir sér að honum þætti lánið 
afar óeðlilegt, þar sem Bændasam-
tökin nytu stuðnings ríkissjóðs. 
Erna Bjarnadóttir, aðstoðarfram-
kvæmdastjóri Bændasamtakanna, 
tók spurningar blaðamanns Vísis um 
málið fremur óstinnt upp og spurði 
hann hver fréttin væri, hvað væri 
fréttnæmt og hvort félagar í Blaða-

mannafélaginu væru búnir að 
slá eign sinni á tjáningarfrelsi í 
landinu. Samtökin hefðu skoð-
anafrelsi og mættu styrkja þá 
sem þeim sýndist. Þá taldi Erna 

fulla ástæðu til að kannað yrði 
hverjir styrktu samtökin 
Já Ísland í kjölfar þess 
að Bændasamtökin 
styrktu Heimssýn.  
 fanney@frettabladid.is
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HEILSA
Teitur 
Guðmundsson
læknir

➜ Ekki er samræmi á milli 
fagaðila í þó samræmdu kerfi. 

Við sem erum komin með bílpróf 
og eigum jafnvel bíl vitum að það 
er skynsamlegt að fara með bílinn 
í skoðun reglulega, annars vegar 
til að koma í veg fyrir að hann falli 
úr ábyrgð og hins vegar vegna 
þess að við viljum vera örugg um 
að allt sé í lagi. Nýjasta tækni 
gerir okkur svo kleift að lesa með 
einföldum hætti hvað það er sem 
mögulega hrjáir bílinn. Því til við-
bótar eru ákveðnir fyrirfram gefn-
ir kílómetrar eða tími sem hlutirn-
ir eiga að endast, líkt og olían og 
bremsurnar svo dæmi sé tekið.

Þetta er allt svo einfalt og þægi-
legt, við treystum því að þegar 
búið er að lesa af tölvunni verði 
gert við það sem þarf. Því verða 
einu áhyggjurnar sem við þurfum 
að hafa af hinum ökumönnunum 
í umferðinni. Slysin gera svo sem 
ekki boð á undan sér en maður er 
þó alltént með allt sitt á hreinu, 
ekki satt? 

Þegar kemur að líkamanum 
flækist málið töluvert, en það er 
ekki enn búið að finna upp neina 
vél sem jafnast á við það sem 
mannslíkaminn getur og er vænt-
anlega enn býsna langt í það. Við 
læknar erum enn að reyna að átta 
okkur á eðlilegri starfsemi hans og 
skilja hana til hlítar, fyrir utan það 
að geta brugðist við þegar líkam-
inn bilar með einum eða öðrum 
hætti. Okkur miðar ágætlega 
áfram en eigum mjög langt í land 
með það að geta stungið okkur í 
samband við tæki sem framkvæm-
ir bilanagreiningu. Það er þarna 
sem áhugi, þekking og innsæi í 
bland við mannlega þáttinn gerir 
læknisfræðina svo skemmtilega.

Allt árið um kring
Núna í marsmánuði erum við 
upptekin af vitundarvakningu á 
krabbameinum karla. Í október 
munum við svo blása aftur í lúðra 
og vekja konur til vitundar um 
krabbamein í bleikum mánuði. 
Þetta er allt gott og blessað og ber 
að fagna því sérstaklega, enda 
ekki vanþörf á að minna okkur á 
hætturnar sem liggja í leyni. Það 
þarf bara að gera það allt árið um 
kring. Karlar jafnt sem konur 
ættu að vera jafn meðvituð um 
krabbamein hvort sem það eru 
þessir mánuðir eða einhverjir 
aðrir á árinu. 

Hið sama á við um aðra sjúk-

dóma, en ef litið er til Bandaríkj-
anna þá eru yfir 150 sjúkdómar og 
vandamál sem eiga sinn dag, viku 
eða mánuð. Áhugavert er að sjá að 
í júlí og desember er minnst um 
slíkt og sennilega er það á grund-
velli markaðsaðstæðna. Annars 
vegar eru flestir í fríi og eru ekk-
ert að velta sér upp úr þessu eða 
vilja halda jólin hátíðleg og ekki 
láta trufla sig í þeim undirbúningi. 
Gallinn er bara sá að sjúkdóm-
ar, hverjir sem þeir eru, stinga 
sér niður alla daga ársins, líka á 
aðfangadag!

Eitthvað öfugsnúið
Skipulagt heilsufarseftirlit í for-
varnarskyni á vegum ríkisins er 
í gangi allt árið á Íslandi. Má þar 
nefna ungbarna- og mæðravernd, 
legháls- og brjóstakrabbameins-
skimun auk öflugrar fræðslu fyrir 
einstaklinga á öllum aldri í gegn-
um skólakerfi og Embætti land-
læknis. Þá skipar heilsugæslan 
stóran sess sem fyrsti viðkomu-
staður í heilbrigðiskerfinu á lands-
vísu. Þrátt fyrir þetta eru margir 
óöruggir með það hvert skuli leita, 
hvað eigi að skoða, hvernig og á 
hvaða aldri. Ekki er samræmi á 
milli fagaðila í þó samræmdu kerfi 
og engar klínískar leiðbeiningar til 
hjá Embætti landlæknis hvað þetta 
snertir. Það eru hins vegar til leið-
beiningar um skimun gegn ristil-
krabbameini sem eru frá 2002 sem 
hefur enn ekki verið framfylgt 
sökum fjárskorts heilbrigðisyfir-
valda. Þetta er eitthvað öfugsnúið!

Bretar hafa í gegnum sitt NHS-
kerfi nýlega sett fram NICE-leið-
beiningar um almennt heilsu-
farseftirlit allra einstaklinga á 
aldrinum 40-74 ára, á að minnsta 
kosti fimm ára fresti. Þar sem 
markmiðið er að stemma stigu við 
hjarta- og æðasjúkdómum, heila-
áföllum, sykursýki, háum blóð-
þrýstingi og nýrnasjúkdómum til 
viðbótar við hefðbundna skimun 
gegn krabbameinum. Allt lífsstíls-
tengdir þættir og þeir telja sig 
geta komið í veg fyrir 650 dauðs-
föll, 1.600 hjartaáföll og 4.000 
nýgreiningar á sykursýki af teg-
und 2 á hverju ári með þessum 
hætti. Þetta er áhugaverð nálgun 
og sennilega verða margar gagn-
rýnisraddir uppi, en boltinn er far-
inn að rúlla. Temdu þér hollan lífs-
stíl, ekki reykja og láttu skoða þig 
reglubundið, mæla blóðþrýsting-
inn, kólesterólið, nýrnastarfsemina 
og blóðsykurinn auk þess að vera 
á varðbergi gagnvart krabbamein-
um. Það er engin tölva sem getur 
lesið líkamann ennþá!

Er búið að 
tékka á þér?

Fjölgun ferðamanna til 
Íslands undanfarin ár 
hefur ekki farið fram 
hjá nokkrum manni og 
síst þeim sem vinna í 
þjóðgörðum, friðlýstum 
svæðum og öðrum ferða-
mannastöðum lands-
ins. Ferðamannastaðir á 
Íslandi eru flestir í eigu 
ríkis eða sveitarfélaga og 
margir friðlýstir á ein-
hvern hátt.  

Erlendis gilda mjög 
skýrar reglur um stjórnun 
og rekstur ferðaþjónustu innan 
þjóðgarða og friðlýstra svæða.  
Hjá þjóðgarðastofnun Bandaríkj-
anna og Kanada, Umhverfisstofn-
un Nýja-Sjálands og Ástralíu eru 
ferðaþjónustufyrirtæki starfsleyf-
isskyld innan þjóðgarða. Fyrirtæk-
in lúta kröfum og reglum en sam-
hliða eru innheimt gjöld fyrir afnot 
ferðaþjónustu af svæðum í opin-
berri eigu. Ef viðskiptatækifærin 
snúast um takmarkaða auðlind eru 
þau boðin út.

Á Nýja-Sjálandi eru þjóðgarð-
ar og friðlýst svæði helstu ferða-
mannastaðir landsins og því er góð 
stjórnun og skýr stefna lykilatriði. 
Grunnreglan er að þeir sem hafa 
fjárhagslegan ávinning af því að 
vera inni á svæðum undir stjórn 
umhverfisstofnunar Nýja-Sjá-
lands, þjóðgörðum, þjóðskógum 
og öðrum verndarsvæðum, verða 
að gera um það samninga og borga 
fyrir afnot. Þetta kerfi á við alla 
notkun í viðskiptalegum tilgangi 
m.a. beitarafnot, námavinnslu, 
skógarhögg, kvikmyndatökur yfir 

í ferðaþjónustu svo fátt 
eitt sé nefnt. 

Gjöldin felld inn í verð 
Þar sem ferðaþjónustan 
er stærsti notandi þjóð-
garða borgar hún fyrir öll 
afnot af slíkum svæðum. 
Verðskráin er byggð upp 
fyrir mismunandi notkun 
og tímalengd og samningar 
geta verið fyrir einn atburð 
eða til fleiri ára. Ferða-
skrifstofurnar fella síðan 
gjöldin inn í verð til ferða-

manna. Hins vegar greiða skattborg-
arar Nýja-Sjálands og ferðamenn á 
eigin vegum ekki aðgangseyri að 
þeim svæðum sem Umhverfisstofn-
un Nýja-Sjálands stýrir. 

Þessa nýsjálensku aðferð tel ég 
vera mjög skýra og sanngjarna að 
því leyti að hún gerir ráð fyrir að 
þeir borgi gjald sem nýta svæð-
in í viðskiptalegum tilgangi og af 
þeim sem valda augljóslega mestu 
álagi á svæðin. Aðrir greiða ekki. 
Á þennan hátt verða ferðamenn 
heldur ekki varir við gjaldtök-
una þannig að upplifunin af því að 
heimsækja fallegar náttúruperlur 
verður ekki rofin af því að greiða 
aðgangseyri líkt og farið sé inn í 
dýragarð eða skemmtigarða.  

Axlar ábyrgð
Stórnotendur þjóðgarða og frið-
lýstra svæða eru ferðaþjónustu-
fyrirtækin sjálf sem selja ferð-
ir á þá staði. Með slíku kerfi er 
hægt að koma gjaldinu inn í verð 
til ferðamanna sem greiða það 
en um leið verða til upplýsingar 

um fjölda og nýtingu ferðaþjón-
ustunnar sem hjálpar til að stýra 
og byggja upp staðina. Á þenn-
an hátt axlar ferðaþjónustan sem 
atvinnugrein ábyrgð á því ástandi 
sem skapast þegar þúsundir ferða-
manna á hennar vegum heimsækja 
helstu náttúruperlur landsins á 
sama tíma. Þessi aðferð hentar til 
að skapa tekjur til uppbyggingar 
og rekstur fyrir þá staði sem eru í 
opinberri eigu en einnig aðra staði 
sem eru í eigu einkaaðila eða með 
blönduðu eignarhaldi. Greitt væri 
þá fyrir þann fjölda sem heimsæk-
ir hvert svæði og það deildist niður 
á svæðin.

Umsýsla og eftirlit vegna slíks 
kerfis er verkefni til að leysa en 
það er morgunljóst að öllum kerf-
um sem nefnd hafa verið til sög-
unnar fylgir umsýsla af mismun-
andi tagi. Hjá Umhverfisstofnun 
Nýja-Sjálands er haldið utan um 
alla samninga á innra landupplýs-
ingakerfi stofnunarinnar og hafa 
starfsmenn aðgang að því þegar 
eftirliti er sinnt. Hægt er að kalla 
fram allar upplýsingar úr sama 
gagnagrunni um allt landið. Þeir 
sem fara um slík svæði án samn-
ings fá fyrst tvær áminningar en 
kært er í þriðja sinn. 

Það er jákvætt og nauðsynlegt að 
núverandi ríkisstjórn sé að skoða 
leiðir til að fá tekjur til að standa 
undir nauðsynlegri uppbyggingu 
til að fást við þann fjölda ferða-
manna sem kemur til Íslands. Það 
þarf hins vegar að gerast að vand-
lega athuguðu máli og þannig að 
fjármagnið nýtist beint á þeim 
stöðum sem ferðamenn heimsækja.   

Nýsjálenska aðferðin við 
gjaldtöku í þjóðgörðum

FERÐAÞJÓNUSTA

Einar Á. 
E. Sæmundsen
fræðslufulltrúi þjóð-
garðsins á Þingvöllum 
og landslagsarkitekt

Ég vinn sem kennari. Sem 
slíkur hitti ég nemendur á 
hverjum degi. Ólíka nem-
endur sem vinna á ólíkan 
hátt, eru með ólíkan bak-
grunn og vinna mishratt. 
Sumir eru fljótir að til-
einka sér hluti, sumir hæg-
ari og sumir strögla. Ekki 
dytti mér í hug að ætlast 
til að þeir væru allir eins. 
Þeir, eins og fólk almennt 
í samfélaginu, eru ólíkir. 

Eitt sinn vorum við 
með skólakerfi þar sem aðeins hluti 
nemenda fór í framhaldsnám. Hinir 
fóru að vinna. Nú erum við með fjöl-
breyttan hóp nemenda í alls konar 
námi, bóknámi, verknámi og list-
námi. Sumir ljúka námi á skemmri 
tíma en fjórum árum, sumir ljúka 
námi á lengri tíma og sumir ljúka 
meira en einni tegund af námi. Enda 
eru þetta ólíkir nemendur með ólík-
ar þarfir. Eins og við öll. 

Því finnst mér undarleg sú 

umræða sem nú er enn komin 
upp um að setja öllum nem-
endum þær skorður að ljúka 
námi sínu á þremur árum. Ef 
það tekur þá lengri tíma þá 
sorrí. Hvað er þá orðið um 
sveigjanleika áfangakerfis-
ins? Kerfi sem gerir nem-
endum kleift að haga sínum 
námstíma eftir því hvað þeim 
hentar sem námsmönnum? 
Hvað er þá orðið um að hafa 
fjölbreytt skólakerfi með fjöl-
breyttu námi fyrir fjölbreytt-

an nemendahóp?
Helst dettur mér í hug mynd sem 

ég sá í gagnfræðaskóla á sínum 
tíma. Þetta var myndin The Wall 
þar sem nemendur voru hópur með 
eins grímu, allir eins sem sagt, sem 
færðust eftir sama færibandi í sömu 
hakkavél og komu út sem sama kjöt. 
Kannski er það sá skóli sem þeir 
vilja sem nú ræða hvað helst um að 
gera alla framhaldsskóla að þriggja 
ára skólum?

Skóli fyrir suma?
MENNTUN

Jóhann G.
Thorarensen
framhaldsskóla-
kennari

Hið norræna samvinnufélagsmódel

08:15 Skráning og kaffi

08:30 Setning málþings
 Vilhjálmur Egilsson, rektor Háskólans á Bifröst og fundarstjóri setur málstofu

 Ávarp ráðherra 
 Eygló Harðardóttir félags- og húsnæðismálaráðherra

 Samvinnufélög að norrænni fyrirmynd 
 Emil B Karlsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs verslunarinnar

 Conventus-verkefnið og „hið lærða samvinnufélagsform“  
 Dr. Sigrún Lilja Einarsdóttir, lektor við Háskólann á Bifröst

 Hlutverk samvinnufélaga í nútíma Norðurlöndum

 Danish social Coops – new ways to sustainable welfare  
 Susanne Westhausen, framkvæmdarstjóri Kooperationen - Danmörk

 Re-vitalize the Swedish cooperative sector 
 Gordon Hahn, Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri SERUS - Svíþjóð

 Worker cooperatives as a tool to fight unemployment 
 – experiences from 1990’s economic downturn in Finland 
 Jarmo Hanninen, fræðimaður og stjórnarmaður í Co Op Finnlandi - Finnland

 Kaffi

 Lög og starfsumhverfi samvinnufélaga á Norðurlöndum

 An outline of co-operative legislation in Iceland: Purpose and history 
 Arnar Stefánsson, nemandi í meistaranámi í lögfræði (ML) við Háskólann á Bifröst

 Co-operative legislation in Norway – Reasons, requirements and results 
 May Woldnes, forstöðumaður miðstöðvar norskra samvinnufélaga - Noregur 

 New Cooperative Act in Finland - Major and fundamental changes, and their
 impact in practice 
 Jarmo Hanninen, fræðimaður og stjórnarmaður í Co Op Finnlandi - Finnland

 Fyrirspurnir 
 Vilhjálmur Egilsson stýrir umræðum.

Málþing um hlutverk samvinnufélaga 
í atvinnusköpun á Norðurlöndum  

RANNSÓKNASETUR
VERSLUNARINNAR

VELFERÐARRÁÐUNEYTIÐ

Föstudaginn 21. mars kl. 08:15 – 12:15, Sjávarútvegshúsinu, Skúlagötu 4, Reykjavík

Vilhjálmur Egilsson Eygló Harðardóttir

Sigrún Lilja EinarsdóttirEmil B. Karlsson

Gordon HahnSusanne Westhausen

May Woldnes

Jarmo Hanninen

Arnar Stefánsson



18. mars 2014  ÞRIÐJUDAGUR| SKOÐUN | 16

VINNUKOLLAR
Ert þú að leita að vinnukolli fyrir heimilið eða vinnustaðinn?

Fastus býður uppá gott úrval af vinnukollum og stólum 
í öllum stærðum, gerðum og litum.

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16, 2.h. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Síðumúli 16   •   108 Reykjavík   •    Sími 580 3900   •    www.fastus.is
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Veit á vandaða lausn

Ég er aukapersóna í ljótri 
sögu sem ekki sér fyrir 
endann á. Mamma mín, 
gömul kona, er aðalper-
sónan. Sagan er sjúkra-
saga hennar undanfarið 
rúmlega hálft ár þar sem 
hver kollsteypan á fætur 
annarri hefur orðið til 
þess að hún er nú farlama 
og líður illa. Afleiðingar 
gegndarlauss niðurskurð-
ar í heilbrigðiskerfinu 
blasa við í þessari sögu og 
bitna illa á aðalpersónunni. Ljóst 
er að hún er bara ein af mörgum 

sem eru í vondum  málum 
vegna þessa. 

Við sameiningu spítal-
anna var m.a. hagrætt 
þannig að þeir skiptu með 
sér verkum og mismun-
andi fagdeildum. Útreikn-
ingar sýndu að ódýrara 
væri að flytja sjúklinga á 
milli bygginga en að reka 
sams konar deildir á fleiri 
en einum stað. Hljómar 
skynsamlega og tölur tala 
sínu máli. 

En hvernig virkar þetta í veru-
leikanum? Það reynir á hold, blóð 

og taugar, sérstaklega þegar fólk 
er gamalt, að fara milli spítala 
margsinnis á stuttu skeiði. Sjúkra-
bílaferðir mömmu síðan í septem-
ber sl. eru, nú þegar þetta er skrif-
að, orðnar átján. Á nóttu sem degi 
hefur hún verið flutt frá einni 
deild á aðra. Elskulegir sjúkra-
flutningamenn koma og flytja fólk, 
nærgætnir og faglegir, en vegna 
anna þarf stundum að bíða lengi 
eftir þeim. Flutningarnir hafa 
verið til og frá bráðamóttöku, til 
og frá Hringbraut eða Fossvogi, 
til og frá hjúkrunarheimilinu Eir 
í Grafarvogi og til og frá heimili 

hennar í Furugerði. Sá sem sendur 
er heim til sín í sjúkrabíl er ekki til 
stórræðanna enda hefur það komið 
á daginn.

Vítahringur
Læknar, sem ég hef þó sárasjald-
an hitt af því þeir eru takmarkað 
við, hafa útskrifað hana og í bréf-
um þeirra kemur fram að hún sé 
fær um að sjá um sig sjálf. Þar 
segir kannski að henni „hætti 
til að fá aðsvif“ og hún sé „með 
dálitla verki“. Sjúkrasagan verð-
ur ekki rakin í smáatriðum hér en 
í stórum dráttum er um að ræða 
tvö beinbrot sem bæði voru afleið-
ing aðsvifa. Aðsvifin urðu vegna 
slappleika sem orsakaðist líklega af 
alvarlegri sýkingu sem tók margar 
vikur að greina og lækna. 

Nokkrir úr röðum heilbrigðis-
starfsfólks, sem starfar í öldrun-
argeiranum og á bráðamóttöku, 
hafa reynst vel á þessu tímabili en 
það liggur í augum uppi að þetta 
góða fólk ræður yfir takmörkuð-
um úrræðum. Myndast getur víta-
hringur þar sem hvert úrræðið 
reynist of takmarkað og kallar á 
annað. Heildarlausn vantar fyrir 
veika, aldraða á höfuðborgar-

svæðinu og það er algerlega óvið-
unandi. Það er nöturlegt að horfa 
upp á gamla fólkið okkar, sem 
hefur unnið hörðum höndum alla 
sína hunds- og kattartíð og greitt 
sitt til samfélagsins, upplifa niður-
lægjandi og ómannúðlega meðferð 
þegar það er orðið hjálparþurfi. Að 
eldast með reisn á að vera sjálf-
sagður réttur hvers og eins. 

Búsetuúrræði fyrir gamalt fólk 
verður að taka til markvissrar end-
urskoðunar og efla aðhlynningu 
þeirra sem búa í þjónustuíbúðum 
vegna þess að það er orðið of langt 
leitt þegar það loksins fær inni 
þar. Það verður að fjölga hjúkrun-
arrýmum og bæta aðgang gamals 
fólks að fagfólki. Markmiðið með 
þessum skrifum er að vekja athygli 
á því og krefjast bóta. Ljótar sögur 
af meðferð aldraðra á Íslandi í dag 
eru blettur á samfélaginu.

Ómannúðleg meðferð aldraðra blettur á samfélaginu

Í alþjóðastjórnmálum er 
áhrifamikil kenning um 
smáríki að það sé í raun 
ekki valkostur fyrir þau 
að standa ein og óstudd 
á alþjóðavettvangi, enda 
takast þar á miklir hags-
munir og fátt fæst fyrir 
lítið þegar á hólminn er 
komið. 

Þess vegna geti smá-
ríki eingöngu lifað af og 
tryggt hagsmuni sína 
með tvennum hætti; 
Annars vegar að halla 
sér þétt upp að stóru og voldugu 
nágrannaríki og láta það sjá um 
að vernda sig og styðja, ellegar 
að bindast samtökum, helst þar 
sem stóru ríkin eru innanborðs 
og flétta þau í net samninga og 
samskiptareglna sem tryggja að 
smáríkin geti átt við þau stóru á 
eins miklum jafnréttisgrundvelli 
og mögulegt er.   

Evrópusambandið er besta 
dæmið um svona samtök. Í 
Evrópusambandinu eru mjög 
mörg smáríki, en einungis fjög-
ur stór ríki, Bretland, Frakk-
land, Þýskaland og Ítalía. Það 
að þau eru þarna fjögur kemur 
í veg fyrir að eitthvert þeirra 
geti í reynd stýrt sambandinu 
og innan Evrópusambands-
ins mynda ríki bandalög þvers 
og kruss þegar kemur að því 
að gæta hagsmuna sinna. Þau 
vita það öll – stór sem smá – að 
leikurinn heldur áfram og það 
getur komið að því að þau þurfi 
á næsta ríki að halda í næstu 
samningalotu og þar af leið-
andi forðast þau í lengstu lög 
að svíkja hvert annað þegar 
kemur að samningaborðinu. Þau 
standa líka saman út á við gagn-
vart ríkjum sem ekki tilheyra 
klúbbnum.

Fyrir ríki – og þá sérstaklega 
smáríki – sem standa utan þessa 
bandalags gilda ekki sömu regl-
ur. Það hefur litlar sem engar 
afleiðingar fyrir Evrópusam-
bandið, eða ríki þess að koma 
mjög harkalega fram gagnvart 
svoleiðis ríkjum. Ríkjum eins og 
Íslandi, sem eiga allt sitt undir 
góðum tengslum við Evrópusam-
bandið, en hafa engin tök á að 
verja hagsmuni sína með öðru 
en að höfða til manngæsku og 
sanngirni. En manngæska og 
sanngirni koma mönnum bara 
ákveðið langt í alþjóðastjórnmál-
um. Þannig er það bara. Þegar 
hinir grimmu hagsmunir taka 

við þurfa ríki að staldra við aðra 
þætti. 

Einangrað með Svartapétri
Þetta er ástæðan fyrir því að enn 
á ný stendur Ísland uppi einangr-
að með Svartapétur í alþjóða-
stjórnmálum, nú í makríldeil-
unni. Meira að segja Færeyingar 
– sem vita sem er að þeir eiga 
miklu meira undir góðu sam-
bandi við Evrópusambandið 
og Noreg en Ísland – sáu ekki 
ástæðu til að standa með Íslend-
ingum í þetta skipti, hvað þá 
Norðmenn, sem eru það ríki sem 
Ísland hefur kosið að halla sér 
þéttast upp að í alþjóðastjórnmál-
um þessi misserin með nánast 
algeru trausti á þá varðandi mik-
ilvægasta þátt íslenskra alþjóða-
hagsmuna, EES-samninginn. 

Ísland kaus lengst af fyrri 
kostinn sem smáríki stendur til 
boða. Að halla sér upp að vold-
ugu nágrannaríki. Bandaríkin 
gegndu því hlutverki megnið 
af lýðveldistímanum. Þeir yfir-
gáfu þetta litla bandalagsríki sitt 
endanlega 2006 og tveimur árum 
síðar stóð Ísland uppi algerlega 
einangrað á alþjóðavettvangi, 
úthrópað sem blóraböggull í 
mesta efnahagshruni sögunnar. 

Strax um sumarið 2009 tók 
ríkisstjórn Íslands það heilla-
skref að rjúfa þessa einangrun 
með því að sækja um aðild að 
Evrópusambandinu. Með því að 
velja þann kost sem nánast öll 
smáríki Evrópu hafa valið til að 
standa vörð um sína hagsmuni. 
Ný ríkisstjórn er nú að gera sitt 
besta til að rjúfa það ferli. Enn 
á ný skilar það sér í algerri ein-
angrun Íslands á alþjóðavett-
vangi. Nú stendur okkur bara til 
boða að hrópa á torgum: „Þetta 
er svindl!“ Enginn mun hlusta. 
Hvað þurfum við að fórna miklu 
til að núverandi valdhafar átti 
sig á þeirri stöðu sem við erum í?

Sjálfskipuð einangrun 
evrópsks smáríkis

UPPGJÖR & BÓKHALD

Við elskum 
ársreikninga

Einblíndu á það sem skiptir 
máli í þínum rekstri og láttu 

gerð ársreikningsins í hendur 
fagfólks sem hefur unun af 

verkinu.

Hafðu samband við 
Birnu í síma 545 6082 

og fáðu fast verð í 
gerð ársreikningsins.

kpmg.is

VELFERÐ

Guðlaug 
Guðmundsdóttir
framhaldsskóla-
kennari

➜ En hvernig virkar þetta í 
veruleikanum? Það reynir á 
hold, blóð og taugar, sérstak-
lega þegar fólk er gamalt, að 
fara milli spítala margsinnis 
á stuttu skeiði.

EVRÓPUMÁL

Magnús Árni 
Magnússon
dósent í 
alþjóðastjórn-
málum

➜ Þau vita það öll 
– stór sem smá – að 
leikurinn heldur 
áfram og það getur 
komið að því að þau 
þurfi  á næsta ríki að 
halda í næstu samn-
ingalotu og þar af 
leiðandi forðast þau í 
lengstu lög að svíkja 
hvert annað. 



LÚÐRAÞYTUR Í HÖRPU
Lúðrasveit Hafnarfjarðar kemur fram í Norður-
ljósasal Hörpu í kvöld kl. 20. Það er Samband 
íslenskra lúðrasveita sem blæs til tónleika-
raðar. Á efnisskránni kennir margra grasa en 
hver lúðrasveit mun leika eftir sínu höfði. 

Raspberry Ketones er náttúru-
legur andoxunargjafi unninn úr 
kjarna hindberja. Að auki inni-

heldur blandan grænt te sem eykur enn 
frekar virknina. Rannsóknir hafa sýnt að 
Raspberry Ketones hefur áhrif á nátt-
úrulega hormónið ADIPONECTIN sem 
heilbrigt fólk í kjörþyngd hefur í miklu 
magni í líkamanum en fólk í yfirþyngd 
skortir. Því meira sem er af ADIPONECT-
IN í blóðrásinni, því auðveldara á fitan 
með að losna úr frumunum. Með því að 
taka inn Raspberry Ketones hjálpum við 
líkamanum að losa sig við aukakílóin á 
náttúrulegan hátt.

VOTTAÐ HRÁEFNI = GÆÐI OG 
 HÁMARKS STYRKLEIKI
Raspberry Ketones er GMP-vottað hrá-
efni sem tryggir gæði og hámarksstyrk-
leika. Blandan inniheldur engin litarefni, 
rotvarnarefni, laktósa eða ger. 

DREGUR ÚR NART- OG NAMMIÞÖRF
Græna teið eykur styrkleika hins náttúru-
lega andoxunarefnis PÓLÍFENÓLS sem 
hjálpar einnig til við að brjóta niður fitu 
í meltingarveginum og ýtir undir virkni 
hindberjakjarnans. Græna teið er einnig 
frábær orkugjafi og jafnar blóðsykur, sem 
dregur úr nart- og nammiþörf.

Ráðlögð notkun: Eitt hylki tvisvar á 
dag með vatni fyrir máltíð.

Kynningartilboð þessa vikuna á 
öllum útsölustöðum!

NÝ SENDING KOMIN 
Í ALLAR VERSLANIR!
GENGUR VEL KYNNIR  Raspberry Ketones, nýja þyngdarstjórnunarefnið, seld-
ist upp á augabragði, enda eitt mest selda fitubrennsluefnið í heiminum í dag. 
Viðskiptavinir hafa nú þegar lýst yfir ánægju sinni með árangurinn!

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 
www.rita.is

Við erum á Facebook

Stuttir kjólar

kr. 10.900  Str. M-XXXL     Fleiri litir

Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

www.tk.is

Flottar kökur 
í afmælið

 



FÓLK|HEILSA

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður aug lýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum 
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu 
daglega.

Útgefandi: 365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: 
Bryndís Hauksdóttir, 
bryndis@365.is, s. 512 5434 
Sverrir Birgir Sverrisson, 
sverrirbs@365.is, s. 512 5432 
Kolbeinn Kolbeinsson, 
kolli@365.is, s. 512-5447

Þann 1. mars síðastliðinn 
voru í fyrsta sinn ráðnar 
ljósmæður með sérfræðileyfi 

við meðgöngu- og sængurkvenna-
deild Landspítalans. „Þetta eru 
merk tímamót hjá okkur ljós-
mæðrum og við erum í raun 
búnar að vera að bíða eftir þessari 
leyfisveitingu undanfarin ár,“ segir 
Helga Sigurðardóttir, yfirljósmóðir 
meðgöngu- og sængurlegudeildar 
22A á kvenna- og barnasviði Land-
spítalans. „Frá því 2008 hefur 
Landspítalinn boðið upp á tveggja 
ára starfsnám til sérfræðiviður-
kenningar. Fyrstu ljósmæðurnar 
luku starfsnáminu árið 2010 en 
fyrstu leyfin voru veitt í haust. 
Þann 1. janúar 2013 var gerð 
ákveðin lagabreyting varðandi 
heilbrigðisstéttir og samfara þeim 
reglugerð um menntun, réttindi 
og skyldur ásamt starfsleyfum og 
sérfræðileyfum. Þá fyrst var hægt 
að sækja um sérfræðileyfi í ljós-
móðurfræði. Það var því rökrétt 
framhald að þær fengu stöðu við 
spítalann.“

TVÆR SÉRFRÆÐILJÓSMÆÐUR
Í reglugerðinni um sérfræðileyfin 
eru skilgreind fjögur klínisk svið; 
kynheilbrigði og forvarnir, með-
gönguvernd og fósturgreining, 
fæðingarhjálp og svo sængurlega 
og brjóstagjöf. „Sérfræðiljós-
mæðurnar sem voru ráðnar nú 

um síðustu mánaðamót eru þær 
Ingibjörg Eiríksdóttir, sem er með 
sérfræðileyfi í tvíburameðgöngu 
og brjóstagjöf, og Valgerður Lísa 
Sigurðardóttir, sem er með sér-
fræðileyfi í meðgönguvernd með 
áherslu á geð- og vímuefnavanda.“

NÝTIST KONUM BÆÐI BEINT OG 
ÓBEINT
Helga segir kostina við þessar 
nýju stöður vera ótvíræða. „Þarna 
fáum við tvær öflugar ljósmæður 
sem hafa yfirgripsmikla þekkingu á 
sínu sérsviði, mikla reynslu í lestri 
rannsókna og geta leitt faglega 
þróun innan síns sérsviðs. Ákveðið 
starfshlutfall þeirra er tileinkað 
verkefna- og rannsóknarvinnu og 
er það forsenda til að geta fylgst 
með í faginu, komið á breytingum 
sem á þarf að halda og viðhaldið 
ákveðinni faglegri þróun.“ 
Sérfræðiþekking ljósmæðra 
mun nýtast konum bæði beint 
og óbeint. „Valgerður Lísa hefur 
sinnt mæðravernd kvenna með 
fíknisjúkdóma og mæðra sem eru 
í neyslu á meðgöngu og kemur 
þannig beint að mæðravernd þess 
hóps. Þetta nýtist einnig öðrum 
konum þar sem Valgerður verður 
ráðgjafi annarra ljósmæðra og 
þær fá þannig stuðning í meðferð 
kvenna með þessi vandamál bæði 
í meðgöngu, í fæðingu og sængur-
legu. Þannig  nýtist þekkingin 

beint ákveðnum hópi og óbeint 
stærri hópi.“

KOMIÐ Í VEG FYRIR MISVÍSANDI 
UPPLÝSINGAR
Ingibjörg var til að byrja með 
fengin í verkefnavinnu til að 
útbúa verklagsreglur um allt sem 
lýtur að brjóstagjöf en síðan var 
stöðunni breytt í sérfræðistöðu 
eftir að sérfræðileyfi hennar 
var gefið út. „Það hefur skort 
svigrúm til að vinna gæðaskjöl 
sem tengjast brjóstagjöf. Það 
hefur valdið því að fólk hefur 
fengið misvísandi skilaboð. Ingi-
björg einbeitir sér að því að taka 

þetta til gagngerrar endurskoð-
unar og nýtist það öllum konum 
sem koma í sængurlegu og þurfa 
fræðslu og aðstoð við brjóstagjöf. 
Hún mun jafnframt sinna ráðgjöf 
um brjóstagjöf eftir fæðingu. Hún 
er líka með sérþekkingu í tvíbura-
meðgöngu og er verið að þróa 
nýtt viðtal fyrir tvíburaforeldra 
þar sem farið er yfir fósturskimun 
og fleira,“ segir Helga. „Þegar allir 
verða komnir með sömu þekk-
ingu og verklagsreglur komnar á 
hreint verður vonandi hægt að 
koma í veg fyrir að fólk fái mis-
vísandi skilaboð.“
 ■ liljabjork@365.is

LJÓSMÆÐUR MEÐ SÉRÞEKKINGU
TÍMAMÓT  Merk tímamót áttu sér stað hjá ljósmæðrum um síðastliðin mánaðamót. Þá voru fyrstu tvær 
sérfræðiljósmæðurnar ráðnar til starfa á Landspítalanum. 

NÝJAR STÖÐUR Helga Sigurðardóttir, yfirljósmóðir meðgöngu- og sængurlegudeildar, 
fékk fyrstu sérfræðiljósmæður Landspítalans til starfa á deild sinni á dögunum. MYND/GVA

Laugardaginn 29. mars kemur út 
veglegt Brúðkaupsblað með 
Fréttablaðinu.

Fjallað verður um allt sem viðkemur 
Brúðkaupum og er blaðinu dreift í 
90.000 eintökum.

Pantið auglýsingar/kynningar 
tímanlega hjá Bryndísi 
í síma 512-5434 eða 
á netfangið bryndis@365.is

Fréttablaðsins

Eftirtalin Apótek og heilsubudin.is selja Proactiv® Solution 

AKUREYRARR RARR PÓTEK, Kaupangi - LYFJAVERAA , Suðurlandsbraut 22
BORGARARR PÓTEK, Borgartúni 28 - GARÐSAPÓTEK, Sogavegi 108
URÐARARR PÓTEK, Grafarholti - ÁRBÆJARARR PÓTEK, Hraunbæ 115 
APÓTEK GARÐABÆJAR, Litlatúni 3 - REYKJAVÍKURAA ARR PÓTEK,
Seljavegi 2, APÓTEK HAFNARFJARÐAR, Tjarnarvöllum 11
Heildsölubirgðir, Konkord ehf. S. 568 9999, heilsubudin@heilsubudin.is

Í Proactiv® Solution eru efni sem hreinsa húð þína 
og eyða bólum. Með daglegri notkun koma efnin í 
veg fyrir að nýjar bólur myndist. Við lofum því!

Firði Hafnarfirði Sími 555 6655 - 662 5552 • kokulist@kokulist.is



SVANURINN
ÞRIÐJUDAGUR  18. MARS 2014

Svanurinn 25 ára
Mikil umhverfi svakning er meðal íslenskra fyrirtækja og sífellt 
fl eiri fá Svansvottun. Bls. 2

Gott fordæmi
Prentsmiðjan Umslag fékk Svansvottun árið 2012 og vill með 
því sýna gott fordæmi. Bls. 3

Ánægja með Svaninn
Ánægja ríkir með þau fyrirtæki sem kaupa umhverfi svottaðar 
vörur og þjónustu, samkvæmt könnun MMR frá því í fyrra. Bls. 4
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmaður auglýsinga:  Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512- 5434 Ábyrgð-
armaður: Jón Laufdal.

Undanfarin sex ár hefur verið 
mikill kraftur í Svansstarf-
inu hérlendis. Svanurinn á 

25 ára afmæli á þessu ári og verð-
ur stór ráðstefna haldin af því til-
efni hérlendis í haust. Að sögn 
Önnu Sigurveigar Ragnarsdótt-
ur, sérfræðings hjá Umhverfis-
stofnun, voru einungis fjögur ís-
lensk fyrirtæki með Svansleyfi árið 
2008 en í byrjun þessa árs bættist 
27. fyrirtækið í hópinn. „Í dag eru 
flest fyrirtækin í þjónustugeiran-
um. Af þeim eru tíu prentsmiðjur, 
sjö ræstingafyrirtæki, sex hótel og 
farfuglaheimili og nýlega bættust 
veitingastaðir og mötuneyti í hóp-
inn.“ Anna bendir á að erlendar 
ferðaskrifstofur séu í æ ríkari mæli 
farnar að gera kröfur um umhverf-
isvottun og því séu hótel, farfugla-
heimili og veitingastaðir farnir að 
huga meira að þessum málaflokki. 

Ágætis byrjun
Haustið 2011 fór verkefnið „Ágæt-
is byrjun“ af stað hjá Umhverfis-
stofnun. Verkefnið fólst í því að 
gefa nýbökuðum foreldrum lít-
inn poka sem innihélt bækling 
um efni í umhverfi barna. Einn-
ig fylgdu með prufur af nokkrum 
Svansvottuðum ungbarnavörum. 
„Verkefninu lauk síðasta haust og 
var afar vel tekið af foreldrum. Við 
stefnum að því að hefja það aftur 
næsta haust enda mjög mikilvægt 
verkefni. Umhverfisvottanir hjálpa 

neytendum að velja vörur með eig-
inleikum sem eru almennt ekki 
sjáanlegir en geta haft áhrif á um-
hverfi og heilsu.“

Innkaupanetið stofnað
Í fyrra var stofnað sérstakt neyt-
endateymi innan Umhverfisstofn-
unar. Svanurinn er þar undir ásamt 
fleiri þáttum sem snerta neytend-
ur. Anna segir teymið gera starfs-
mönnum kleift að vinna að ýmsum 
nýjum verkefnum og nefnir Inn-
kaupanetið sem dæmi. „Innkaupa-
netið er verkefni sem hefur verið 
starfrækt á Norðurlöndunum í 
nokkur ár með mjög góðum ár-
angri. Markhópur þessa verkefnis 
er fyrirtæki sem vilja skuldbinda 

sig til að minnka umhverfisáhrif 
sín með því að stunda vistvæn 
innkaup og styðjast við umhverfis-
merkingar á borð við Svaninn, Evr-
ópublómið eða sambærileg merki.“ 

Innkaupanetið er meðal annars 
hugsað til að koma til móts við fyr-
irtæki sem ekki geta fengið Svans-
vottun. „Fyrirtæki sem ganga í Inn-
kaupanetið setja sér innkaupa-
stefnu, innkaupareglur og skýra 
innkaupaferla. Innkaupanetið 
veitir stuðning og leiðbeiningar 
um hvernig gott er að bera sig að og 
geta haft jákvæð áhrif á umhverfið. 
Við erum að leita að stofnmeðlim-
um í verkefnið og eru áhugasam-
ir hvattir til að hafa samband við 
okkur hjá Umhverfisstofnun.“

Svanurinn í sókn 
Mikil vakning er meðal fyrirtækja þegar kemur að umhverfismálum.
Svanurinn verður 25 ára í ár og fá sífellt fleiri fyrirtæki vottun.

„Innkaupanetið er verkefni sem hefur verið starfrækt á Norðurlöndunum í nokkur ár með  
góðum árangri,“ segir Anna Sigurveig Ragnarsdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun.
 MYND/GVA

VIÐ
ELSKUM
UMHVERFIÐ!

gudjono@gudjono.is511 1234

www.rekstrarland.isRekstrarland | Skeifunni 11 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100
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Rekstrarland leggur mikla áherslu á vistvæna og umhverfisvottaða vöru. Með því að velja vöru og þjónustu með 
vottuðum umhverfismerkjum stuðlar þú að betra umhverfi og bættri heilsu fyrir þig og þína.

Norræni svanurinnEvrópublómið Blái kransinn 
(Astma-Allergi Danmark)

Blái engillinn Sjálfbærir skógar Húðofnæmisprófað     

OKKUR ER ANNT 
UM UMHVERFIÐ
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Umslag hefur séð um að prenta, árita, dreifa og 
póstleggja gögn fyrir fyrirtæki í rúmlega tutt-
ugu ár. „Viðskiptavinir okkar eru meðal ann-

ars bankar, lífeyrissjóðir, tryggingafélög og korta-
fyrirtæki. Við viljum sýna gott fordæmi í allri okkar 
vinnslu og hófum árið 2011 undirbúning að því að fá 
Svansvottunina. Vottunina fengum við í mars árið 
2012,“ útskýrir Ingvar Hjálmarsson, gæðastjóri hjá 
Umslagi.

Svansvottunin nær yfir alla starfsemi fyrirtækisins 
og segir Ingvar vel fylgst með að reglum sé fylgt. „Við 
tryggjum að öll efni sem við notum við prentunina 
séu vistvæn, allur litur, hreinsiefni á vélarnar og 
allur pappír sem við notum sé vistvænn og blóm- eða 
Svansmerktur sé þess kostur. Einnig fer allt efni frá 
okkur í eyðingu hjá viðurkenndum aðilum. Við viljum 
geta sannað fyrir okkur og okkar viðskipta vinum að 
við fylgjum vottuninni út í ystu æsar.

Það er hluti af mínu starfi sem gæðastjóri að gæta 
að því að starfsemin uppfylli þessar kröfur í sam-
ráði og samvinnu við starfsmenn Umslags. Við kynnt-
um vottunina fyrir starfsfólkinu reglulega á meðan 
á henni stóð og hér eru allir meðvitaðir um það hvað 
Svansvottunin þýðir,“ segir Ingvar.

Hann segir þó að ekki megi sofna á verðinum. Fram 
undan séu breytingar á kröfum Svansmerkisins sem 
meðal annars prentsmiðjur verði að fylgjast með. 
„Kröfurnar sem gerðar eru til prentþjónustu verða 
hertar. Það þýðir að þær prentsmiðjur sem  komnar 
eru með vottunina þurfa að endurskoða enn frekar 
sína starfsemi. Vottunin okkar rennur út á þessu ári og 
nú er unnið að því að endurnýja hana með nýjum for-
merkjum. Við reynum sífellt að skila sem bestri vinnu 
og sem dæmi má nefna að Umslag er eina fyrirtækið í 
prentiðnaði í dag sem fengið hefur ISO-27001 öryggis-
vottunina. Það er í raun áframhald á okkar stefnu að 
vinna ávallt eftir stöðlum sem sanna og sýna að þetta 
fyrirtæki hugsar um hag viðskiptavina sinna og um 
hag umhverfisins.“

Hagur umhverfisins í fyrirrúmi
Prentsmiðjan Umslag fékk vottun norræna umhverfismerkisins Svansins til staðfestingar á góðum árangri í umhverfismálum árið 2012. Ingvar Hjálmarsson segir það markmið 
fyrirtækisins að hugsa ávallt um hag viðskiptavina sinna og umhverfisins. Svansvottunin nær yfir alla starfsemi Umslags og segir Ingvar vel fylgst með að reglum sé fylgt.

Umslag er 
til húsa í 
Lágmúla 5. 
Fyrirtækið 
fékk vottun 
umhverfis-
merkisins 
Svansins.

Prentun hjá 
Umslagi er 
vistvæn, allur 
litur, hreinsiefni 
á vélar og allur 
pappír sem 
notaður er er 
vistvænn. 

Starfsfólk Umslags reynir sífellt að skila sem bestri vinnu og hugsa um hag viðskiptavina sinna og um hag umhverfisins. MYND/GVA

FRÁ HUGMYND 
TIL VIÐTAKANDA
Við getum aðstoðað þig alla leið

U M H V E R F I S V O T T A Ð  
F Y R I R T Æ K I

Á þeim aldarfjórðungi sem liðinn er frá stofnun Umslags ehf. hefur 
fyrirtækið markað sér sérstöðu í prentun, pökkun og dreifingu gagna 
fyrir fyrirtæki og stofnanir. Við hrindum óskum viðskiptavina okkar í 
framkvæmd og þjónustum þá alla leið, allt frá því að hugmyndin kviknar 
og þar til hún er orðin að veruleika í höndum viðtakanda.

Umslag hefur alla tíð lagt ríka áherslu á umhverfismál og við erum því 
stolt af því að vera Svansvottað fyrirtæki.

ÖRYGGI ÁRITUN PRENTBOX

PRENTUNHÖNNUN PÖKKUN

Kíktu á okkur á 
facebook.com/umslag
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ÁNÆGÐ MEÐ SVANINN
Svanurinn er opinbert um-
hverfismerki Norðurlandanna. 
Strangar kröfur tryggja að 
Svansmerkt vara er betri fyrir 
umhverfið og heilsuna. Gerð 
var könnun er varðar Svaninn á 
síðasta ári. Þegar þátttakendum 
var sýnt Svansmerkið þá þekktu 
77% merkið í sjón. Frá árinu 2008 
hefur þetta hlutfall breyst mikið 
en þá sögðust aðeins 23% þekkja 
merkið. Þegar þátttakendur voru 
beðnir um að nefna fyrsta um-
hverfismerki sem þeim dytti í hug 
þá nefndu 42% Svaninn, aðeins 
2% nefndu önnur merki og aðrir 
gátu ekki nefnt neitt merki. 43% 
aðspurðra sögðust jákvæðari í 
garð þeirra fyrirtækja sem kaupa 
umhverfisvottaðar vörur og 
þjónustu í sínum rekstri. Þegar 
þátttakendur voru spurðir hvort 
þeir treystu yfirlýsingum um um-
hverfiságæti vöru ef varan er með 
Svaninn svöruðu 41% því játandi. 
Það er töluvert hærra hlutfall en 
á hinum Norðurlöndunum en þar 
er meðaltalið 21%. 

Könnunin var framkvæmd af 
MMR á Íslandi. Þátttakendur voru 
á aldrinum 15-74 ára og fengust 
svör frá 598 á Íslandi. 

Mörg íslensk fyrirtæki eru nú 
Svansvottuð og Svansmerktar 
vörur má nú finna í auknum mæli 
í verslunum. 

SVANSMERKT FYRIR BÖRN
Svansmerktar vörur eru sjálfsagt val fyrir foreldra því sett eru 
sérstaklega ströng viðmið á vörur sem ætlaðar eru börnum, 
svo sem bleiur, leikföng, fatnað og hreinlætisvörur. 

Börn eru viðkvæmari fyrir áhrifum ýmissa óæskilegra efna 
sem notuð eru við framleiðslu og því er notkun þeirra lág-
mörkuð. Gerðar eru mjög strangar kröfur um hráefni í Svans-
merktum bleium og ekki má nota krabbameinsvaldandi og 
hormónatruflandi eldvarnarefni á leikföng. Fatnaður skal vera 
úr lífrænt ræktuðum eða sambærilegum trefjum og Svans-
merkt sólarvörn, tannkrem og sápa, sem er ætluð börnum, má 
ekki innihalda ilmefni. 

Svansmerktar vörur eru því með þeim öruggustu í sínum 
vöruflokki.
 Heimild: Umhverfisstofnun (ust.is)

LEIKIÐ VIÐ SVANHILDI
Eitt af því skemmtilegasta sem 
mörg börn vita er að lita og 
föndra. Í þessu skemmtilega 
Svanshefti gefst börnum einmitt 
tækifæri til að leysa ýmis verkefni 
sem innihalda fróðleik, þrautir, 
litasíður, spil og krossgátur, og 
fræðast um umhverfið með frú 
Svanhildi. Upplagt er að prenta 
þetta fallega hefti út, skoða með 
börnunum og fræða um um-
hverfisvernd og náttúruna. 
http://www.svanemerket.no/
PageFiles/1030/Svanhild%20
hefte_web.pdf

UMHVERFISMERKI

Prentsmiðja

141 912

VIÐ ERUM
ORÐIN GRÆN

Góður árangur í umhverfismálum er forgangsmál hjá prentsmiðjunni Litrófi og því til staðfestingar 
hefur fyrirtækið fengið opinbera vottun Svansins.

Kröfur Svansins fyrir prentsmiðjur eru mjög strangar, sérstaklega hvað varðar efnanotkun.

Við leggjum einnig áherslu á vali á umhverfisvænum eða endurunnum pappír, að magn afskurðar sé 
haldið í lágmarki og öll önnur svið starfseminnar falli að kröfum um umhverfismál vottunarinnar.

Svansmerkið er ánægjulegur vitnisburður um samtakamátt í umhverfismálum Litrófs og augljós 
ávinningur fyrir viðskiptavini í innkaupum á vistvænum forsendum.

Komdu í lið með okkur.

Vatnagörðum 14 | 104 Reykjavík | Sími 563 6000 | litrof.is



BÍLAR &
FARARTÆKI

VW Tiguan sport _ style. Árgerð 2010, 
ekinn 31 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.490.000. Rnr.223206.

DODGE Ram 2500 quad 4x4st. 
Árgerð 2008, 35 tommu breyttur 
ekinn 64 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.900.000. Rnr.230800. skoðar skipti

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

ÚTSALA ÚTSALA
CAN AM RENEGADE 800 4WD árg. 
2008 ek. 4 Þkm, götuskráð, búið að 
styrkja grindina og setja hlífðarplötu 
undir, er á Big Horn 27”x12” dekkjum 
á 8” Bedlock felgur ,grind framan og 
aftan, kassi, aukatankur, rafmagnsstýri 
ofl ofl, tilboðsverð 1290 þús, áhvílandi 
1050 þús Rnr. 203159 gsm 893-9500

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.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

NÝ ADRIA HJÓLHÝSI
ÚTSALA, Eigum til ný Adria hjólhýsi 
í nokkrum stærðum og gerðum á 
frábærum verðum, Ekki missa af 
þessu, komdu til okkar og skoðaðu 
úrvalið, ATH takmarkað magn, Eru í 
salnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 11-15
http://www.isband.is

TOYOTA Iq bensín 1.0. Árgerð 2010, 
ekinn 48 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.690.000. Rnr.210339.

KIA Ceed w/g lx 1.6 disel sjálfsk.. 
Árgerð 2011, ekinn 90 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.090.000. 
Rnr.210300. 4 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

CHEVROLET Captiva 7 sæta með 
leðri. Árgerð 2010, ekinn 96 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.990760.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

BÍLL DAGSINS !!
LAND ROVER FREELANDER árg. 2001 
ek. 98 Þkm Sjálfskiptur, topplúga, 
krókur, Ný tímareim, 100% smur og 
þjónustubók, tilboðsverð 490 þús Rnr. 
147307 gsm 899-39500

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

TOPPEINTAK
Toyota Corolla ‚03 sk.15. óryðgaður, 
gott lakk, upphækkaður, krókur, 
keyrður aðeins 146.600. Undirvagn 
ryðvarin annað hvert ár. Ásett verð 
740.00 en fæst á 510.000 stgr. 4 
Sumardekk. Upplýsingar í síma 
5877762 og 8987762.

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

 500-999 þús.

FRÁBÆR EYÐSLUGRANNUR 
FERÐABÍLL

Honda HR-V 1.6 árg ‚00. ekinn 181þús 
km. beinskiptur. ný skoðaður. ný 
yfirfarinn á verkstæði. heilsársdekk. 
flottur og skemmtilegur bíll. ásett 
680þús. Tilboðsverð aðeins 490þús 
stgr. möguleiki á 100% vísaláni. s:659-
9696

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

SJÁLFSKIPTUR 
TILBOÐSVERÐ !

Ford Fusion árg ‚06 ekinn 162þús 
km. sjálfskiptur. 5 dyra. ný tímareim. 
ný skoðaður. ný vetrardekk. smurbók 
frá upphafi. virkilega eyðslugrannur 
bíll í góðu standi. ásett verð 940þús. 
Tilboðsverð aðeins 650þús. möguleiki 
á 100% vísaláni. s:659-9696

 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.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

 Hjólbarðar

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

 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.

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.

 Garðyrkja

 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

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Tek að ýmis smærri verkefni. 
Uppl.8478704,manninn@hotmail.com

 Tölvur

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

 Nudd

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

 Rafvirkjun

AH-RAF

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

 Trésmíði

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

 Önnur þjónusta

SKRADDARINN Á 
HORNINU 

ÁRNI GÆRDBO 
KLÆÐSKERI

Opið alla virka daga frá kl. 10-12 
& 13-16.

Skúlagata 26. S. 861 4380.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

3.5” stafrænn skjár, 
Auðvelt í uppsetningu

Hurða-gægjugat

k tuv gur     s  5 -  

kjá

fyrir hurðaþykkt 
-

Save the Children á Íslandi

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



 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

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

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Herbergi til leigu í Leirubakka fyrir 
reglusaman einstakling. Baðherbergi, 
ískápur og fleira fylgir. S. 8446851

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

 Húsnæði óskast

Reglusöm eldri kona óskar eftir 
herb. í Rvk. Helst sem fyrst. Uppl. í 
s.8634724.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Leitum að dugmiklum starfsmönnum 
á hjólbarða- og smurstöðvar 
Dekkjahallarinnar í Reykjavík 
og Akureyri. Umsóknir sendist á 
thorgeir@dekkjahollin.is

VEITINGASTAÐURINN TRIO 
ÓSKAR EFTIR HRESSU 
OG ÁBYRGÐARFULLU 

STARFSFÓLKI:
Matreiðslumönnum / kokkum 

með menntum og einnig 
aðstoðarkokkum. Þjónum með 
reynslu. Fullt starf og hlutastarf 

eru í boði Fullum trúnaði er 
heitið.

Vinsamlegast sendið umsóknir 
með mynd á trio@trio.is

ÞJÓNN ÓSKAST!
Óskum eftir vönum þjón í 

framtíðarvinnu. Vaktarvinna 2-2-3 
ca. frá klukkan 11 - 20. Íslensku 

kunnátta skilyrði.
Upplýsingar í s. 899 1965

óskar eftir að ráða 
þjónustulundaða, söludrifna 
og kraftmikla starfsmenn til 

að sinna útiþjónustu á völdum 
starfsstöðvum félagsins á 

höfuðborgarsvæðinu. Um er að 
ræða fullt starf í vaktavinnu til 

framtíðar.
Áhugasamir sæki um á 

www.n1.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera  
skil nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar: 
 
Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 17. mars 2014, virðisaukaskattur sem 
fallið hefur í eindaga til og með 5. mars 2014 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í eindaga til og með 17. mars 
2014, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og 
utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, 
gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, 
vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, 
fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á  
eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
 Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur, sérstakur  
 eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlánasjóðs- og  
 iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar   
 barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald. 
 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og öllum 
kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda. 

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í ríkissjóð er allt að 
19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem 
fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn 
fjármagnstekjuskatt, áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er 
skulda bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjald-
endur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðslu-
áskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í 
þessum tilvikum.

          Reykjavík, 18. mars 2014

Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík  
 
 
 

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

 

tilkynningar

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík   |   Sími 585 8300   |   postdreifing.is

Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

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

á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60% 

landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið 

til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn 

á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.
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Aðalfundur Íslandsdeildar 
Amnesty International
föstudaginn 28. mars 2014, kl. 17 í húsnæði 
deildarinnar, Þingholtsstræti 27, 101 Rvk., 3. hæð

Dagskrá: 
 Zoryan Kis herferðastjóri Amnesty International í 
Úkraínu heldur erindi um ástand mannréttinda í 
Úkraínu. Erindið fer fram á ensku.

 Aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum 
deildarinnar.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Nýkomið í sölu mjög gott einbýli á einni hæð ásamt bílskúr 
vel staðsett  við Aratún 5 í Túnahverfi í Garðabæ. Um er að 
ræða mjög gott einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr 
samtals 187,2 fermetrar ásamt ca 25 fermetra sólstofu sem 
er ekki inn í heildar fermetratölu. Eignin skiptist í forstofu, 
gestasnyrtingu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, garðstofa, 
gang, tvö herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús 
og bílskúr / íbúð. Verð 55 millj.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft endaraðhús með 
innbyggðum bílskúr samtals 260 fm. Vandaðar innréttingar. 
Parket. Fullbúin góð eign. Frábær staðsetning. Hagstæð lán. 
Verðtilboð

Mjög gott endaraðhús með innbyggðum bílskúr samtals 
um 190 fm. á fjölskylduvænum stað við Hlíðarbyggð 27 í 
Garðabæ. Eignin er góðu ástandi töluvert endurnýjuð og  
er vel staðsett neðst í botnlanga. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, gang, þrjú herbergi, 
baðherbergi, aukaherbergi með baði, geymslu, þvottahús 
og bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur 
garður. Verð  52,9 millj.

Nýkomin i sölu sérlega fallega útsýnisíbúð á þessum 
eftirsótta stað við Maltakur 3B í Garðabæ. Gott aðgengi er 
að íbúðinni sem er á fyrstu hæð með sér inngangi. ibúðin er 
84,6 fermetrar með geymslu. Skipting eignarinnar: Forstofa, 
hol, svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús, baðherbergi, 
þvottahús og svalir, auk þess er geymsla í sameign.  
Fallegar innrétingar og gólfefni. Verð 27,9 millj. 

Hraunhamar fasteignasala kynnir raðhús á tveimur hæðum 
229,3 fm með innbyggðum bílskúr. Húsin verða afhend 
fullbúin að utan og frágengin lóð. Að innan verður húsin 
tilbúin til innréttinga. Eigninirnar skiptast í forstofu, baðher-
bergi, eldhús,stofu, borstofu og bílskúr. Á efri hæð eru þrjú 
herbergi, fjölskyldurými sem hægt er að breyta í herbergi, 
baðherbergi, þvottahús og geymsla. Góð sér lóð fylgir hverri 
eign. Verð frá 56 millj. 

Draumahæð - Raðhús

Aratún - Einbýli 

Hliðarbyggð  - Raðhús

Maltakur - 2ja herbergja

Byggakur 1 - 9 - Raðhús 

GARÐABÆR

SELD

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.

Hverfisgata 50.  4ra – 5 herb. útsýnisíbúð

Lerkiás 9 - Garðabæ

Barónsstígur 61. 3ja herbergja íbúð.

Hjarðarhagi 40  -  3ja herbergja íbúð.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 18.00-18.30

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-17.30

Mjög glæsileg útsýnisíbúð á 4. hæð með suðursvölum í góðu 
fjölbýlishúsi. Íbúðin er öll mjög opin, björt og skemmtileg og  
í New York loft stíl. Nýlegt eldhús er í íbúðinni og nýlegar  
raflagnir og tafla. Stórt og bjart alrými með gólfsíðum gluggum. 
Þrjú herbergi. Fallegt útsýni út á sjóinn, að Esjunni og víðar. 
Íbúðinni fylgir séreignarréttur að ca. 75 fermetra þaksvölum, 
sem reisa má á þaki hússins. Verð 44,9 millj.  Verið velkomin

Fallegt 179,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum að  meðtöldum 
21,7 fm. bílskúr. 2-3 svefnherbergi og gott stofurými. Opið eldhús 
með ljósri viðarinnréttingu. Innfelld lýsing er á allri efri hæðinni. 
Gólfsíðir gluggar  eru í stigauppgangi sem gefa góða birtu. 
Útsýnis nýtur frá svölum á efri hæð. Stór timburverönd með 
skjólveggjum. Eikarparket og náttúruflísar á gólfum.  
Verð 59,5 millj.   Verið velkomin

Vel skipulögð 71,6 fm. íbúð að meðtaldri 4,7 fm. geymslu á  
3. hæð miðsvæðis í borginni. Bjartar samliggjandi stofur með 
útsýni til Bláfjalla og víðar.  Rúmgott svefnherbergi. Fallegar 
upprunalegar innréttingar í eldhúsi. Suðaustur svalir út frá 
borðstofu. Hús nýlega viðgert að utan   Frábær staðsetning þar 
sem stutt er í alla þjónustu.  Verð 23,9 millj. Verið velkomin

Falleg og mikið endurnýjuð 69,9 fm. (að meðtaldri 2,8 fermetra 
geymslu) 3ja herbergja kjallaraíbúð á þessum eftirsótta stað 
í vesturbæ Reykjavíkur. Búið er að endurnýja m.a. eldhús, 
baðherbergi og gólfefni ásamt gluggum og gleri. Húsið að utan 
er nýlega viðgert að utan og þak endurnýjað árið 2013.  
Íbúðin er laus og til afhendingar strax. Verð 23,9 millj. 
Verið velkomin.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

fundir / mannfagnaður

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð: 23,5millj.

Staðarhvammur 12 2 0 
Hafnarfjörður

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

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Vel skipulögð 83,4 fm. 2.hæð

Nýlegur sólskáli innaf stofu

Góðar suður svalir

Allar nánari upplýsingar veittir

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi 

sími: 893-9929
pall@miklaborg.is

fasteignir

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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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 fer fram frá 
Keflavíkurkirkju, fimmtudaginn 20. mars kl. 13.00.

                           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.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir okkar, tengdamóðir og amma,

AUÐUR ERLA HÖGNADÓTTIR
Króktúni 18, Hvolsvelli,

andaðist á heimili sínu þann 13. mars. 

Ólafur Sigurþórsson
Anný Helena Hermansen            Kolbeinn Hreinsson
Ágúst Þór Ólafsson
Anný Ólafsdóttir Róbert Lorenc
Sigríður Linda Ólafsdóttir Benedikt Sveinbjörnsson
Vigdís Heiða Ólafsdóttir
Ólafur Erlingur Ólafsson Camilla Guðmundsdóttir
Sindri, Sveinbjörn, Sigurður, Kolbeinn, Kristján, Auður, 
Kristín, Díana, Benedikt, Sandra og Ísabella

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

BJÖRG JAKOBSDÓTTIR
síðast til heimilis  

á Hjúkrunarheimilinu Eir,

lést föstudaginn 14. mars í faðmi fjölskyldu 
sinnar. Útförin verður auglýst síðar.

 
Bjarni Árnason
Jakob Árnason       Lucinda Hjálmtýsdóttir
Kristinn R. Árnason     Dagmar Magnúsdóttir
Bjarni Örn Kristinsson
Rakel Lind Kristinsdóttir

Útför móður okkar, tengdamóður,  
ömmu og langömmu,

RAGNHEIÐAR GUÐMUNDSDÓTTUR
Heiðu í Auðsholti,

fer fram frá Skálholtskirkju laugardaginn  
22. mars kl. 14.00.

Sigríður Ása Einarsdóttir Gunnar Gunnarsson
Guðmundur Gils Einarsson Jarþrúður Jónsdóttir
Unnsteinn Einarsson
Vilborg Einarsdóttir Magnús Karlsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Útför ástkærrar móður minnar, 
tengdamóður, ömmu, systur og mágkonu,

DÓRU INGVARSDÓTTUR
Stapaseli 13, Reykjavík,

fer fram frá Seljakirkju, fimmtudaginn  
20. mars kl. 11.00. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Heimahlynningu 
Landspítalans í Kópavogi, sími 543 1159.

Þórunn Ólafsdóttir Marteinn Sigurðsson
Berglind Marteinsdóttir Ólafur Marteinsson
Helgi Ingvarsson Bára Sólmundsdóttir

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

GUÐRÚN ÞÓRHALLSDÓTTIR
Skúlagötu 44,

verður jarðsungin frá Neskirkju föstudaginn 
21. mars, kl. 15.00. Blóm og kransar eru 
vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á líknarfélög. 

Sigurður Árni Sigurðsson
dætur, tengdasynir, barnabörn og langömmubörn.

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

og útför okkar ástkæra

ÁRNA BÁRÐAR GUÐMUNDSSONAR
Sólvangsvegi 3, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á 
hjúkrunarheimilinu Sólvangi í Hafnarfirði  
fyrir umönnun og stuðning.

Guðný Árnadóttir Benedikt Jónsson
Guðmundur Rúnar Árnason Ingibjörg Jónsdóttir
 barnabörn og barnabarnabörn.

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

RÓSA SIGURÐARDÓTTIR
lést í heimabæ sínum, Seattle í 
Bandaríkjunum, 24. febrúar. Jarðarförin fór fram þar. 
Minningarathöfn verður haldin í Fríkirkjunni í Reykjavík 
föstudaginn 21. mars kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlega 
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík. 

Gunnar Jóhannesson
Sandra Gunnarsdóttir Pétur Hallgrímsson
Birgir Gunnarsson Jóhannesson Svava Björg Jóhannesson
Haukur Gunnarsson Jóhannesson Lisa M. McKeirnan
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona,  
móðir, tengdamóðir, dóttir og systir,

GUÐRÚN ÍSLEIFSDÓTTIR
sjúkraliði,

Jörundarholti 228, Akranesi,

lést á sjúkrahúsi Akraness eftir hetjulega baráttu við erfið veikindi 
12. mars síðastliðinn. Hún verður jarðsungin frá Akraneskirkju 
föstudaginn 21. mars kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á styrktarreikning Landspítalans til tækjakaupa til 
geislameðferðar krabbameina, nr. 0513-26-022245,  
kt. 640394-4479.  
Innilegar þakkir til þeirra sem veittu henni styrk í veikindum 
hennar. Sérstakar þakkir til starfsfólks A-deildar á HVE.

Guðmundur Skúlason
Andrea Katrín Guðmundsdóttir Henrik Garcia
Bjarki Þór Guðmundsson Þóra Björg Ingvadóttir
Ísleifur Örn Guðmundsson Arnbjörg Baldvinsdóttir
Ísleifur Bergsteinsson Andrea Þórðardóttir
Gunnar Örn Ísleifsson   
Þórunn Lovísa Ísleifsdóttir Ottó Ragnar Jónsson
 

„Mér finnst Sigurður birtast í skrif-
um sínum og verkum eins og hver 
annar menntamaður og tel hann hafa 
verið marktækan fornleifafræðing,“ 
segir Gunnar Karlsson sagnfræð-
ingur um Sigurð Vigfússon, sem var 
forstöðumaður Forngripasafnsins frá 
því um 1880 til 1892. Gunnar heldur 
hádegiserindi um hann í Þjóðminja-
safninu í dag.  

Sigurður var af fátæku fólki kom-
inn, var ólæs 14 ára gamall, sam-
kvæmt vitnisburði sóknarprests, og 
naut ekki skólagöngu í uppvextinum. 
Síðar nam hann gullsmíði, meðal ann-
ars í Kaupmannahöfn og stundaði þá 
iðju í Reykjavík þangað til hann tók 
við safninu.

„Sigurður hefur orðið fyrir gagn-

rýni og skopi fræðimanna fyrir trú-
girni á Íslendingasögur. Hann hafi 
sífellt verið að leita staðfestingar á 
atburðum sem segir frá í sögunum. 
En hann gerði miklu meira. Hann 
gætti ekki aðeins Forngripasafnsins, 
sem þá var á Dómkirkjuloftinu, held-
ur ferðaðist um stóran hluta landsins, 
kannaði fornleifar og talaði við fólk,“ 
lýsir Gunnar og segir skýrslur hans 
merkilegan vitnisburð um hversu 
fólk var vel að sér um fornleifar á 
Íslandi á síðari hluta 20. aldar.

Þrátt fyrir að presturinn teldi Sig-
urð ólæsan 14 ára segir Gunnar hann 
hafa orðið furðu fróðan og meðal 
annars vitna í dönsk rit. „Svo hefur 
hann orðið ágætlega skrifandi og efni 
eftir hann var oft stór hluti af árbók 

Fornleifafélagsins,“ segir sagnfræð-
ingurinn. 

Sigurður Vigfússon var sá þriðji 
til að annast Forngripasafnið sem 
nú heitir Þjóðminjasafn. Fyrstur var 
Sigurður Guðmundsson málari og 
annar í röðinni var Jón Árnason þjóð-
sagnasafnari. „Sigurður Vigfússon 
var aðstoðarmaður Jóns og tók svo 
við,“ segir Gunnar. „Hann kemur inn 
í þetta þegar Sigurður Guðmundsson 
málari er að hanna íslenska kven-
þjóðbúninginn. Þá hefur verið leitað 
til Sigurðar Vigfússonar með smíði 
silfurverksins. Þannig komust þeir 
Sigurðarnir í samband.“

Fyrirlestur Gunnars í Þjóðminja-
safninu í dag er öllum opinn og 
aðgangur er ókeypis. gun@frettabladid.is

Ver fornan fræðimann
Vörn fyrir sjálfmenntaðan fornleifafræðing nefnist erindi sem Gunnar Karlsson heldur 
um Sigurð Vigfússon þjóðminjavörð í Þjóðminjasafninu milli klukkan 12 og 13 í dag. 

FYRIRLESARINN   „Hann gætti ekki aðeins Forngripasafnsins, sem þá var á Dómkirkjuloftinu, heldur ferðaðist um stóran hluta landsins, 
kannaði fornleifar og talaði við fólk,“ segir Gunnar um Sigurð Vigfússon. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Save the Children á ÍslandiSave the Childh ren á Ír s



Engir punktar, engin aukakort og ekkert vesen!

SVONA FÆRÐU AFSLÁTT ÁN 
ÞESS AÐ BIÐJA UM HANN!

Fríðindakerfi fyrir áskrifendur 365

Í GRAFARVOGI

 Í Vild færðu 
afsláttinn án þess 
að biðja um hann

 Afslátturinn 
kemur sjálfkrafa 
á kortaviðskiptin 

Um 20 fyrirtæki og 
verslanir eru í Vild 

og fer fjölgandi

JA
N
Ú
A
R

Allir áskrifendur sjónvarps- eða fjarskiptaþjónustu 
365 fá nú sjálfvirkan afslátt hjá fjölda fyrirtækja 

og verslana án þess að þurfa að biðja um hann. 
Það eina sem þarf að gera er að skrá  greiðslukort 

fjölskyldunnar í VILD á 365.is. 

jónustu
irtækja

m hann. 
slukort 

á 365.is.......  .  
skráðu þig á

ðu þig á

ur 365

HHHAAAPPPDRÆÆTTTTTIIÆTÆTTTTITTII 
HHAAPPAAPP DDRRÆ
Í HHVVEERRJJUUMRJUJUUMMM UMMÍ HHVVEÍÍ HHVEERRJ
MMÁNUÐIINUÐINNUNUÐNUÐINNUÐNNUNUNUÐNNNNNNUÐIÁNÁNNMÁNMÁNMÁNMÁNÁNNNUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN !!!

HAPPDRÆTTI Í HVERJUM MÁNUÐI!Í mars drögum við út:4446‘6 ‘ Samsmsunungg sjsjónvarppp
6   SaaS mamsm ónnvavarpjóónvsjjóg unnmsu 46‘6‘‘ 46‘‘ Samsung sjónvarpHvert skráð kort í VILD gildir sem happdrættismiði
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. umhverfis, 8. lyftiduft, 9. 
sæti, 11. golf áhald, 12. ís, 14. yfir-
stéttar, 16. fyrirtæki, 17. áþekk, 18. 
hylli, 20. skst., 21. horfðu.
LÓÐRÉTT
1. ryk, 3. líka, 4. nennuleysi, 5. orlof, 
7. sætuefni, 10. hestaskítur, 13. frost-
skemmd, 15. listi, 16. tal, 19. tveir 
eins.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. golf, 6. um, 8. ger, 9. set, 
11. tí, 12. klaki, 14. aðals, 16. ms, 17. 
lík, 18. ást, 20. fr, 21. litu. 
LÓÐRÉTT: 1. kusk, 3. og, 4. letilíf, 5. 
frí, 7. melassi, 10. tað, 13. kal, 15. skrá, 
16. mál, 19. tt.

„Einu verurnar sem eru það þróaðar að þær geti tjáð 
hreina ást eru hundar og ungbörn.“

Johnny Depp

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.

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

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

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

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

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

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

Já?!
T...

Tveir 
bjórar!

Tveir bjórar...Ég 
skal bara gefa 

ykkur bjór...

Í BOÐI 
HÚSSINS!

Til haming ju 
með 

deildartitilinn, 
strákar!

Jesús minn! 
Ég er að verða 
alveg ruglaður 

í ríminu!

Vitleysa! Þú 
hefur alltaf 

verið ruglaður í 
ríminu, Pondus!

Þegiðu!

Já, við pöntuðum 
vatnsrúmið.

Að vera 
foreldri 
þýðir...

... að það er oft gaman og spennandi 
- bara vanalega ekki á sama tíma.

Hvar myndirðu 
fela þig ef þú 

værir þungaður 
snákur?

Aserinn Mamedyarov (2.757) vann 
Rússann Andreikin (2.709) laglega 
í fjórðu umferð Áskorendamótsins 
í skák.
Hvítur á leik

38. Dd6! Da6 39. Hd7+ Kg6 40. Dc6 
Dc8 41. Hd8 Hc4 42. Dxc4 og Rúss-
inn gafst upp. Anand er efstur með 3 
vinninga. Aronian og Kramnik koma 
næstir með 2½ vinning.
www.skak.is: Kramnik og Aronian 
mætast í dag.



fimm RÉTTA 
ÓVISSUFERÐ
með vinunum.

Ferskt á hverjum degi

Hangikjöt, eggjasalat og fínt brauð. Roastbeef, remúlaði, 
steiktur laukur og fínt brauð. 
Rækjusalat og fínt brauð.

BITARGGaammllii ggóóððii 20

Hangikjöt, piparrótarsósa, salatmix og kornbrauð. Beikon, 
egg, steiktir, ferskir sveppir og fínt brauð. Kjúklingur, rautt 
pesto, sýrður rjómi, paprika, 
salatmix og kornbrauð.

BITAREEððaallbbaakkkkii 20

Reykt skinka, egg, jöklasalat. Tikka masala kjúklingur, 
jöklasalat. Kjúklingaskinka, smurostur,  ofnbakaðir 
tómatar, salatmix.

BITARTToorrtttiillllllaa vveeiisslluubbaakkkkkii 30

Spínat, rauðlaukur, fetaostur, lauksósa. Lúxusskinka, 
smurostur, salatmix. Reyktur lax, rjómaostur, salatmix.

BITARTTToorrttiillllaaa oossttaabbaakkkkkii 30

Reyktur lax, jöklasalat, chantillysósa, fínt brauð. 
Kjúklingur, egg, lauksósa og kornbrauð. Kalkúnn,
beikon, tómatar, sinnepssósa 
og kornbrauð. 

BITARLLLLúúúxxxxuuussbbbaaakkkkkkii 20

Heilhveititortilla, hummus, paprika, salatmix. Heilhveiti-
tortilla, reyktur lax, salatmix, rjómaostur. Tómattortilla, 
spínat, fetaostur, rauðlaukur, 
lauksósa.

BITARTToorrttiillllaaa hheeiillssuubbbaakkkkii 30

MANNSÁÁvvaaxxttaabbaakkkkii 10
BITARPPííttuubbaaakkkkkii 24

Eplakaka / Súkkulaðikaka / Gulrótarkaka.

BITARKKööökkuubbaakkkkii 24

Viltu bjóða upp á margréttaða óvissuferð á næsta 
fundi? Viltu hafa spennandi hlaðborð í veislunni? 
Við bjóðum upp á ferska og ljúffenga veislubakka 
með fjölbreyttum brauðréttum, tortillum og kökum 
og jafnvel ávöxtum. Það er auðvelt að velja og 

panta á netinu og við bjóðum ókeypis heimsendingu 
á höfuðborgarsvæðinu ef pantaðir eru 4 bakkar eða 
fleiri. Munið að panta þarf bakkana eigi síðar en 
kl. 15:30 daginn fyrir afhendingu. 

Rækjusalat og fínt brauð.

beikon, tómatar, sinnepssósa 
og kornbrauð.

Vínber, melónur, ananas, appelsínur, perur og fleiri góðir 
ávextir allt eftir árstíðum
og framboði.

.111..999999900 kkkrr.. kkkrr.. 22..99999900 kkkkrrr...

..33.66666000 kkrrr.. rr..33..3333300 kkrr..

..rr.333.333333000 kkkkrr. rrr.333..33333000 kkkrr

565 6000 / somi.is

Pantaðu í 
síma 565 6000 
eða á somi.is.

Bragðgóðir fundir og ljúffengar veislur.

333.333300  kk

Tikka masala kjúklingur 
og íssalat / Reykt 
skinka, eggja- 
og íssalat.

tómatar, salatmix.

33.6666600 kkkrrr..

spínat, fetaostur, rauðlaukur,
lauksósa.

333..666600 kkrr..
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Í HIMNARÍKI
 Jon Bon Jovi lést þann 19. desember 2011 
samkvæmt fjölda frétta og vefsíðunni 
Wikipedia. Söngvarinn sannaði að hann væri 
lifandi á Facebook og birti mynd af sér með 

orðsendingu sem í stóð: „Himna-
ríki lítur út eins og New 

Jersey, 19. desember 
2011, 6.00.“

Platfréttir um andlát stjarnanna 
tröllríða internetinu

Sögur um að leikarinn Wayne Knight, sem þekktastur er fyrir að leika Newman í Seinfeld, væri látinn fóru 
á fl ug um helgina. Sögurnar reyndust ekki vera sannar og leiðrétt leikarinn misskilninginn á Twitter. Þetta er 

hins vegar langt frá því að vera í fyrsta sinn sem sögur af þessu tagi plata heimsbyggðina upp úr skónum.m.

RUGLINGSLEGT KASSAMERKI
 Kassamerkið #nowthatchersdead ruglaði marga í 
ríminu þegar Margaret Thatcher lést í apríl í fyrra. 
Sumir lásu kassamerkið sem Now That Cher Is Dead, 
eða núna þegar CHER ER LÁTIN: Sögusagnirnar um 
andlát söngkonunnar fóru á flug og var raunveruleika-
stjarnan Kim Kardashian ein þeirra sem létu blekkjast 
og tísti: „Var ég að heyra að Cher væri dáin? Er það 
rétt? Guð minn góður.“

STAÐFESTI ANDLÁTIÐ Á TWITTER
 Leikarinn Russell Crowe átti að hafa dáið þann 10. 
júní árið 2010 þegar hann var í tökum á kvikmynd 
í Austurríki. Russell tók þátt í gríninu og staðfesti 
það á Twitter. „Ég get ekki svarað tístum eftir að 

ég datt niður af fjallsbrún í Austurríki. Fjölmiðlar 
hafa aldrei rangt fyrir sér.“

ÁNÆGÐUR MEÐ AÐ 
VERA Á LÍFI
 Fréttir um að Playboy-
kóngurinn Hugh Hefner 
hefði látist úr hjartaáfalli 
þann 11. júlí árið 2011 fóru 
eins og eldur í sinu um 
heiminn. Hugh ákvað að 
leiðrétta þennan hvimleiða 
misskilning á Twitter-síðu 
sinni. „Ég er glaður yfir að 
sjá hve margir eru ánægðir 
með það að ég sé ekki 
dauður. Það er ég líka.“

MINNINGAR-
RÆÐA UM 
HANN SJÁLFAN
  Twitter logaði 25. júní 
2009 eftir að hrekkja-
lómur bjó til frétt um 
að Jeff Goldblum hefði 
látist á Nýja-Sjálandi. 
Jeff kom fram í þætti 
Stephens Colbert 
nokkrum dögum síðar 
og sagðist vera lifandi. 
„Mér þykir leitt að trufla 
minn kæra vin Stephen 
en ég er ekki dáinn. Ég 
var ekki einu sinni á 
Nýja-Sjálandi í síðustu 
viku!“ sagði leikarinn. 
Þegar Stephen sagði 
honum að lögreglan á 

Nýja-Sjálandi hefði 
staðfest andlátið 

bauð Jeff upp á 
minningarræðu. 
„Enginn mun 
sakna Jeffs 
Goldblum 
meira en ég. 
Hann var ekki 
aðeins vinur 
og lærimeistari, 
hann var einn-

ig … ég.“

FRÆGASTA PLATFRÉTT Í HEIMI
 Söngvarinn Paul McCartney á að hafa 

hrokkið upp af árið 1966 og hefur 
staðgengill hans spilað tónlist í hans stað 
allar götur síðan. Í mars 2012 voru þessar 

sögur endurvaktar þegar kassamerkið 
RIP Paul McCartney varð trend á Twitter.

g
ríki lítur út e

Jersey, 19
2011, 6

LÉST Í FLUGSLYSI
Vefsíðan fakeawish.com sagði frá því 
í júní árið 2009 að leikarinn George 

Clooney hefði látist í flugslysi. 
Margir trúðu þessu og komust sumir 

vina leikarans í mikið uppnám.

Söngkonan Lorde vandar forsvars-
mönnum fréttaveitunnar og sjón-
varpsstöðvarinnar E! ekki kveðj-
urnar á Twitter-síðu sinni. E! 
hafði samband við kærasta henn-
ar, James Lowe, til að spyrja hvort 
þau Lorde væru trúlofuð. Ástæða 
vangaveltnanna var að Lorde hafði 
verið mynduð með demantshring á 
baugfingri.

„Maður er orðinn frægur þegar 
viðrini frá E! halda að það þýði 
að maður ætli að gifta sig þegar 
maður gengur um með hring,“ 
skrifar söngkonan og birtir mynd 
af tölvupósti sem James barst.

Bætir Lorde við að hún ætli að 
byrja að ganga um með nammi-
hring framvegis upp á grín.

 - lkg

Lorde ekki trúlofuð
Söngkonan margverðlaunaða blæs á kjaft asögurnar.

EKKI SKEMMT 
 Lorde fannst 

tölvupóstur frá E! 
ekki fyndinn.

 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FRAMDI SJÁLFSMORÐ
 Fréttir um að söngkonan Miley Cyrus hefði framið 

sjálfsmorð vegna streitu grasseruðu eftir umdeilt atriði 
hennar á MTV Video Music-verðlaunahátíðinni í fyrra. 
Þá var það meira að segja tekið fram að Miley hefði 

tekið upp kveðju fyrir aðdáendur sína áður en hún féll 
fyrir eigin hendi. Hún er að sjálfsgöðu enn sprelllifandi.

HEFUR DÁIÐ MARGOFT
 Enginn hefur lent verr í því en leikarinn Morgan Freeman sem hefur oft 
látist í platfréttum. Náði þetta hámarki þegar einhver stofnaði Facebook-
síðuna RIP Morgan Freeman. Þá lét stórleikarinn í sér heyra. „Ég er alltaf 
að lesa að ég sé dáinn eins og Mark Twain. Ég vona að þessar sögur séu 
ekki sannar – en ef þær eru það get ég hamingjusamur sagt að lífið fyrir 
handan er eiginlega eins og líf mitt meðal lifandi manna.“

KENNDI BETTY WHITE UM
 Spéfuglinn Joan Rivers var fljót að 
svara fyrir sig þegar fréttir um að hún 
hefði látist þann 14. september árið 
2011 komust á kreik. „Ég veit ekki 
hvaðan þetta kom. Ég fór á kostum 
á skemmtun í Ottawa um helgina og 
klúðraði engu. Ég held að sagan sé 
komin frá Betty White – en sú tík!“

LÍFIÐ
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  
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HLJÓÐFÆRA- 
OG SÖNGNÁM VIÐ 
LISTAHÁSKÓLA 
ÍSLANDS
Bakkalárnám: 180 einingar á 3 árum, 
flytjenda- eða kennaramiðað.
Diplómanám fyrir yngri nemendur.

Viltu verða einleikari eða einsöngvari, flytja 
kammertónlist, leika í sinfóníuhljómsveit, 
túlka samtímatónlist eða stendur hugur þinn 
frekar til að verða hljóðfæra- eða söngkennari.

Eftirtaldir hljóðfæraleikarar og söngvarar 
gætu orðið kennarar þínir:

Söngur: Kristinn Sigmundsson, Ólöf K. Harðardóttir, Þóra 
Einarsdóttir. Píanó: Nína Margrét Grímsdóttir, Peter Maté, 
Richard Simm. Jazzpíanó: Kjartan Valdemarsson. Píanó  -
meðleikur: Helga Bryndís Magnúsdóttir, Richard Simm, Selma 
Guðmundsdóttir. Gítar: Pétur Jónasson, Svanur Vilbergsson. 
Fiðla: Ari Vilhjálmsson, Auður Hafsteinsdóttir, Guðný Guðmunds-
dóttir, Sigrún Eðvaldsdóttir. Lágfiðla: Svava Bernharðsdóttir,
Þórunn Ósk Marínósdóttir. Selló: Bryndís Halla Gylfadóttir, 
Gunnar Kvaran, Sigurgeir Agnarsson. Kontrabassi: Hávarður 
Tryggvason. Flauta: Martial Nardeau, Hallfríður Ólafsdóttir. 
Klarinett: Einar Jóhannesson, Ármann Helgason. Óbó: Daði
Kolbeinsson. Fagott: Hafsteinn Guðmundsson. Horn: Joe 
Ognibene. Básúna: Sigurður Þorbergsson. Trompet: Eiríkur Örn 
Pálsson. Harpa: Elísabet Waage. Harmonika: German Khlopin.
Slagverk: Frank Aarnik. Saxófónn: Sigurður Flosason

Auk þess geta nemendur átt kost á að læra hjá völdum kennur-
um sem teljast sérfræðingar á afmörkuðum áherslusviðum.

UMSÓKNARFRESTUR TIL 21. MARS 2014
FREKARI UPPLÝSINGAR Á WWW.LHI.IS

„Mér finnst óábyrgt að nefna fullt 
af leikurum og henda þeim inn í 
aðstæður sem enginn gat hugsan-
lega tjáð sig um. Það finnst mér 
óábyrgt,“ segir leikkonan Scarlett 
Johansson um opinskátt bréf sem 
Dylan Farrow birti á bloggvef 
New York Times í byrjun febrúar. 
Í bréfinu sagði hún að faðir henn-
ar, kvikmyndaleikstjórinn Woody 
Allen, hefði misnotað hana kyn-
ferðislega í æsku. Í bréfinu heimt-
aði hún svör frá samstarfsmönn-
um föður síns.

„Hvað ef þetta hefði verið barn-
ið þitt? Cate Blanchett? Louis CK? 
Alec Baldwin? Hvað ef þetta hefði 
verið þú, Emma Stone? Eða þú, 
Scarlett Johansson? Þú þekkt-
ir mig þegar ég var lítil stúlka, 
Diane Keaton. Hefurðu gleymt 
mér?“ skrifaði hún meðal annars.

„Ég veit ekkert um þetta. Það 
væri fáránlegt af mér að draga 
ályktanir. Það er ekki eins og 
þetta sé einhver sem hefur verið 
sakfelldur fyrir eitthvað og hægt 
sé að segja að maður styðji ekki 
þennan lífsstíl,“ segir Scarlett í 
viðtali við The Guardian.

Alec Baldwin hefur líka tjáð sig 
um bréfið og hafði þetta um málið 
að segja á Twitter-síðu sinni:

„Hvað í fjandanum er að ykkur? 
Að ykkur þyki við þurfa öll að tjá 
okkur um þessar fjölskyldudeil-
ur?“

Þá talaði Cate Blanchett stutt-
lega um bréfið á kvikmynda-
hátíðinni í Santa Barbara í byrjun 
febrúar en Cate hlaut Óskars-
verðlaun fyrir frammistöðu sína 
í Blue Jasmine, nýjustu mynd 
Woody Allen.

„Þetta hefur verið erfitt og 
sársaukafullt fyrir fjölskylduna 
og ég vona að þau finni einhverja 
lausn og frið,“ sagði Cate.

Woody sjálfur svaraði bréfi 
Dylan á bloggvef New York Times 
og kenndi móður hennar, leik-
konunni Miu Farrow, um að hafa 
plantað þessum hugmyndum um 
kynferðislegt ofbeldi í huga dótt-
ur sinnar.

„Auðvitað misnotaði ég ekki 

Dylan. Ég elskaði hana og ég 
vona að hún muni skilja einn dag-
inn að búið er að svíkja hana um 
að eiga ástríkan föður og að hún 
hafi verið misnotuð af móður sem 
hefur meiri áhuga á sinni eigin 
reiði en velferð dóttur sinnar.“

Ástarsambandi Woody og Miu 
lauk árið 1992 eftir að hún fann 
nektarmyndir sem hann hafði 
tekið af Soon-Yi Previn, tvítugri 
kjördóttur Miu. Í kjölfarið viður-
kenndi Allen að hann ætti í ástar-
sambandi við hana. Við tók erfið 
forræðisdeila þar sem Mia sak-
aði Woody um að hafa misnotað 
Dylan en dómari vísaði málinu 
frá vegna ónógra sannana.

 liljakatrin@frettabladid.is

Kallar hegðun Dylan 
Farrow óábyrga
Leikkonan Scarlett Johansson tjáir sig um greinina 
sem dóttir Woody Allen skrifaði um hann.

DREGUR EKKI ÁLYKTANIR  Scarlett 
ætlar ekki að tjá sig um bréfið. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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BAKÞANKAR 
Söru
McMahon

Hlustendaverðlaunin verða 
afhent í kraftmiklu og 
spennandi  tónlistarpartíi 
í Háskólabíói þann 21. 
mars næstkomandi. 
Hlustendur Bylgjunn-
ar, X-ins 977 og FM 957 
hafa kosið sigurveg-
arana en kosningu er 
lokið og með því hafa 
hlustendur valið þá tón-
listarmenn sem sköruðu 
fram úr á árinu 2013.

Ungu listamennirnir eru 
í eldlínunni þar sem hljóm-
sveitin Kaleo er með flestar 
tilnefningar eða sex talsins. 
Mammút fylgir Kaleo fast 
eftir með fjórar  tilnefningar. 

Tilvonandi Íslandsvinur, Justin 
Timberlake, er tilnefndur fyrir 
erlenda lag ársins, lagið Mirr-

ors.
Hlustendaverð-

launin verða í 
beinni útsendingu og 

opinni dagskrá á Stöð 2 
en kynnar kvöldsins verða þau 
Saga Garðarsdóttir og Sverrir 
Þór Sverrisson.

Fram koma meðal annars: 
Kaleo, Jón Jónsson, Steinar, 
Friðrik Dór, Steindi Jr. og Bent, 
Emilíana Torrini, Lay Low, 
 Leaves, Skálmöld og Dikta.

Hátíðin er opin öllum og fer 
miðasala fram á miði.is.

 gunnarleo@frettabladid.is

NÝLIÐAR SÓPA TIL SÍN TILNEFNINGUM 
Á HLUSTENDAVERÐLAUNUM
Hlustendaverðlaunin 2014 verða afh ent í Háskólabíói föstudaginn 21. mars. Verðlaun verða veitt í átta fl okk-
um en hljómsveitirnar Kaleo og Mammút hljóta fl estar tilnefningar. Hlustendur einir velja sigurvegarana.

• Do I Wanna Know - Arctic 
Monkeys
• Get Lucky - Daft Punk
• Mirrors - Justin Timberlake
• My God Is The Sun - Queen Of 
The Stone Age
• Royals - Lorde
• Just Give Me A Reason - Pink og  
Nate Ruess

➜ Erlenda lag ársins

• Mammút
• Of Monsters And Men
• Kaleo
• Botnleðja
• Baggalútur
• Nýdönsk og John Grant

➜ Flytjandi ársins
• Vor í Vaglaskógi - Kaleo                                                                           
• Up - Steinar
• Sweet World - Nýdönsk og John 
Grant
• Salt - Mammút
• Panikkast - Botnleðja
• Mamma þarf að djamma - Bagga-
lútur og Jóhanna Guðrún

➜ Lag ársins

• Tookah - Emilíana Torrini
• I Feel You - Jón Jónsson
• Gleipnir - Skálmöld
• Brennisteinn - Sigur Rós
• Hvolpaást - Mc Gauti, Larry BRD 
og Unnsteinn Manuel
• Vor í Vaglaskógi - Kaleo

➜ Myndband ársins

• SamSam
• Steinar
• Kaleo
• Vök
• Unnur Eggertsdóttir
• Mono Town

➜ Nýliði ársins• Kaleo - Kaleo
• Tookah - Emilíana Torrini
• Beginning - Steinar
• Pale Green Ghosts - John Grant
• Komdu til mín svarta systir - 
Mammút
• Mamma þarf að djamma - 
Baggalútur

➜ Plata ársins

• Nanna Bryndís Hilmarsdóttir - Of 
Monsters And Men
• Margrét Rán Magnúsdóttir - Vök
• Lay Low
• Sigríður Thorlacius - Hjaltalín
• Katrína Mogensen - Mammút
• Emilíana Torrini

➜ Söngkona ársins

• Jökull Júlíusson - Kaleo
• Jón Jónsson
• John Grant
• Arnór Guðjónsson - Leaves 
• Stefán Jakobsson - Dimma
• Stefán Hilmarsson - Sálin hans 
Jóns míns

➜ Söngvari ársins

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

THE BAG MAN 10:25

3 DAYS TO KILL 8, 10:20

THE MONUMENTS MEN 10:10

RIDE ALONG 6, 8

ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 3D 6

DALLAS BUYERS CLUB 5:45, 8

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AFTENBLADET EXPRESSEN

VARIETY ENTERTAINMENT WEEKLY

NEW YORK MAGAZINE

300: RISE OF AN EMPIRE 3D
300: RISE OF AN EMPIRE 3DLÚXUS
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS ÍSL. TAL 2D

Ý Í ÍÆVINTÝRI HR. PÍBODYS ÍSL. TAL 3D
THE MONUMENTS MEN
RIDE ALONG
ROBOCOP

Ý ÖSKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 2D
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 Ý 3D

ONE CHANCE
SAVING MR. BANKS

Ý ÍÆVINTÝRI HR. PÍBODYSS 2D / D 3D
3 DAYS TO KILL
THE MONUMENTS MEN
NYMPHOMANIAC PART 1

KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 5.40 - 8 - 10.20 
KL. 5.40 - 8 - 10.20 
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30
KL. 8 
KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 10.30
KL. 3.30
KL. 3.30

Miðasala á: og

KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 6 - 9
KL. 5.50
KL. 8 - 10.30
KL. 10.30
KL. 8

NÁNAR Á MIÐI.IS

ONE CHANCE
3 DAYS TO KILL 

Ý ÍÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 3D
RIDE  ALONG

KL. 6 - 8 - 10 
KL. 10
KL. 6 
KL. 8

-T.M., BÍÓVEFURINN/S&HM., BÍÍ BÍÓÓVEÓVEFURFURINNINN/S/S&

Spjallþáttadrottningin Oprah Win-
frey ætlar að selja Harpo-mynd-
verið í Chicago en þættirnir The 
Oprah Winfrey Show voru teknir 
þar upp á árunum 1990 til 2011. 
Myndverið verður á sama stað í að 
minnsta kosti tvö ár í viðbót.

Oprah á nú sína eigin kapalsjón-
varpsstöð, OWN, og mun mynd-
verið enn framleiða þætti stöðvar-
innar. 

Um tvö hundruð manns vinna 
hjá Harpo-myndverinu og setur 
Oprah á það 32 milljónir dollara, 
tæplega fimm milljarða króna. - lkg

Selur stúdíóið
MILLJARÐAVIRÐI  Oprah ætlar að selja 
Harpo-myndverið. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

GOTT ÁR  Hljómsveitin Kaleo hefur átt frábært ár en 
sveitin er einmitt tilnefnd í sex flokkum af átta. Frum-

burður sveitarinnar sem er henni samnefndur var mjög 
vinsæll og seldist vel.

 MYND/RAGGI ÓLA

Save the Children á Íslandi

Framhaldsskólakennarar hófu í gær 
verkfall þar sem ekki hafði náðst að 

semja um kjör þeirra. Báðir foreldrar 
mínir eru kennarar og hafa starfað sem 
slíkir í yfir þrjá áratugi. Á þeim tíma hafa 
þeir farið nokkrum sinnum í verkfall.

KENNARAR eru háskólagengið 
fólk. Laun kennara (á öllum stigum 

menntakerfisins) hafa oft verið til 
umræðu og eru flestir sammála 
um að þau séu skammarlega lág. 
Laun íslenskra framhaldsskóla-
kennara eru það lág að þau eru 
nokkuð undir OECD-meðaltalinu 
sem er 4.917.050 milljónir í árs-
laun. Samkvæmt tölum OECD 
eru kennarar í Lúxemborg þeir 
launahæstu með 12.373.900 

milljónir í árslaun. Það gerir 
um milljón á mánuði!

KRÖFUR framhaldsskóla-
kennara hljóma upp á sautján 
prósenta launahækkun, eða 
öllu heldur launaleiðréttingu, 
því einhverra hluta vegna 
hafa laun kennara ekki fylgt 

launum annarra sambærilegra háskóla-
menntaðra stétta er starfa hjá ríkinu. Við-
ræðurnar, sem staðið hafa frá því í des-
ember, eru erfiðar enda ber mikið á milli 
þeirra er „deila“. Að auki hefur mennta-
málaráðherra tekist að blanda styttingu 
framhaldsskólanáms inn í kjarabaráttu 
kennarastéttarinnar. Það liggur þó enn 
ekki fyrir hvernig eða hvenær sú stytting 
ætti að eiga sér stað.  

Í hvert sinn sem kennarar beita verkfalls-
rétti sínum má heyra raddir sem telja að 
með þessu séu kennarar að skapa sér enn 
eitt fríið á kostnað nemenda. Þvílík firra. 
Dragist verkfall á langinn verða kennarar 
fyrir miklu tekjutapi því þeir fá einungis 
greiddar um 6.000 krónur á dag úr verk-
fallssjóði á meðan á verkfallinu stendur. 
Sex þúsund krónur fyrir skatt. Verk-
falli fylgir því ekki aðeins mikil röskun á 
vinnu kennara og nemenda heldur einnig 
tekjutap og fjárhagsáhyggjur. 

SEM betur fer komast flestar aðrar 
starfsstéttir hjá því að þurfa að grípa til 
slíkra örþrifaráða þegar samið er um kjör 
þeirra.  

Með milljón á mánuði
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UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Hvert sem markmiðið er þá hefur Philips hágæða snyrtitæki fyrir höfuð, andlit og líkama!

1000 krónur af öllum seldum Philips rakvélum, skeggsnyrtum
og hárklippum í marsmánuði renna til Krabbameinsfélagsins
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visir.is
Mera um leiki 
gærkvöldsins.
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MAGNAÐ MET Í ÞRENNUM Á TÍMABILINU
Sautján þrefaldar tvennur í Dominos-deild karla í vetur og fimmtán af þeim voru íslenskar

KÖRFUBOLTI Fréttablaðið hefur eins og aðrir 
fjölmiðlar verið duglegt að segja frá þrennu-
afrekum íslenskra körfuboltamanna enda 
hefur verið full ástæða til. Þetta hefur verið 
algjört mettímabil og það sem gleður enn 
fleiri er að það eru íslensku strákarnir sem 
leiða þessa miklu sókn í þreföldum tvennum. 

Metið féll ekki bara því það kolféll og eftir 
lokaumferðina á sunnudagskvöldið varð það 
loks ljóst að gamla metið hafði verið slegið 
um heilar tíu þrennur. Gamla metið var sjö 
þrennur á einu tímabili eða jafnmargar og 
Pavel Ermonlinskij náði einn og sér í þess-
um 22 umferðum Dominos-deildarinnar í 
vetur. Það setur þessar sautján þrennur í 
enn frekara samhengi að það voru jafn-
margar þrennur á þessu tímabili eins og 
fjögur undanfarin tímabil til samans. 

Þrennuvaktin á karfan.is
Hvort sem það var Hörður Tulinius sem 
kveikti í strákunum með þrennuvaktinni á 
karfan.is eða eitthvað annað þá var mikið 
líf í baráttunni um þrennukóng Dominos-
deildarinnar á leiktíðinni. 

Endasprettur Pavels Ermonlinskij sýndi 
þó ungu strákunum Matthíasi Orra Sigurð-
arsyni og Emil Barja að þeir eiga enn þá 
aðeins í land með að eiga eitthvað í „Herra 
þrennu“ í íslenskum körfubolta. 

Það var samt skemmtilegast við þessa 
baráttu að þarna voru þrír íslenskir leik-
stjórnendur að sýna fjölhæfni sína og nýttu 
sér aukið mikilvægi íslensku leikmannanna 
nú þegar aðeins einn Bandaríkjamaður var 
leyfður í deildinni.

Fyrsta þrennan 25 ára 
Þrefaldar tvennur þekktust ekki fyrstu tíu 
tímabilin í úrvalsdeild karla og sú fyrsta 
datt ekki inn fyrr en fyrir rúmum 25 árum. 

Hinn 20. október 1988 er því merkilegur 

dagur í sögu úrvalsdeildar karla. Þá varð 
Keflvíkingurinn Magnús Ívar Guðfinnsson 
fyrstur til að ná þrennu í leik. Magnús var 
þá með 17 stig, 10 fráköst og 10 stolna bolta 
í sigri í Keflavík. 

Keflvíkingar áttu báðar þrennurnar 
þetta tímabil, því fyrstu hefðbundnu þrenn-
unni í úrvalsdeild karla náði Keflvíkingur-
inn Jón Kristinn Gíslason í leik á móti KR 
17. nóvember 1988 þegar hann var með 18 
stig, 10 fráköst og 10 stoðsendingar. 

Milton Bell, sem lék með Skagamönnum 
tímabilið 1995-96, varð fyrsti leikmaðurinn 
til að ná tveimur þrennum á sama tíma-
bili en því náði hann með tíu daga millibili 
í nóvember 1995. Pavel Ermonlinskij var 
hins vegar fyrsti Íslendingurinn til að ná 
því þegar hann spilaði seinni hluta 2009-
2010 tímabilsins með KR-liðinu.  

Pavel Ermonlinskij var með fimm þrenn-
ur síðasta tímabil sitt í úrvalsdeildinni 
(2010-11) og sló því sitt eigið met með því 
að ná sjö slíkum. Bæði Emil Barja (3. sæti 
með 4) og Matthías Orri Sigurðarson (4. til 
8. sæti með 3) komust inn á topp fjögur á 
listanum með frammistöðu sinni í vetur. 

Emil komst líka í sögubækurnar
Fram undan er úrslitakeppnin þar sem Pavel 
og Emil gætu bætt við „þrennuafrek“ sín en 
tímabilið hjá Matthíasi er hins vegar á enda. 
Bæði Pavel og Emil náðu þrennum á móti 
mótherjum sínum í átta liða úrslitunum, þar á 
meðal Pavel í báðum leikjum KR við Snæfell. 

Emil náði hins vegar þrennu í seinni leikn-
um á móti Njarðvík og í leiknum á eftir setti 
hann sinn stimpil í sögubókina með því að 
vera fyrstur í sögunni til að ná þrennu á móti 
báðum Reykjanesbæjarliðunum á sömu leik-
tíð.  ooj@frettabladid.is

Þrennuveturinn mikli
Leikmenn Dominos-deildar karla settu glæsilegt met yfi r fl estar þrennur á einu tímabili í úrvalsdeildinni og 
þrír íslenskir leikmenn komust inn á topplistann yfi r þá sem hafa náð fl estum þrennum á einu tímabili. 

➜ Flestar þrennur á einu 
tímabili

Pavel Ermolinskij, KR 2013-2014 7
Pavel Ermolinskij, KR 2010-2011 5
Emil Barja, Haukum 2013-2014 4
Matthías Orri Sigurðarson, ÍR 2013-2014 3
Brenton Birmingham, Grindavík 1999-2000 3
Nate Pondexter, Hamri 2001-2002 3
Pavel Ermolinskij, KR 2009-2010 3
Maurice Miller, Tindastól 2011-2012 3

ÓTRÚLEGUR  Pavel Ermolinskij er kominn með sjö 
þrennur á tímabilinu sem er met. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

➜ Þessir þrír voru duglegastir á þrennuvaktinni í Dominos-deildinni í vetur

2014

2013
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2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
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2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

2
1 1 1 1

1

1
1

1
12 2 2 22

4 45 5 5 5 5 5
3 3

3

 íslenskir leikmenn
 erlendir leikmenn

1 1

6 6

Pavel Ermolinskij 
7 þrennur
27 ára og 202 sm 

leikstjór-
nandi úr 

Emil Barja
4 þrennur

22 ára og 192 sm 
leikstjórnandi
úr Haukum

Matthías Orri 
Sigurðarson
3 þrennur

19 ára og 
185 sm 
leikstjórnandi 

úr ÍR

2

15

17

55

3
2

4

77

FÓTBOLTI Bandaríski framherjinn 
Chuckwudi Chijindu, betur þekktur 
sem Chuck, samdi við Þór til eins árs 
og spilar með liðinu í Pepsi-deildinni 
í knattspyrnu í sumar.

Þetta er mikill liðstyrkur fyrir norð-
anmenn en Chuck spilaði með Þór í 
Pepsi-deildinni í fyrra og skoraði þá 
tíu mörk í átján leikjum. Þá skoraði 
hann fimm mörk í níu leikjum fyrir 
liðið í 1. deildinni árið 2012.

Hann er væntanlegur til landsins í 
apríl en Þórsarar leika á meðal þeirra 
bestu annað árið í röð eftir að þeir 
héldu sér uppi sem nýliðar á síðustu 
leiktíð. - tom

Chuck spilar með 
Þórsurum í sumar

MARKAVÉL  Chuck skoraði 10 mörk í 
fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/EVA BJÖRK

FÓTBOLTI Stjörnunni hefur borist 
góður liðsstyrkur fyrir komandi 
átök í Pepsi-deildinni en liðið 
gerði í gær tveggja ára samning 
við Pablo Punyed, 24 ára leik-
mann frá El Salvador.

Punyed hefur spilað hér á landi 
undanfarin tvö ár, fyrst með 
Fjölni í 1. deildinni og svo Fylki í 
Pepsi-deildinni síðastliðið sumar. 
Hann skoraði eitt mark í ellefu 
leikjum fyrir Árbæinga í fyrra en 
meiðsli settu strik í reikninginn 
hjá honum.

Þetta eru góð tíðindi fyrir 
Stjörnumenn sem hafa misst 
nokkra fastamenn frá síðustu 
leiktíð. Liðið fékk einnig danska 
varnarmanninn Niclas Vemmel-
und frá OB í síðasta mánuði. - esá

Samdi við 
Stjörnumenn

ÚRSLIT
DOMINOS-DEILD KVENNA

UNDANÚRSLIT, 2. LEIKUR
VALUR - SNÆFELL 78-66 (41-32)
Valur: Anna Alys Martin 38/7 fráköst/5 
stoðsendingar, Hallveig Jónsdóttir 13, Kristrún 
Sigurjónsdóttir 8, Ragnheiður Benónísdóttir 7/4 
fráköst, Ragna Margrét Brynjarsdóttir 6/5 fráköst, 
Guðbjörg Sverrisdóttir 2/8 fráköst/5 stoðsending-
ar, Unnur Lára Ásgeirsdóttir 2, María Björnsdóttir 
2/4 fráköst.

Snæfell: Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 20/9 
fráköst, Eva Margrét Kristjánsdóttir 15/7 fráköst, 
Helga Hjördís Björgvinsdóttir 11/6 fráköst, 
Hildur Sigurðardóttir 10/8 fráköst/9 stoðsend-
ingar, Hildur Björg Kjartansdóttir 8/15 fráköst/5 
stoðsendingar, Alda Leif Jónsdóttir 2.

Staðan í einvíginu er jöfn, 1-1. Liðin mætast næst 
annað kvöld klukkan 19.15.

KEFLAVÍK - HAUKAR 65-81 (32-30)
Keflavík: Diamber Johnson 31/8 fráköst, Sara Rún 
Hinriksdóttir 11/5 fráköst, Bryndís Guðmunds-
dóttir 9/6 fráköst, Sandra Lind Þrastardóttir 8, 
Lovísa Falsdóttir 5, Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir 
1/8 fráköst.

Haukar: Lele Hardy 21/15 fráköst/5 stoðsendingar, 
Auður Íris Ólafsdóttir 18/8 fráköst, Gunnhildur 
Gunnarsdóttir 13, Margrét Rósa Hálfdanardóttir 
12/4 fráköst, Dagbjört Samúelsdóttir 7, Íris Sverr-
isdóttir 4, Inga Rún Svansdóttir 2, Jóhanna Björk 
Sveinsdóttir 2, Lovísa Björt Henningsdóttir 2.

Staðan í einvíginu er 2-0 fyrir Hauka. Liðin mætast 
næst annað kvöld klukkan 19.15.

KÖRFUBOLTI Valur nýtti sér fjarveru 
Chynnu Brown í liði Snæfells og 
vann leik liðanna í undanúrslitum 
Dominos-deildar kvenna í gær, 78-66. 
Staðan í undanúrslitarimmu liðanna 
er því 1-1. Snæfellingar byrjuðu betur 
en Valur komst yfir eftir góðan sprett 
undir lok fyrri hálfleiksins og lét for-
ystuna aldrei aftur af hendi.

Haukar eru í góðri stöðu í hinni 
rimmunni og leiða 2-0 gegn Keflavík.

Valskonur jöfnuðu metin en Haukar standa vel að vígi

SYSTUR  Guðrún 
Gróa og Helga 
Margrét Þor-
steinsdætur 
léku saman með 
Snæfelli í gær. 
Helga Margrét 
er þekktari 
fyrir afrek 
sín í frjálsum 
íþróttum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ALLI

FÓTBOLTI Didier Drogba snýr aftur á sinn gamla heimavöll er Chelsea tekur 
á móti tyrkneska liðinu Galatasaray í síðari viðureign liðanna í 16 liða 
úrslitum Meistaradeildar Evrópu. Fyrri leiknum lauk með 1-1 jafntefli.

Drogba er mikil hetja í augum stuðningsmanna Chelsea en þessi 
36 ára kappi var á mála hjá liðinu í átta ár og var spurður 
í gær hvað hann myndi gera ef honum lánaðist að 
skora sigurmarkið í leiknum.

„Ég myndi líklega ekki fagna miðað við alla 
þá virðingu sem ég ber fyrir félaginu. En ég verð 
ánægður ef við vinnum leikinn,“ sagði Drogba.

Real Madrid tekur svo á móti þýska liðinu 
Schalke en Madrídingar eru svo gott sem komnir 
áfram eftir 6-1 sigur í fyrri leiknum. Carlo 
Ancelotti, stjóri Real Madrid, ætlar þrátt fyrir 
það ekki að hvíla Cristiano Ronaldo í kvöld. 
Leikirnir hefjast klukkan 19.45.   - esá

Drogba mun líklega ekki fagna
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AMD VINNUÞJARKUR 
MEÐ SSD
AMD Quad core örgjörvi,  
8GB vinsluminni, 
120GB SSD diskur, 
windows 8.1 stýrikerfi.

950,-119
99.950,-

AOC 22" 
E2250SWDNK SKJÁR
Full HD skjár á geggjuðu 
verði, 1920x1080 upplausn, 
5ms svartími, DVI&VGA tengi.

750,-23
19.950,-

SAMSUNG 840 EVO 
120GB SSD DRIF
Hér fer saman áreiðanleiki 
og hraði,  án efa ein bestu 
kaupin í SSD diskum í dag.

750,-17
14.950,-

SEAGATE EXPANSION 
2TB FLAKKARI
Traustur 2TB diskur á 
snilldar verði, tengist beint 
í USB3 tengi. 

750,-16
13.950,-

INTEL TURNVÉL 3 
LEIKJATÖLVA
Öflug vél með Intel 4 kjarna 
örgjörva og góðu skjákorti, 
klár í leikina.

950,-149
139.950,-

RAZER TAIPAN 
LEIKJAMÚS
Alvöru leikjamús á eitruðu 
verði frá einum af betri 
framleiðendum að 
leikjuvörum í dag
8200dpi 4G dual Sensor.

RAZER 
DEATHSTALKER 
LYKLABORÐ
Sérhannað baklýst 
leikjalyklaborð með 
forritanlegum tökkum. 

ASUS GEFORCE 
760GTX SKJÁKORT
Gríðarlega öflugt skjákort 
á frábæru verði,  
1072MHz core klukka, 
2GB minni, Direct CU II 
kæling.

950,-46
39.950,-

20stk.

15stk. 25stk.

15stk.

10stk.

10stk.

950,-14
11.950,-

950,-15
11.950,-

Fartölvur FlakkararSpjaldtölvur JaðartækiBorðtölvur TurnkassarUppfærslur Algjafar Móðurborð Örgjörvar Kælingar Vinnsluminni

Skjáir HugbúnaðurSkjávarpar Kaplar og tengiNetbúnaður HljóðkortRekstrarvörur Harðir diskar SSD diskar Skjákort Geisladrif Stýrispjöld
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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

11.25 The Extra Man  
13.10 Mirror Mirror  
14.55 Anger Management  
16.40 The Extra Man
18.30 Mirror Mirror
20.15 Anger Management  
22.00 Rock of Ages  
00.05 Source Code  
01.40 Ondine  
03.25 Rock of Ages

08.05 PGA Tour 2014 11.05 Golfing World 2014  
11.55 PGA Tour 2014  14.55 Golfing World 2014 
15.45 Einvígið á Nesinu 16.40 Science of Golf, 
The 17.05 1998 Augusta Masters official film 
18.00 Golfing World 2014 18.50 PGA Tour 2014 
- Highlights 19.45 Golfing World 2014 20.35 PGA 
Tour 2014 - Highlights 21.30 Champions Tour 
2014 23.30 Inside The PGA Tour 2014

17.30 Strákarnir
18.00 Friends  
18.20 Seinfeld  
18.45 Modern Family
19.05 Two and a Half Men  
19.30 Kalli Berndsen - Í nýju ljósi  (3:10) 
19.55 Veggfóður  (17:20) 
20.40 Game of Thrones  (6:10)  
21.35 Nikolaj og Julie  (21:22) 
22.25 Anna Pihl  (1:10) 
23.10 Hustle  (4:6)  
00.05 The Fixer
00.50 Kalli Berndsen - Í nýju ljósi
01.15 Veggfóður  
01.55 Game of Thrones  
02.50 Nikolaj og Julie
03.35 Anna Pihl  
04.20 Tónlistarmyndbönd

Stöð 2 kl. 19.20
Um land allt
Kristján Már Unnarsson fer á 
 Ingjaldssand við Önundarfj örð. 
Þar býr Elísabet Pétursdótt-
ir sauðfj árbóndi ásamt 
fi mmtán ára syni. Hann 
sækir grunnskóla á Flat-
eyri en kemst stundum 
ekki heim til sín vikum 
saman vegna ófærðar. 
Þau búa á síðasta 
bænum í dalnum sem 
nú er orðinn einn sá 
afskekktasti á landinu.

16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.20 Músahús Mikka
17.45 Ævar vísindamaður
18.11 Sveppir
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Viðtalið
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.10 Leiðin á HM í Brasilíu (4:16) 
 Í þættinum er farið yfir lið allra þátt-
tökuþjóðanna á HM, styrkleika þeirra og 
veikleika og helstu stjörnur kynntar til 
leiks. Einnig kynnumst við gestgjöfunum 
betur og skoðum borgirnar og leikvang-
ana sem keppt er á.
20.40 Castle (11:23) (Castle)  Banda-
rísk þáttaröð. Höfundur sakamálasagna 
er fenginn til að hjálpa lögreglunni 
þegar morðingi hermir eftir atburðum í 
bókum hans. 
21.25 Djöflaeyjan  Þáttur um leiklist, 
kvikmyndir, myndlist og hönnun. Rit-
stjóri er Brynja Þorgeirsdóttir og aðrir 
umsjónarmenn eru Vera Sölvadóttir, 
Goddur, Sigríður Pétursdóttir og Kolbrún 
Vaka Helgadóttir. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Thorne: Svefnpurka (2:3) 
(Thorne: Sleepyhead)
23.05 Spilaborg (5:13) (House of Cards 
II)
23.55 Kastljós
00.20 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.55 Got to Dance 
17.45 Dr. Phil
18.25 Top Chef
19.10 Cheers
19.35 Sean Saves the World (10:18)
20.00 The Millers (10:22)   
20.25 Parenthood (11:15)  
21.10 The Good Wife (6:22)   
22.00 Elementary (11:24)  Sherlock 
Holmes og Dr. Watson leysa flókin saka-
mál í New York borg nútímans. 
22.50 The Tonight Show  Spjallþátta-
snillingurinn J ames Spader og peni 
prúðuleikarinn Kermit mæta til leiks. 
Keltneska rokkbandið Black 47 heldur 
uppi stuðinu
23.35 The Bridge 
00.15 Scandal 
01.00 Elementary
01.50 Mad Dogs
02.40 The Tonight Show
03.25 Pepsi MAX tónlist

12.00 AZ Alkmaar - Anzhi
13.45 Spænsku mörkin 2013/14  
14.15 Valur - Snæfell
15.45 Meistaradeild Evrópu. Bayern 
Munchen - Arsenal  
17.25 KS deildin  
17.55 Þýsku mörkin
18.30 Meistaradeild Evrópu - fréttaþáttur
19.00 Meistaradeildin - upphitun
19.30 Meistaradeild Evrópu. Chelsea - 
Galatasaray  Bein útsending
21.45 Meistaradeildin - meistaramörk  
22.15 Meistaradeild Evrópu. Real Madrid 
- Schalke  
00.10 Meistaradeild Evrópu. Chelsea - 
Galatasaray 

11.30 Fulham - Newcastle  
13.10 Everton - Cardiff  
14.50 Southampton - Norwich
16.30 Messan  
17.50 Tottenham - Arsenal
19.30 Premier League World
20.00 Ensku mörkin - úrvalsdeildin  
20.55 Football League Show 2013/14
21.25 Sunderland - Crystal Palace
23.05 Stoke - West Ham
00.45 Season Highlights 2010/2011

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle  
08.30 Ellen  
09.10 Bold and the Beautiful  
09.30 Doctors  
10.15 Wonder Years  
10.40 The Middle  
11.05 White Collar
11.50 Flipping Out
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor  
14.25 In Treatment  
14.55 Sjáðu
15.25 Lois and Clark  
16.10 Scooby-Doo! 
16.30 Ellen  
17.10 Nágrannar
17.35 Bold and the Beautiful  
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 Um land allt  
19.45 New Girl  (17:23) 
20.10 Geggjaðar græjur
20.30 The Big Bang Theory  (17:24) 
20.55 The Mentalist  (13:22) 
21.40 Rake  (8:13) er bráðsnjall í réttar-
salnum og tekur að sér mál sem aðrir 
lögfræðingar reyna að forðast.
22.25 Bones  (20:24) 
23.10 Girls  
23.40 Daily Show. Global Edition  
00.05 Grey‘s Anatomy  
00.50 Rita
01.35 Breaking Bad  
03.10 Burn Notice
03.55 Black Dynamite  
05.20 Fréttir og Ísland í dag  

19.00 Extreme Makeover. Home Edi-
tion  
20.25 Hart Of Dixie  (5:22)  
21.10 Pretty Little Liars  (4:25) 
21.55 Þriðjudagskvöld með Frikka 
Dór  
22.30 Nikita  (5:22) Þriðja þáttaröð 
þessara spennandi þátta um unga konu 
sem hlaut þjálfun sem njósnari og laun-
morðingi hjá leynilegri stofnun á vegum 
stjórnvalda. 
23.15 Shameless
01.00 Revolution
01.45 Arrow
02.30 Tomorrow People
03.15 Extreme Makeover. Home Edi-
tion
04.40 Hart Of Dixie  
05.25 Pretty Little Liars

Geggjaðar græjur
STÖÐ 2 KL. 20.10 Skemmtilegur 
þáttur þar sem fj allað er um nýjustu 

græjur og afrek á sviði vísinda. Um-
fj öllunarefnið er fj ölbreytt og verður 
m.a. kíkt á uppfi nningar sem hafa ekki 
sést áður.

Djöfl aeyjan
SJÓNVARPIÐ KL. 21.25 Þáttur um 
leiklist, kvikmyndir, myndlist og hönnun. 
Ritstjóri er Brynja Þorgeirsdóttir og aðrir 
umsjónarmenn eru Vera Sölvadóttir, 
Goddur, Sigríður Pétursdóttir og Kolbrún 
Vaka Helgadóttir.

Meistaradeild Evrópu
STÖÐ 2 SPORT KL. 19.30 Bein út-
sending frá leik Chelsea og Galatasaray í 
Meistaradeild Evrópu.

20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið 21.30 
Skuggaráðuneytið 

Bylgjan kl. 10.00
Ívar Guðmundsson
Ívar Guðmundsson sér 
um morgnana frá 10-
13 og er þátturinn 
hans fyrst og fremst 
skemmtilegur tón-
listarþáttur. Hann 
er per sónulegur 
og byggður upp 
þannig að fólk hafi  
gaman af því að 
hlusta á útvarp. 
Ívar er dagskrár-
stjóri Bylgjunnar.
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Í KVÖLD

07.00 Könnuðurinn Dóra 07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  07.46 Doddi litli og Eyrnastór  08.00 
Áfram Diego, áfram!  08.24 Svampur Sveinsson 
 08.50 Gulla og grænjaxlarnir 09.00 Ofurhundurinn 
Krypto  09.25 Brunabílarnir  09.47 Ávaxtakarfan 
10.00 Ljóti andarunginn og ég  10.23 Latibær  10.34 
Ævintýraferðin  10.47 Tom and Jerry 10.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  11.00 Könnuðurinn Dóra 
 11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  11.46 Doddi 
litli og Eyrnastór 12.00 Áfram Diego, áfram!  12.24 
Svampur Sveinsson  12.50 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Ofurhundurinn Krypto  13.25 Brunabílarnir 
 13.47 Ávaxtakarfan 14.00 Ljóti andarunginn og 
ég  14.23 Latibær 14.34 Ævintýraferðin  14.47 
Tom and Jerry 14.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 15.00 Könnuðurinn Dóra 15.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  15.46 Doddi litli og Eyrnastór 16.00 
Áfram Diego, áfram! 16.24 Svampur Sveinsson 
16.50 Gulla og grænjaxlarnir  17.00 Ofurhundurinn 
Krypto  17.25 Brunabílarnir 17.47 Ávaxtakarfan 
18.00 Ljóti andarunginn og ég  18.23 Latibær 
18.34 Ævintýraferðin  18.47 Tom and Jerry 18.55 
Rasmus Klumpur og félagar  19.00 Rauðhetta... 
með nýju bragði 2  20.25 Sögur fyrir svefninn 
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„Uppáhaldsrétturinn minn er 
eggjanúðlur með tófúkjöti á Nings.“
Ásdís María Viðarsdóttir tónlistarkona

BESTI BITINN

„Hann var hér um helgina og 
svo sem ekkert meira um það 
að segja. Ég get staðfest að 
það séu tengsl okkar á milli en 
get ekki farið nánar út í neitt 
sem því tengist,“ segir leikar-
inn Gísli Örn Garðarsson, 
meðlimur leikhópsins 
Vesturports, um veru 
Óskarsverðlaunahafans 
Alfonsos Cuarón á land-
inu um síðustu helgi. 

Eyddi Alfonso tíma með Vest-
urportsfólki en Gísli er þögull 
sem gröfin um það hvort leik-
hópurinn ætli í samstarf við 
leikstjórann.

„Við vorum með honum á 
Loftinu og víðar um 

helgina. Það var rosa 
fjör,“ bætir Gísli við 
og mærir Alfonso 
sem listamann.

Cuarón var sigur-

sæll á Óskarsverðlaunahátíðinni 
fyrir stuttu en mynd hans, Gra-
vity, sópaði til sín sjö verðlaunum 
og hlaut hann styttuna eftirsóknar-
verðu fyrir bestu leikstjórn.

Vesturport hefur notið mikill-
ar velgengni síðustu ár og er leik-
hópurinn vanur því að vinna með 
þekktum listamönnum. Má þar til 
dæmis nefna samstarf við tónlist-
armennina Nick Cave og Warren 
Ellis fyrir leikritið Faust. - lkg

Tengsl á milli Vesturports og 
Óskarsverðlaunahafans
Hugsanlegt er að leikstjórinn Alfonso Cuarón og Vesturport hyggi á samstarf.

ÞÖGULL  Leikarinn og leikstjórinn Gísli 
Örn vill lítið tjá sig um Cuarón. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR SVEINSSON

EYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREY

„Ég á ekki plötu með henni og veit 
í rauninni ekkert um hana. Ég 
gúgglaði hana samt þegar ég fékk 
djobbið,“ segir Bragi Þór Jósefsson 
ljósmyndari, sem myndaði velsku 
tónlistar- og leikkonuna Charlotte 
Church þegar hún dvaldi hér á 
landi í nóvembermánuði síðast-
liðnum. 

Undir lok janúarmánaðar birt-
ist stór og mikil grein um Church í 
The Guardian og henni fylgdi fjöldi 
mynda eftir Braga Þór. „Ég mynd-
aði þau við köfun í Silfru á Þing-
völlum, hjá Geysi og við Gígjökul. 
Charlotte Church er víst voða fræg 
en ég vissi nú samt ekkert hver hún 

var. Hún var ósköp indæl og virtist 
vera ljúf stelpa,“ segir Bragi Þór.

Þetta er þó ekki í fyrsta skipt-
ið sem Bragi Þór myndar fyrir 
erlenda miðla. „Ég er alltaf eitt-
hvað að mynda fyrir erlenda miðla 
eins og The Guardian, Wallpaper 
og Wallstreet Journal svo dæmi 
séu tekin. Ég er með umboðsskrif-
stofu, Wonderful Machine, í Banda-
ríkjunum og fæ oft verkefni í gegn-
um hana,“ útskýrir Bragi Þór.

Charlotte Church, sem var hér 
á landi í tvo til þrjá daga í nóvem-
bermánuði, er margverðlaunuð og 
hefur gefið út sex plötur og selt yfir 
tíu milljónir platna á heimsvísu. - glp

Myndaði Charlotte Church
Ljósmyndarinn Bragi Þór Jósefsson tók myndir af tónlistar- og leikkonunni 
 Charlotte Church fyrir breska blaðið The Guardian er hún dvaldi hér á landi.

ÍSLANDSVINUR  Charlotte Church 
dvaldi hér á landi í nóvember og pósaði 
fyrir Braga Þór. Voru myndirnar birtar í 
The Guardian. MYND/BRAGI ÞÓR JÓSEFSSON

„Við höfum alltaf úrslitavaldið og 
megum breyta laginu ef við telj-
um það þjóna laginu betur, við 
erum framleiðendur lagsins. Það 
stóð til hjá þeim að flytja lagið á 
fleiri en einu tungumáli en það var 
bara búið að þýða viðlagið á ensku 
fyrir úrslitakvöldið. Við setjumst 
svo niður með keppendum eftir 
keppni og skoðum hvað megi betur 
fara,“ segir Hera Ólafsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Söngvakeppninnar. 

Framlag Íslands í Eurovision 
í ár er eins og flestir vita lagið 
Enga fordóma með Pollapönki og 
var myndband við lagið frumsýnt 
á laugardaginn. Lagið er þó ekki 
á sama tungumáli og áhorfendur 
kusu þegar úrslitakeppnin fór fram 
hér á landi í febrúar. „RÚV-menn 
ráða þessu alltaf á endanum og 
við vorum alveg til í að vinna með 
þeim í því,“ segir Haraldur Freyr 
Gíslason, söngvari og gítarleikari 
í Pollapönki, þegar hann er spurð-
ur út í tungumálavalið í laginu. Ef 
vitnað er í fréttatilkynningu frá 
RÚV skömmu fyrir úrslitakvöldið 
kemur eftirfarandi í ljós. 

„Í ár verður þó sú nýbreytni 

kynnt til sögunnar að lögin í einvíg-
inu verða flutt í þeirri útgáfu og á 
því tungumáli sem stefnt er að að 
senda til Danmerkur. Þessi breyt-
ing er gerð til að áhorfendum gef-
ist kostur á að heyra og velja þann 
texta og þá útgáfu lagsins sem mun 
keppa fyrir Íslands hönd í ESC 14.“

Hera segir að aðstandendur 
keppninnar hafi reynt að hafa lagið 
eins nálægt lokaútgáfunni og hægt 
var á úrslitakvöldinu. „Það er auð-
vitað almenningur sem kýs lagið 
en við höfum alltaf vald til þess 
að breyta. Við verðum að skoða 
þetta í stærra samhengi og rædd-
um mikið um skilaboðin sem þeir 
eru að koma á framfæri og það 
skiptir svo miklu máli að boðskap-
urinn komist til skila. Við teljum 
það atriðinu fyrir bestu að lagið sé 
á ensku,“ segir Hera um breyting-
arnar. Bandaríski tónlistarmaður-
inn John Grant þýddi textann.

Haraldur Freyr er þó á því að 
lagið sé ekki verra á ensku. „Ég 
er ekki frá því að mér finnist lagið 
betra á ensku. Lala-kaflinn fær 
nýtt líf,“ bætir Haraldur Freyr við.

Bakraddasöngvararnir Óttar 

Proppé og Snæbjörn Ragnarsson, 
betur þekktur sem Bibbi í Skálm-
öld, fara með Pollapönki út í loka-
keppnina í Kaupmannahöfn í maí. 
„Við höldum það enn sem komið 
er að Óttar sé fyrsti þingmaður-
inn sem stígur á svið í lokakeppni 
Eurovision,“ segir Hera. 

„Það eru forréttindi að fá að hafa 
alþingispolla og slysavarnapolla/
þungarokkspolla á stóra sviðinu í 
Cirkus Eurosmart í Danmörku,“ 
segir Haraldur Freyr sem hlakkar 
mikið til þess að fara út.

 gunnarleo@frettabladid.is

RÚV vildi hafa Euro-
vision-lagið á ensku
Pollapönk ræður ekki á hvaða tungumáli framlag Íslands í Eurovision er fl utt. Loka-
útgáfan er á ensku og fékk almenningur ekki að heyra þá útgáfu í undankeppninni.

FORRÉTT-
INDI  Snæbjörn 
Ragnarsson og 
Óttar Proppé fara 
með Pollapönki 
til Kaupmanna-
hafnar í maí. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

  Það er 
auðvitað 

almenningur 
sem kýs 

lagið en við 
höfum alltaf 
vald til þess 

að breyta.
Hera Ólafsdóttir,

framkvæmdastjóri Söngvakeppninnar

a
r 
i 
-
-
-

r 
- ÍSLANDSVINUR C



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

KJÖTVEISLA: Skinka, pepperoni og nautahakk

ÞRIÐJUDAGS 

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

 DOMINO’S 

Spennan magnast í Domino's-deildinni og stefnir í frábæran lokasprett. Úrslita- 
keppni kvenna hefst á laugardag og karlarnir spila fyrstu leikina fimmtudaginn

20. mars – og þar getur ýmislegt ennþá breyst. Sjáumst á vellinum!

NÚ LÍÐUR AÐ ÚRSLITAKEPPNINNI!
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Nú er 
opio allan 

sólarhringinn 
í Engihjalla

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

Ásgeir Trausti spilar á Fuji 
Rock í Japan
Tónlistarmaðurinn Ásgeir Trausti 
kemur fram á tónlistarhátíðinni 
Fuji Rock sem fram fer á Naeba Ski 
Resort í Japan síðustu helgina í júlí. 

Á hátíðinni koma fram mörg 
þungavigtarnöfn í tónlistinni eins og 
Kanye West, Damon Albarn, Franz 
Ferdinand, Lorde og Outkast, ásamt 
mörgum fleiri þekktum. 

Um er að ræða stærðarinnar hátíð 
en árlega sækja hana yfir 100.000 
manns. Ásgeir Trausti 
er þó ekki fyrsti Ís-
lendingurinn sem 
kemur fram á há-
tíðinni því Björk 
kom þar fram árið 
1998 og 2003 og 
þá kom Sigur Rós 
fram á hátíðinni 
árið 2005.

Ásgeir er nú 
á tónleikaferða-
lagi um Evrópu, 
eftir að hafa 
verið á tónleika-
ferðalagi um 
Bandaríkin.  - glp

Heldur upp á afmæli á Íslandi
Sænska tónlistarkonan Lykke Li sem 
stödd er hér á landi fagnar 28 ára 
afmæli sínu í dag. Hún kemur fram á 
Stopp! Gætum garðsins í Hörpu í kvöld 
ásamt pönkgyðjunni Patti Smith, Björk, 
Retro Stefson og mörgum fleirum.  
Tónleikarnir eru haldnir til styrktar 
Landvernd og Náttúruverndarsamtökum 
Íslands en allir tónlistarmennirnir sem 

koma fram í kvöld gefa vinnu 
sína. 

Heimildir blaðsins 
herma að Lykke Li sé 
spennt yfir því að 
halda upp á afmæli 
sitt hér á landi enda 
ekki á hverjum degi 

sem sá möguleiki 
er fyrir hendi að 
Patti Smith leiði 
afmælissöng-
inn.  - ssb


	FB040s_P001K.indd
	FB040s_P002K.indd
	FB040s_P003K.indd
	FB040s_P004K.indd
	FB040s_P005K.indd
	FB040s_P006K.indd
	FB040s_P007K.indd
	FB040s_P008K.indd
	FB040s_P009K.indd
	FB040s_P010K.indd
	FB040s_P011K.indd
	FB040s_P012K.indd
	FB040s_P013K.indd
	FB040s_P014K.indd
	FB040s_P015K.indd
	FB040s_P016K.indd
	FB040s_P017K.indd
	FB040s_P018K.indd
	FB040s_P019K.indd
	FB040s_P020K.indd
	FB040s_P021K.indd
	FB040s_P022K.indd
	FB040s_P023K.indd
	FB040s_P023K.indd
	FB040s_P023K.indd
	FB040s_P026K.indd
	FB040s_P027K.indd
	FB040s_P028K.indd
	FB040s_P029K.indd
	FB040s_P030K.indd
	FB040s_P031K.indd
	FB040s_P032K.indd
	FB040s_P033K.indd
	FB040s_P034K.indd
	FB040s_P035K.indd
	FB040s_P036K.indd
	FB040s_P037K.indd
	FB040s_P038K.indd
	FB040s_P039K.indd
	FB040s_P040K.indd

