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Salcura Antiac-húðvörurnar innihalda 
náttúrulegar ilmkjarnaolíur, vítamín 
og steinefni til að hreinsa, róa og sótt-
hreinsa húðina.Hormónabreytingar eru aðalorsakir 

þess að við fáum bólur. Þær gera það 
að verkum að fitukirtlarnir framleiða 
of mikið af húðfitu sem blandast við 
dauðar húðfrumur og myndar massa 
sem stíflar svitaholurnar. 

Salcura Antiac Active Liquid Spray 
inniheldur einstaka náttúrulega f
úlu sem hrei

Antiac andlitshreinsir ph-hlutlaus 
djúphreinsandi andlitshreinsir. Hentar 
öllum húðgerðum. 

Antiac Daily Face Wipes djúphreins-
andi hreinsiklútar. Henta öllum húð-
gerðum. Tilvalið í íþróttatöskuna eða í 
ferðalagið.

VIRKU INNIHALDSEFNIN ERU: 
Tea Tree-olía  sem er einstakleg b
eríudrepandi

ÚTSÖLUSTAÐIRLyf og heilsa, Lyfja, Garðsapótek, Lyfsalinn, Lyfjaver, Apótek Hafnar-fjarðar, Apótek Garða-bæjar, Árbæjarapótek, Apótekið, Apótekarinn, Heilsuhúsið, Lifandi markaður, Heilsuver, Heilsutorgið Blómavali, Nánari upplýsingar ágeng l

BÓLURNAR BURT!GENGUR VEL KYNNIR  Salcura Antiac-húðvörur eru 100% náttúrulegt meðferðar-

úrræði sem getur veitt langvarandi bata við bólum, fílapenslum, stífluðum fitu-

kirtlum og óhreinni húð. Frábær árangur, auðvelt í notkun og engar aukaverkanir.

Betra blóðflæði

Umboð: www.vitex.is - www.neogenis.com

N-O = 30 flöskur af rauðrófusafa 500 mleða 90 rauðrófur

Rauðrófukristallstingur keppinautana af *

Ríkt af andoxunarefnum

Eftir fertugt framleiðir líkaminn 50% minna Nitric Oxide. 

SUPER BEETS örvar Nitric Oxide framleiðslu strax. Betr a blóð-

flæði, allt að 30% æðaútvíkk un, 30% meiri súrefnis upptaka, rétt-

ur blóðsykur, aukin fitubrennsla, 20% meira þrek orka og úthald. 

Bætt ris hjá körl um, aukin kynörvun kvenna. Nitric Oxid e hef-

ur áhrif á og bætir: Blóðþrýsting, kólesteról, hjarta- æða- og 

taugakerfi, ofnæmiskerfi, astma, lungnaþemb u. Einkaleyfi 

Neogenis Labs á rauðrófukristall tryggir einstaka yfirburði og 

virkni af nit rite sem umbreytist í Nitri c Oxide í líkamanum . 

Gott bragð ein tes keið blandað í vatn 100 ml sem jafngildir einni 

flösku 500 ml af rauðrófu safa. 

1. Superbeets dós= 30 flöskur afrauðrófusafa eða90 rauðrófur
500 ml
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(N-O) 1 tes keið 5g= 3 rauðrófur30 skammtar = 90 rauðrófur

Fæst í Apótekum og heilsubúðum

NÝTT HEILSUBLOGGFlugfreyjan Valdís Sigurgeirsdóttir stofnaði 
nýverið heilsubloggið ljomandi.is. Þar er meðal 
annars að finna glúten- og sykurlausar upp-
skriftir ásamt ýmiss konar fróðleik.

SÉRBLAÐ
Fólk  

Sími: 512 5000

1. apríl 2014
77. tölublað 14. árgangur

Yfir 80 mál bíða 
umræðu á Alþingi
Rúmlega áttatíu mál bíða umræðu á 
Alþingi. Lokadagur til að leggja fram 
ný þingmál án þess að leita afbrigða 
var í gær. 6
Vilja bjarga 140 ára húsi  Minja-
stofnun leitar leiða til að varðveita 
140 ára bæjarhús á Hrauni í Fljótum.
Eigandinn vill ekki hafa húsið á jörð 
sinni. 2
Erfitt að útvega fæðu  Skýrsla Sam-
einuðu þjóðanna um loftslagsmál 
dregur upp dökka mynd. 8
Eldislaxar sluppu  Tvö hundruð 
eldislaxar sluppu úr kví í Patreksfirði. 
Enginn lax veiddist aftur. 12

SKOÐUN Makríllinn og rækj-
an gætu skapað þjóðarsátt, 
skrifar Bolli Héðinsson. 16

MENNING Verk fimm-
tán ára tónskálds flutt af 
Berlínarfílharmóníunni.  24

SPORT Hlynur er tilbúinn 
að vera áfram hjá Sundsvall 
þrátt fyrir erfiða stöðu. 30

VETURINN BÚINN  Fjöldi fólks í nokkrum hjólreiðafélögum á höfuðborgarsvæðinu nýtti tækifærið til útivistar fyrri part sunnudags og hjóluðu margir á Þingvelli og heim aftur 
frá Reykjavík, um hundrað kílómetra alls. Hér má sjá nokkra félaga úr Ægi 3, þríþrautardeild sundfélagsins Ægis, á Mosfellsheiði. „Einstaka naglar hafa verið að fara upp á Mosfellsheiði 
og jafnvel alla leið á Þingvöll þegar aðstæður hafa leyft, en þetta var fyrsta hópferð vorsins,“ segir Jens Viktor Kristjánsson, formaður og þjálfari hjá Ægi 3.  „Við vorum þarna örugglega 
um hundrað manns á ferðinni, veður gott og auðar götur,“ segir hann og telur óhætt að segja að vetur sé nú að baki.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gómsæt Páskaostakaka með 
ljúfum piparmyntukeim 

bíður þín í næstu verslun.

FLJÓTLEGT
OG ÞÆGILEGT

ht.is

ÞVOTTAVÉLAR

STJÓRNSÝSLA Persónuvernd segir 
vafa leika á því hvort Þjóðskrá 
Íslands sé heimilt að afhenda stjórn-
málaflokkum afrit kjörskrárstofna.

Innanríkisráðuneytið hefur falið 
Þjóðskrá að afhenda stjórnmála-
flokkum afrit af kjörskrárstofnum 
fyrir alþingiskosningar auk lista og 
límmiða um tiltekna hópa kjósenda, 
til dæmis þá sem kjósa í fyrsta sinn.

Þjóðskrá segir í erindi til 
Persónu verndar að ekkert í lögum 
heimili afhendingu slíkra gagna 
til annarra en sveitarstjórna. Kjós-
endur njóti mögulega ekki verndar 
samkvæmt reglum. Innanríkisráðu-
neytið segir það hafa tíðkast árum 
saman að afhenda stjórnmálasam-
tökum kjörskrárstofnana.

„Þó ekki sé kveðið á um þessa 
afhendingu með skýrum hætti í 
kosningalöggjöfinni, byggir hún á 
langri og ríkri hefð í samskiptum 
stjórnarráðsins og stjórnmála-
samtaka sem hyggjast bjóða fram 
og hefur þar verið gætt fyllsta 
jafnræðis milli framboðsaðila,“ 
segir ráðuneytið, sem kveður það 
„í þágu lýðræðisins að auðvelda 
þeim sem bjóða sig fram í kosn-
ingum að ná eyrum kjósenda“.

Innanríkisráðuneytið segist 
ætla að kanna við endurskoðun 
kosningalöggjafarinnar hvort 
kveða þurfi á um með skýrum 
hætti að afhendingin sé heimil. 
Því verði ekki lokið fyrir sveitar-
stjórnarkosningar í vor. „Ráðu-

neytið gerir því ráð fyrir því 
að framboðsaðilum við sveitar-
stjórnarkosningar verði að öllu 
óbreyttu afhent umrædd gögn 
með sama hætti og verið hefur.“
 - gar / sjá síðu 10

Flokkar fá kjörskrár 
þrátt fyrr lagaóvissu
Innanríkisráðuneytið segir stjórnmálaflokka fá kjörskrá fyrir kosningar í vor þótt 
bæði Þjóðskrá og Persónuvernd segi engar heimildir í lögum fyrir afhendingunni.

  Þó ekki sé kveðið á um 
þessa afhendingu með 

skýrum hætti í kosningalög-
gjöfinni byggir hún á langri 
og ríkri hefð í samskiptum 

stjórnarráðsins og stjórn-
málasamtaka sem hyggjast 

bjóða fram.
Innanríkisráðuneytið.

SAMFÉLAG Miklu fleiri hafa verið greindir með ein-
hverfu á Íslandi á síðustu árum en á löngu tímabili 
þar á undan. Evald Sæmundsen, barnasálfræðing-
ur á Greiningarstöð ríkisins, segir að 75 manns 
hafi greinst með einhverfu úr árgöngunum 1974-
1993. Til samanburðar greindust 267 manns úr 
eingöngu fimm árgöngum, 1994-1998. 

„Samverkandi þættir valda aukningu. Aukin 
þekking á einhverfu, stærra róf einhverfu og 
þar með talið Aspergersheilkenni, auk þess sem 
greiningartækin verða öflugri,“ segir Evald.

Á morgun er alþjóðadagur einhverfu og er eitt 

meginmarkmið hans að auka 
umræðu og vitund um einhverfu. 
Einhverfa er málefni sem snert-
ir marga enda greinist eitt af 
hverjum 88 börnum með ein-
hverfu og hjá drengjum eru lík-
urnar einn á móti 54. 

Ragnhildur Ágústsdóttir á tvo 
drengi með einhverfu. Hún segir 
mikilvægt að opna umræðu og 

vekja athygli á einhverfu þar sem fjölmargir hafi 
miklar ranghugmyndir um röskunina. - ebg / sjá síðu 4

Miklu fleiri greinast með einhverfu en á árum áður. Meiri líkur hjá drengjum: 

1 af hverjum 88 með einhverfu

EVALD 
SÆMUNDSEN

SAMFÉLAG „Hann kemur hingað frá 
Noregi, búinn að vera þar að gigga 
í nokkur ár, svo eftir sumarið fer 
hann aftur heim,“ segir Margrét 
Erla Maack í Sirkus Íslands. 

Hópurinn býður ungum sem 
öldnum í Fjölskyldu- og húsdýra-
garðinn frá klukkan 16 til 17 í dag 
til að bjóða nýjan meðlim sirkussins 
velkominn – sirkusbjörninn Bamse. 
Hann kemur úr sóttkví í dag og af 
því tilefni verður frítt í garðinn. 
Björninn mun ferðast um landið 
í sumar með sirkusnum og kann 
hann bæði að húla og hjóla.

„Hann getur líka ýmislegt fleira 
en við þurfum að sjá til hversu vel 
hann treystir okkur. 

 - lkg / sjá síðu 34

Dýr til liðs við Sirkus Íslands:

Sirkusbjörn til 
sýnis í dag

LÍFIÐ Dísa Jakobs hitaði 
upp fyrir Ásgeir Trausta og 
Ellie Goulding. 34

Bolungarvík 4°  A 4
Akureyri 8°  SA 2
Egilsstaðir 5°  SA 6
Kirkjubæjarkl. 5°  SA 5
Reykjavík 9°  A 6

Hlýindi    víða um landið í dag með 
hægri SA-átt og allt að 13 stiga hita 
SV-lands. Bjart N-lands og með kvöldinu 
tekur að rigna SV- og S-lands. 4
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Snorri, erum við ekki að setja öll 
okkar egg í sömu körfu?

„Jú, enda viljum við berjast fyrir 
breytingum með oddi og egg.“ 
Snorri Einarsson, læknir á ART Medica, og 
samstarfsmenn hans stefna að því að koma 
upp tækni sem mun gera konum kleift að 
frysta ófrjóvguð egg. 

NÁTTÚRUFRÆÐI „Ég er bara að gera þetta til fróðleiks og til að hafa 
gaman af hlutunum,“ segir Þorsteinn H. Gunnarsson búfræði-
kandídat, sem enduruppgötvaði safn sitt af þurrkuðum íslenskum 
plöntum í flutningum og leyfir nú fleirum að njóta.

Safnið, með eitt hundrað plöntum, verður til sýnis á Háskólatorgi 
HÍ út apríl.

„Þetta eru allt 46 ára gamlar plöntur, frá sumrinu ‘68, þær eru jafn 
gamlar hjónabandinu mínu,“ segir Þorsteinn sem safnaði jurtunum 
er hann var í framhaldsnámi í búvísindum á Hvanneyri. „Flestar 
plönturnar eru af Norðvesturlandi og þá frá Syðri-Löngumýri þar 
sem ég er alinn upp.“

Inni á milli plantnanna eru náttúruljóð, meðal þeirra Barmahlíð 
eftir Jón Thoroddsen. „Við það fann ég eina plöntu úr Barmahlíð-
inni,“ segir Þorsteinn. - gar

Hundrað íslenskar plöntur frá 1968 til sýnis á Háskólatorgi:

Tíndi plönturnar brúðkaupsárið

ÞORSTEINN H. GUNNARSSON  Íslenskar plöntur frá blómaárinu 1968 eru samofnar 
náttúruljóðum á sýningu Þorsteins H. Gunnarssonar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MINJAVERND „Það væri mikil 
eftir sjá að þessu húsi,“ segir Þór 
Hjaltalín minjavörður um gamla 
bæjarhúsið á Hrauni sem þarf að 
finna ný heimkynni eftir 140 ára 
veru í Fljótunum.

Bæjarhúsið á Hrauni var reist 
1873 og byggt úr sænskum viði. 
Bærinn var sérstaklega reisu-
legur á síns tíma mælikvarða og 
mikill mannskapur á stórbýlinu 
Hrauni. Í tímans rás hefur verið 
steypt utan um húsið og sömu-
leiðis innan á neðri hæð þess. Af 
þeim sökum er neðri hæðin talin 
ónýt en efri rishæðirnar tvær 
eru metnar mjög heillegar með 
upprunalegum þiljum og hurð-
um auk þess sem burðarbitar eru 
í sérlega góðu ástandi.

„Það er löngu flutt úr húsinu 
og það hefur ekki verið í notkun 
mjög lengi. Það er ekki vilji eig-
enda til að varðveita það á þess-
um stað,“ segir Þór sem kveð-
ur lausnina geta falist í því að 
saga efri hæðirnar ofan af hús-
inu og flytja í heilu lagi á annan 
stað þar sem byggð væri ný hæð 
undir það.

Þótt eigendur Hrauns vilji ekki 
sjálfir hafa gamla húsið hjá sér 
vilja þeir stuðla að varðveislu 
þess og bjóða því húsið að gjöf.

„Ef einhver vill taka húsið þá 
stendur það til boða. Það er mikil 
saga á bak við þetta hús og hægt 
að gera það mjög fallega upp. Það 
væri staðarprýði hvert sem það 
færi en helst hefði maður viljað 
að þetta varðveittist í héraðinu,“ 
segir Þór.

Sem sviðsstjóri Minjastofnun-
ar á Norðurlandi vestra hefur Þór 
sent sveitarfélaginu Skagafirði 

erindi um Hraunshúsið og sagt 
björgun þess forgangsverkefni 
á sviði húsverndar í Skagafirði. 
Þór bendir á þann möguleika 
að nýta húsið á byggðasafninu í 
Glaumbæ. Þar er einmitt annað 
sambærilegt hús, svokallað 
Áshús sem byggt var eftir sam-
bærilegri teikningu þótt Hrauns-

húsið sé stærra. „Ef þau hafa 
áhuga á húsinu er eigandinn 
búinn að segja að þeim sé vel-
komið að taka það. Helst vildum 
við klára málið í sumar,“ segir 
Þór Hjaltalín.

 gar@frettabladid.is

HRAUN  Reist 1873 úr sænskum viðum og var stórbýli á sínum tíma. Yfirsmiður var 
Jón Mýrdal skáld. Steypt var utan um húsið á tuttugustu öldinni. MYND/ÞÓR HJALTALÍN

Vilja bjarga 140 ára 
bæjarhúsi í Fljótum
Minjastofnun leitar nú leiða til að varðveita megi 140 ára bæjarhús á Hrauni í 
Fljótum. Eigandinn vill ekki hafa húsið á jörðinni og býður það að gjöf. Innviðir á 
efri hæðum hússins eru sagðir sérlega góðir. Byggðaráð Skagafjarðar skoðar málið.

VEL MEÐ FARIÐ  Viðir, þil og hurðir eru 
í sérlega góðu standi í gamla bæjarhús-
inu á Hrauni. MYND/ÞÓR HJALTALÍN

  Það 
væri staðar-
prýði hvert 

sem það færi 
en helst hefði 
maður viljað 

að þetta 
varðveittist í héraðinu.

Þór Hjaltalín minjavörður.

STJÓRNSÝSLA Innanríkisráðuneyt-
ið hafnar því að það birti úrskurði 
um málefni útlendinga á vefnum 
án lagaheimildar. Ráðuneytið vísar 
í frétt Fréttablaðsins í gær um að 
ráðuneytið birti úrskurði í útlend-
ingamálum á vefnum án þess að 
hafa til þess skýra lagaheimild.
„Stjórnvöld hafa á grundvelli upp-
lýsingalaga fulla heimild til þess að 
eigin frumkvæði að birta upplýsing-
ar sem þau hafa undir höndum, svo 
sem úrskurði sem upp hafa verið 
kveðnir, svo lengi sem þar er ekki 
að finna upplýsingar um einka- eða 
fjárhagsmálefni einstaklinga sem 
sanngjarnt er og eðlilegt að leynt 
fari og að öðru leyti gætt að laga-
ákvæðum er varða persónuvernd,“ 
segir í yfirlýsingu ráðuneytisins.

Að því er segir í yfirlýsingunni 
var ákveðið að birta umrædda 
úrskurði á Urskurdir.is með hlið-

sjón af framkvæmd í nágrannalönd-
um og að höfðu samráði við Flótta-
mannastofnun Sameinuðu þjóðanna.

„Í úrskurðum innanríkisráðu-
neytisins sem birtir hafa verið eru 
tekin út nöfn einstaklinga, ríkis-
borgararéttur þeirra eða þjóðerni, 
landaheiti, viðkvæmar upplýsingar, 
svo sem heilsufars- og fjárhagsupp-
lýsingar sem og aðrar upplýsingar 
sem á einhvern hátt geta tengt ein-
staklinga við úrskurðinn,“ segir 
innan ríkisráðuneytið.

Í frétt blaðsins í gær var vitnað 
til umsagnar Persónuverndar um 
frumvarp um breytingar á útlend-
ingalögum. Hörður Helgi Helga-
son, forstjóri Persónuverndar, 
áréttar að sjónarmið stofnunarinn-
ar varðandi birtingu úrskurða hafi 
snúið að væntanlegri kærunefnd 
útlendingamála, en ekki fjallað um 
heimildir ráðuneyta, þar með talið 

innan ríkisráðuneytisins, til að birta 
úrskurði sem þau kveða upp í kæru-
málum. Ekki sé heldur gefið í skyn 
að ákvörðun um birtingu slíkra 
úrskurða eigi ekki að vera á hendi 
ráðherra.

 - gar

Ráðuneyti segir að í birtum úrskurðum séu engar persónuupplýsingar:

Er heimilt að birta úrskurðina

HANNA BIRNA KRISTJÁNSDÓTTIR  Innan-
ríkisráðuneytið segist hafa samráð við 
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

IÐNAÐUR Orkustofnun veitti fyrir 
helgi Landsvirkjun virkjunarleyfi 
fyrir 100 megavatta Þeistareykja-
virkjun í Þingeyjarsveit.

„Samtímis var gefið út nýting-
arleyfi á grunnvatni til notkun-
ar við hina fyrirhuguðu virkjun 
og nýtingarleyfi á jarðhita vegna 
virkjunarinnar,“ segir á vef Orku-
stofnunar. „Leyfið er veitt með 
skilyrðum um leyfilegan niður-
drátt og með hvaða hætti skuli 
bregðast við ef viðbrögð við 
vinnslu eru ekki í samræmi við 
spár.“ Leyfið er gefið út til 60 ára, 
nema forsendur breytist.  - óká

Þeistareykjavirkjun fær leyfi:

Virkja má jarð-
hitann í 60 ár

VINNUMARKAÐUR Aðalheiður Stein-
grímsdóttir, formaður Félags fram-
haldsskólakennara, segist ekki vilja 
staðfesta neinar flökkusögur um 
prósentuhækkanir varðandi kjara-
deilur framhaldsskólakennara.

„Þessi 2,8 prósent sem samn-
inganefnd ríkisins lagði á borðið 
um miðjan janúar eru ekki lengur 
á borðinu því ríkið hefur lagt fram 
aðrar forsendur síðan þá. Þær eru 
hærri en þessi 2,8 prósent, en hvaða 
prósentur þetta eru staðfestum við 
ekki vegna þess að það sem er í 

samræðum á milli aðila er trúnað-
armál.“

Aðalheiður vonar að samningar 
klárist í vikunni, en segir að ríkið 
eigi að veita samninganefnd sinni 
skýrt umboð til aðgerða.

„Til þess að geta tekið lokahnykk-
inn þá er algjörlega nauðsynlegt að 
menntamálaráðherra og fjármála-
ráðherra gefi samninganefnd ríkis-
ins miklu skýrara umboð en hefur 
verið til þessa. Ef það gengur eftir 
ættum við alveg að geta klárað 
þetta.“  - kóh

Félag framhaldsskólakennara segir ekkert liggja fyrir um prósentuhækkanir:

Staðfestir engar flökkusögur

AÐALHEIÐUR STEINGRÍMSDÓTTIR 
 segir allar sögusagnir um prósentu-
hækkanir óstaðfestar.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

EFNAHAGSBROT Stjórn áfangaheim-
ilisins Krossgatna fór fram á rann-
sókn Sérstaks saksóknara á með-
höndlun Gunnars Þorsteinssonar 
á fjármunum heimilisins. Gunnar, 
oftast kenndur við Krossinn, var 
forstjóri Krossgatna til ársins 2012. 
RÚV greinir frá þessu.

Stjórn Krossgatna hefur beðið 
um rannsókn á bifreiðaviðskiptum 
fyrir nokkrar milljónir króna og 
lánveitingu til Krossins upp á rúm-
lega 1,3 milljónir króna. 

Áfangaheimilið hefur um margra 
ára skeið þegið framlög úr ríkis-
sjóði. Gunnar neitar allri sök.  - kóh

Fjárútlát Krossgatna skoðuð:

Gunnar sætir 
rannsókn

FRÆÐSLA Íslenski sjávarklasinn 
stendur fyrir opnum degi fyrir 
framhaldsskólanema í Húsi sjávar-
klasans á Grandagarði 16. Með við-
burðinum vill forsvarsfólk klasans 
gefa nemum, sem nú eru verkefna-
litlir, færi á að kynnast hinum svo-
kallaða sjávarklasa á Íslandi.

„Eitt brýnasta verkefni sjávarút-
vegsins er að virkja nýja kynslóð. 
Hún getur fært greinina á hærri 
stall í framtíðinni,“ segir Þór Sig-
fússon, framkvæmdastjóri Sjávar-
klasans.  - shá

Opið hjá Sjávarklasanum:

Nemar í verk-
falli fá heimboð

SPURNING DAGSINS

SEGLAGERÐIN ÆGIR

Þar sem ferðalagið byrjar

FERÐAVAGNAR

Þýsk
gæði



www.n1.is facebook.com/enneinn

Punktur er punkts gaman!

Einstök partítilboð á punktaprís á völdum þjónustustöðvum:

Fimmfaldir punktar!
Hljómar eins og aprílgabb, en er það ekki. 

Punktapartí í dag, 1. apríl, á þjónustustöðvum N1 um allt land. 
10 punktar með hverjum lítra af bensíni og dísel.

N1 kortið er boðskortið þitt í partíið.
N1 korthafar halda afsláttarkjörum sínum en að auki fimmfaldast punktarnir með hverjum lítra af bensíni og dísel.

Haribo spælegg 
– hlauppoki

249 punktar

Prins Póló 
– lítið

45 punktar

XL orkudrykkur 
– allar týpur

99 punktar

Bón tvistur

299 punktar

Nizza 
– lakkrís

159 punktar

Rúnstykki 
með skinku og osti

249 punktar
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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

5 falt meira veiddist af fiski í 
heiminum árið 2011 

en árið 1950 ef litið er til tuttugu 
mest veiddu tegundanna. 
Árið 1950 nam veiðin um 19,3 
milljónum tonna en 94,6 milljónum 
tonna árið 2011.  Heimild: Hagstofa Íslands.

Vordís Eiríksdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

HÆGVIÐRI  og fremur hlýtt á landinu næstu daga og bjartviðri á N-hluta landsins. 
Búast má við stöku skúrum S- og SV-lands, þar hvessir svo seinnipart miðvikudags og 
bætir í úrkomu. Hiti 3-11 stig næstu daga og vægt næturfrost inn til landsins.
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FIMMTUDAGUR

Á MORGUN

SAMFÉLAG Það er til orðatiltæki 
sem lýsir einhverfum einstakling-
um vel. „Ef þú þekkir einn með ein-
hverfu, þá þekkir þú einn með ein-
hverfu.“ 

Ragnhildur Ágústsdóttir tekur 
svo sannarlega undir þessi orð 
en hún á tvo drengi sem báðir 
eru greindir með dæmigerða ein-
hverfu. Hún segir þá vera eins og 
svart og hvítt.  

„Þeir eiga greininguna sameig-
inlega og þeir eru báðir með mál-
þroskaröskun. Annars gætu þeir 
ekki verið ólíkari,“ segir Ragn-
hildur. Hún segir syni sína vera 
gott dæmi um hve einhverfir ein-
staklingar eru ólíkir en í samfé-
laginu séu uppi staðalmyndir um 
einhverfa sem eigi ekki við rök 
að styðjast. 

„Fólk heldur að einhverfir geti 
aldrei horft í augun á fólki, vilji 
ekki snertingu, séu með sérgáfu 
á einhverju einu sviði og geti ekki 
átt samskipti. Ég fæ til að mynda 
margoft að heyra spurninguna 
„máttu alveg knúsa hann?“ um 
litlu kelirófuna mína.

Ragnhildur segir það hafa 
verið mikið áfall þegar dreng-
irnir fengu greiningu en fljót-
lega áttaði hún sig á því að ekk-
ert væri breytt, þetta væru sömu 
börnin.  

„Þetta var tvöföld gusa því 
þegar við áttuðum okkur á ein-
kennum eldri stráksins þá viss-
um við að sá yngri væri líka ein-
hverfur. En við maðurinn minn 
tókum þá ákvörðun að lifa í núinu 
og hugsa ekki látlaust um hvað 
framtíðin ber í skauti sér. Við 
reynum að veita þeim eins mikla 
aðstoð og við getum og svo verð-
ur að koma í ljós hvað verður. 
Maður lærir að vera æðrulaus.“

Ragnhildur og drengirnir tveir 
ætla að vera í bláum fötum alla 
vikuna vegna alþjóðadags ein-

hverfu sem er á morgun. Um 
allan heim verður dagurinn hald-
inn hátíðlegur með því að lýsa 

byggingar og önnur þekkt kenni-
leiti í bláum lit. Á Íslandi verða 
meðal annars Harpa, Háskóli 

Íslands, Höfði og Hallgríms-
kirkja lýst upp í bláu í tilefni 
dagsins. erlabjorg@frettabladid.i

   
 

20%afsláttur

Fæst án lyfseðils.
Lesið leiðbeiningar í fylgiseðli 
vandlega fyrir notkun.

ÍSRAEL, AP Ehud Olmert, sem var 
forsætisráðherra Ísraels á árunum 
2006 til 2009, var í gær dæmdur 
sekur í mútumáli og á yfir höfði 
sér allt að sjö ára fangelsi. 

Refsing verður þó ekki ákvörð-
uð fyrr en 28. apríl. Samkvæmt 
ísraelskum lögum má hann ekki 
gegna opinberu embætti næstu sjö 
árin. Endurkoma í stjórnmál er því 
úr sögunni, en Olmert er 68 ára 
gamall.

Mútumálið tengist bygginga-
framkvæmdum í Jerúsalem 
og þykir eitt versta spillingar-
hneykslið í sögu Ísraels. Olmert er 
dæmdur fyrir að hafa þegið stórfé 
fyrir að útvega verktakafyrirtækj-
um samninga. - gb

Olmert dæmdur í Ísrael:

Fundinn sekur 
um mútuþægni

Máttu alveg knúsa hann? 
Ragnhildur Ágústsdóttir á tvo syni með dæmigerða einhverfu og segir marga hafa ranghugmyndir um rösk-
unina. Á morgun er alþjóðadagur einhverfu þar sem markmiðið er að vekja umræðu og vitund samfélagsins. 
Málefnið snertir marga þar sem æ fleiri greinast, en tæp fjögur þúsund Íslendinga eru á einhverfurófi. 

Fyrir tuttugu árum var gerð íslensk 
rannsókn á tuttugu árgöngum, einstak-
lingum sem fæddir eru 1974-1993, og 
greindust þá 75 manns með einhverfu. 
Seinna var gerð rannsókn á eingöngu 
fimm árgöngum, 1994-1998, og þá 
greindust 267 manns með einhverfu. Í 
dag er talið að 1,2 prósent Íslendinga 
séu með einhverfurófsröskun, eða um 
3.840 manns.

Evald Sæmundsen, barnasálfræðingur 
á Greiningarstöð ríkisins, segir aukna þekkingu og 
stærra róf einhverfu vera ástæðu aukinnar greiningar 
á einhverfu. 

„Upp úr 1990 komu út nýjar skilgreiningar á 
greiningu á einhverfu og það er í fyrsta skipti sem 
Aspergersheilkenni kemur til sögunnar. Á sama tíma 
verða greiningartækin öflugri. Þar að auki eykst 
þekking á einhverfu á þessum tíma og á starfsemi 
mannsheilans. Allt þetta verður til þess að greiningar á 
einhverfu aukast til muna um allan heim,“ segir Evald. 

Á einhverfurófi er að finna einhverfu, ódæmigerða 
einhverfu, Aspergersheilkenni og vægari raskanir. Evald 
segir stuttu skýringuna vera röskun í taugaþroska 
sem veldur óvenjulegri heilastarfsemi. Einkenni ein-
hverfu varða erfiðleika við félagsleg samskipti, mál- og 
tjáningarröskun, ofurviðkvæmni fyrir skynáreitum og 
ofuráhuga á einhverju sértæku sviði.

Af hverju greinast fleiri með einhverfu? 

EVALD
SÆMUNDSEN 

MÆÐGIN  Ragn-
hildur Ágústsdóttir 
með sonum sínum. 
Vinstra megin er 
Jón Ágúst (7 ára) 
og við hlið hans 
Viktor Ingi (4 ára) 
Júlíussynir. Þau 
klæddu sig upp 
í blátt í tilefni af 
alþjóðadegi ein-
hverfu á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VIÐSKIPTI Fjármálaeftirlitið (FME) 
hefur sektað Icelandair Group um 
10 milljónir króna vegna brots á 
lögum um verðbréfaviðskipti.

Fram kemur í ákvörðun FME að 
Icelandair hafi brotið 122. grein lag-
anna með því að hafa 3. desember 
2012 hvorki birt innherjaupplýsing-
ar um væntanleg kaup á flugvélum 
né tekið ákvörðun um frestun á birt-
ingu upplýsinganna, eftir að stjórn 
félagsins hafði ákveðið að ganga til 
lokasamningaviðræðna við flug-
vélaframleiðendur.

FME segir að á þessum tíma hafi 
legið ljóst fyrir að gengið yrði til 
samninga við Boeing um flugvéla-
kaup en Iclandair hafði áður upplýst 
að ákvörðunar væri að vænta um 
hvort félagið myndi einvörðungu 
styðjast við Boeing 757-vélar til árs-
ins 2022 eða nota þær auk smærri 
flugvéla. „Telja verður að upplýs-
ingarnar sem mynduðust þann dag 
hafi verið upplýsingar sem fjár-
festar myndu líta til við ákvörðun 
um fjárfestingu í félaginu,“ segir í 
ákvörðun FME.  - óká

Fjármálaeftirlitið segir ákvæði laga um verðbréfaviðskipti hafa verið brotin:

Icelandair sektað um 10 milljónir

BOEING-ÞOTA  Á sama tíma og brot Ice-
landair var framið segir FME viðskipti með 
bréf félagsins hafa verið mikil. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

UMHVERFISMÁL Heilbrigðiseftir-
lit Suðurlands ætlar ekki að veita 
Orkuveitu Reykjavíkur umbeðna 
undanþágu til fimm ára frá 
ákvæðum nýrrar reglugerðar um 
styrk brennisteinsvetnis í and-
rúmslofti sem tekur gildi í sumar. 
Þetta kemur fram í Reykjavík 
Vikublaði.

Verði hert mörk fyrir brenni-
steinsvetni ekki virt gæti Orku-
veitan misst starfsleyfi fyrir 
Hellisheiðarvirkjun. Eins og 
sagði í Fréttablaðinu í gær er nú 
leitað ýmissa leiða til að minnka 
útblástur brennisteinsvetnis frá 
virkjuninni. Á meðan útblást-
urinn er undir mörkum hyggst 
heilbrigðiseftirlitið aðeins veita 
undan þágu til eins árs í senn. - gar

Fá undanþágu í 
eitt ár en ekki 5

HELLISHEIÐARVIRKJUN  Brennisteins-
vetni mengar andrúmsloftið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EFNAHAGSMÁL Í febrúar voru flutt-
ar út vörur fyrir 41,3 milljarða 
króna og inn fyrir 37,3 milljarða, 
samkvæmt nýbirtum tölum  Hag-
stofu Íslands.  

Vöruskiptin í febrúar voru því 
hagstæð um fjóra milljarða króna. 
Í febrúar í fyrra voru þau hins 
vegar hagstæð um 6,1 milljarð 
króna. Vöruskipti í febrúar voru 
því 2,1 milljarði lakari en fyrir 
ári. Fyrstu tvo mánuði ársins voru 
vöruskiptin 6,2 milljörðum króna 
lakari en á sama tíma 2013.  - óká

Afgangur var af vöruskiptum: 

Fjórir milljarð-
ar standa eftir



 FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK

Notaðir bílar - Brimborg
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040

Verð: 1.890.000 kr.
Ford Fiesta Trend KJ292
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur

Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Tilboð: 3.920.000 kr.

Verð: 1.790.000 kr.

Citroën C3 Exclusive MRN04
Skráður apríl 2012, 1,6i bensín, sjálfsk.
Ekinn 42.000 km. 
Ásett verð: 2.390.000 kr.

Tilboð: 2.190.000 kr.

Tilboð: 3.490.000 kr.

Tilboð: 2.390.000 kr. Tilboð: 2.690.000 kr.

Toyota Auris MXJ73
Skráður júní 2010, 1,3i bensín, beinsk.
Ekinn 70.000 km. 
Ásett verð: 2.190.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.

Verð: 9.980.000 kr.

Tilboð: 1.390.000 kr.

Mitsubishi Pajero Instyle 4x4 REJ72
Skráður maí. 2011, 3,2TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 65.000 km. 
Ásett verð: 7.990.000 kr.

Tilboð: 6.990.000 kr.

Tilboð: 3.240.000 Tilboð: 1.390.000 kr.

Tilboð: 2.990.000 kr.

Tilboð: 5.590.000 

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐGerðu betri bílakaup!

 FYLGST

N

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

SÝNDU OKKUR BÍLINN 
ÞINN OG VIÐ GERUM 
ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF. 
ENGIN SKULDBINDING

TÖKUM
ALLAR
TEGUNDIR
BÍLA UPPÍ

FINNDU 
BÍLINN 
ÞINN

NOTADIR.BRIMBORG.IS

Ford Explorer Limited 4x4 RB054
Skráður júní 2007, 4,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 108.000 km. 
Ásett verð: 2.680.000 kr.

Ford Focus Titanium OLF07
Skráður mars 2013, 2,0TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 36.000 km.
Ásett verð: 3.750.000 kr.

Volvo XC90 Momemtum D5 AWD UUV86
Skráður des. 2012, 2,4TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 40.000 km. 

Nissan X-Trail Elegance KN151
Skráður maí 2006, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 127.000 km. 
Ásett verð: 1.690.000 kr.

Toyota Land Cruiser 120 VX ADH19
Skráður des. 2007, 3,0TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 133.000 km. 
Ásett verð: 5.790.000 kr.

Ford Focus Trend UYA01
Skráður nóv. 2012, 1,0i bensín, beinsk.
Ekinn 21.000 km. 
Ásett verð: 3.390.000 kr.

Mazda3 Touring Plus LVB32
Skráður ágúst 2008, 1,6i bensín, sjálfsk.
Ekinn 88.000 km. 

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

Ford Escape XLT AWD  PMM87
Skráður júní 2011, 2,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 77.000 km. 
Ásett verð: 3.480.000 kr.Í ábyrgð

Í ábyrgð

200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

490.000 kr.

Í AFSLÁTT!

150.000 kr.

Í AFSLÁTT!

1.000.000 kr.

Í AFSLÁTT!

300.000 kr.

Í AFSLÁTT!

200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

290.000 kr.

Í AFSLÁTT!

260.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Mazda6 Vision IEG75
Skráður maí 2013, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 32.000 km. 
Ásett verð: 4.120.000 kr. 

Toyota Yaris Sport JEK42
Skráður febr. 2012, 1,3i bensín, sjálfsk.
Ekinn 28.000 km. 
Ásett verð: 2.890.000 kr.

Hafðu samband 

strax!

Skoðaðu fleiridæmi hér!

Ýmsar fjármögnunarleiðir í boði. Spyrðu ráðgjafa.

Í ábyrgð

Í ábyrgð

300.000 kr.

Í AFSLÁTT!

200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

200.000 kr.

Í AFSLÁTT! 200.000 kr.

Í AFSLÁTT!
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1. Hversu mikill hluti iðgjalda vegna 
slysatrygginga við heimilisstörf fór í 
bætur í fyrra?
2. Hver leikstýrir heimildarmynd um 
Regnbogamanninn?
3. Hvað voru mörg börn ættleidd til 
landsins 2008 til 2012?

SVÖR:

1. Þriðjungur. 2. Marsibil Jóna Sæmundar-
dóttir. 3. 81.

FORVARNIR Samtökin Blátt áfram 
fagna tíu ára afmæli þessa dag-
ana. 

Samtökin eru ein af fáum 
sem snúa að forvörnum gegn 
kynferðislegu ofbeldi gagnvart 
börnum og hafa aðrar þjóðir 
leitað til samtakanna til að 
kynna sér aðferðafræðina sem 
þau nota, þar á meðal fólk frá 
Grænlandi og Ungverjalandi. 
Þessa dagana eru níu manns frá 
Lettlandi á námskeiði hjá sam-
tökunum. 

„Við erum búin að fræða 35 
þúsund manns á síðustu tíu 
árum og þannig ná til tíu pró-
senta þjóðarinnar. Við sjáum 
árangurinn í þeirri vitundar-
vakningu sem hefur orðið 
varðandi þessi mál á tiltölu-
lega stuttum tíma,“ segir Svava 
Björnsdóttir, ein stofnenda Blátt 
áfram og varaformaður.

Svava segir næst á dagskrá 
að búa til íslenskt fræðsluefni 
sem er sérstaklega ætlað full-
orðnu fólki. „Við viljum einbeita 

okkur að fullorðna fólkinu enda 
liggur ábyrgðin hjá því. Sérstak-
lega er mikilvægt að foreldr-
arnir fái fræðslu og munum við 
bjóða upp á fyrirlestra fyrir þá 
núna í apríl af tilefni alþjóðlegs 
mánaðar gegn ofbeldi gagnvart 
börnum.“

  - ebg

Blátt áfram fagnar tíu ára afmæli í mánuði gegn ofbeldi gagnvart börnum: 

Hafa frætt 35 þúsund manns 

STOFNANDI BLÁTT ÁFRAM  Svava 
Björnsdóttir heldur þessa dagana nám-

skeið fyrir níu manns frá Lettlandi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

ALÞINGI Sjávarútvegsráðherra lagði 
ekki fram frumvarp um breytingar 
á lögum um stjórn fiskveiða eða um 
veiðigjöld í gær eins og vænst hafði 
verið. Dagurinn í gær, 31. mars, var 
síðasti dagur til að leggja fram ný 
þingmál á Alþingi fyrir sumarfrí, 
án þess að leita afbrigða. Annað 
frumvarp sem beðið hafði verið 
eftir með nokkurri eftirvænt-
ingu kom heldur ekki fram. Það 
er frumvarp um gjaldtöku á ferða-
mannastöðum. 

Þegar gerðar voru breytingar á 
lögum um veiðigjöld í fyrra voru 
þau til eins árs. Að sögn þing-
manna er því ljóst að það verður 
að nota ákvæði þingskaparlaga um 
afbrigði til að leggja fram veiði-
gjaldafrumvarp fyrir þinglok svo 
ný lög geti tekið gildi þegar nýtt 
fiskveiðiár gengur í garð fyrsta 
september næstkomandi. 

Annað mál sem beðið hefur verið 
eftir en hillir ekki undir er frum-
varp um afnám verðtryggingar.  

Á þingmálaskrá ríkisstjórnar-
innar voru á annað hundrað mál.

Það styttist í þinglok, nú eru 
tólf þingfundardagar eftir áður en 
Alþingi fer í sumarfrí um miðjan 
maí. 

 Rúmlega 80 mál bíða umræðu 
í þinginu. Stærstu málin eru leið-
rétting verðtryggðra húsnæðislána 

og frumvarp um séreignarsparnað. 
Þá er umdeild þingsályktunartil-

laga utanríkisráðherra um að slíta 
aðildarviðræðum við Evrópusam-
bandið til umfjöllunar í utanríkis-
málanefnd og kemur væntanlega til 
annarrar umræðu í þinginu í kring-
um páska. 

Félags- og húsnæðismálaráð-
herra lagði fram eitt af stóru mál-

unum sínum í gær, um húsaleigu-
bætur.

Af málum sem efnahags- og fjár-
málaráðherra lagði fram má nefna 
frumvarp um eiginfjárviðmið Seðla-
banka og frumvarp um breytingar á 
lögum um fjármálafyrirtæki, þriðja 
frumvarpið sem kom úr fjármála-
ráðuneytinu er frumvarp til laga um 
opinber fjármál.  johanna@frettabladid.is

Rúmlega áttatíu 
mál bíða umræðu
Lokadagur til að leggja fram ný þingmál án þess að leita afbrigða var í gær. Ekki 
kom fram frumvarp um veiðigjöld eða um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða. 
Ekkert bólar heldur á frumvarpi um gjaldtöku á vinsælum ferðamannastöðum.   

„Ég er ekki viss um að ríkisstjórnin hafi styrkt stöðu sína 
síðustu daga, þrátt fyrir frumvörp sem eiga að taka á 
skuldavanda heimilanna,“ segir Gunnar Helgi Kristins-
son, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. 

„Það er komið eitthvað frá stjórninni um flest þau 
mál sem hún lagði upp með nema það hefur ekki 
komið frumvarp um afnám verðtryggingarinnar sem 
er gríðarlega flókið og vandasamt mál,“ segir Gunnar 
Helgi. 

Hann segist telja að margir sem bjuggust við miklu 
varðandi niðurfellingu skulda verði fyrir vonbrigðum 

þegar þeir kíkja í skuldaleiðréttingarpakkann.

EKKI STYRKT STÖÐU SÍNA

EIRÍKUR 
TÓMASSON

ÞINGMÁL RÍKISSTJÓRNARINNAR 

■ Frumvarp til laga um leiðréttingu 
verðtryggðra fasteignalána.

■ Frumvarp til laga um séreignar-
sparnað.

■ Frumvarp til laga um breytingar á 
lögum um húsaleigubætur.

■ Frumvarp til laga um eiginfjár-
viðmið Seðlabanka Íslands.

■ Frumvap til laga um breytingar á 
lögum um fjármálafyrirtæki.

■ Frumvarp til laga um breytingar 
á lögum um tekjuskatt, stað-
greiðslu opinberra gjalda og fleira

■ Tillaga til þingsályktunar um 
fjögurra ára samgönguáætlun 
fyrir árin 2013 til 2016. 

■ Frumvarp um stjórn fiskveiða 
(aflamarkskerfi)

■ Frumvarp um veiðigjöld
■ Frumvarp til breytinga á dóm-

stóla- og réttarfarslögum vegna 
millidómstigs. 

■ Frumvarp til laga um gjaldtöku 
í ferðaþjónustu.

■ Frumvarp um ríkisolíufélag. 
■ Frumvarp til laga um stað-

göngumæðrun í velgjörðar-
skyni.

■ Frumvarp um hamfarasjóð.
■ Frumvarp um húsnæðismál 

(lyklafrumvarp).

➜ Frumvörp sem búið 
að leggja fram 

➜ Frumvörp sem ekki er 
búið að leggja fram

ÞARF LEYFI ÞINGSINS
Ef ríkisstjórn eða þingmenn ætla að 
leggja fram ný lagafrumvörp eftir 
fyrsta apríl þarf meirihluti Alþingis 
að samþykkja framlagningu lagafrum-
varpsins. Frumvarp sem lagt er fram 
með afbrigði þarf að bíða í fimm 
daga í þinginu áður en það er tekið 
til umræðu. Ef mikið liggur við, til 
dæmis ef um mikla vá er að tefla, er 
hægt að fara fram á flýtimeðferð og 
er frumvarpið þá tekið til tafarlausrar 
umræðu. 

STÓR MÁL BÍÐA 
 Þingmenn verða 
að halda vel á 
spöðunum ef á 
að nást að ljúka 
mörgum stórum 
málum sem bíða 
afgreiðslu áður en 
þing fer í sumarfrí 
um miðjan maí. 
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL.

VEISTU SVARIÐ?

Nýtt lyf sem verkar bæði gegn 
nefstíflu og nefrennsli

Andaðu með nefinu

Nýtt!
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AURIS 
SKAPAÐUR FYRIR ÞIG 

GÆÐALÁN TOYOTA

GÆÐALÁN TOYOTA
Í SAMSTARFI VIÐ ERGO 
Fáðu 40% af verði 

nýrrar Toyotu að
láni án vaxta

í allt að þrjú ár. 

Auris er eins og skapaður utan um þig. Stílhreinn, fallegur og hugvitssamlega hannaður með þægindi, 

þinni og möguleikanum á kortaleiðsögn um íslenska vegi með Touch & Go. Sjö loftpúðar auka síðan enn 
frekar á öryggi þitt og farþega þinna.

Komdu við hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota og skoðaðu Auris sem er eins og skapaður fyrir þig.

Verð frá  3.370.000 kr.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is.

fyrirvara um villur. 40% vaxtalaust lán miðast við verðlistaverð án afsláttar. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ

Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000TOYOTA TOUCH & GO  5 ÁRA ÁBYRGÐ
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Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

GÆÐA STEINSKÍFA

Hljóðeinangrandi undirlag, Weber flísalím og fúga.

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

Kletthálsi 7, Reykjavík

Fuglavík 18, Reykjanesbæ

DANMÖRK Danska ríkið greiðir á hverju ári 
um 85 milljónir danskra króna, eða um 1,7 
milljarða íslenskra króna, í lífeyri til barna 
fyrrverandi ráðherra og embættismanna. 
Um er að ræða arf frá þeim tíma þegar 
nauðsynlegt þótti að tryggja mikilvægustu 
mönnum ríkisins og börnum þeirra góð skil-
yrði í þakklætisskyni fyrir ævilangt fram-
lag þeirra.

Greint er frá því á vef Kristilega dag-
blaðsins í Danmörku að þegar ráðherrar og 
embættismenn danska ríkisins fara á eftir-
laun eða deyja áður en börn þeirra verða 
21 árs eigi börn þeirra rétt á mánaðarlegri 

greiðslu frá ríkinu þar til þau ná 21 árs aldri.
Árið 2012 fengu átta ráðherrabörn og 

4.369 embættismannabörn greiðslur frá 
ríkinu þar sem foreldri þeirra var komið á 
eftirlaun og er greiðslan 8.800 danskar krón-
ur á ári til hvers barns eða um 176 þúsund 
íslenskar krónur. Hafi barn misst foreldri 
sitt er greiðslan næstum því tvöfalt hærri.

Formaður Einingarlistans, Per Clausen, 
segir að ríkið eigi að hætta að greiða börn-
um ráðherra lífeyri. Fara verði hins vegar 
samningaleiðina til að breyta reglunum um 
lífeyri til embættismannabarna frá ríkinu.
 - ibs

Danska ríkið greiðir börnum ráðherra og embættismanna lífeyri þegar foreldri fer á eftirlaun eða deyr:

Börnin fá greidda milljarða á hverju ári
DANSKAR 
KRÓNUR 
 Börn ráðherra 
og embættis-
manna fá 
árlega 85 millj-
ónir danskra 
króna í lífeyri.
MYND/NORDEN.ORG

MALASÍA, AP Leitin að týndu far-
þegaþotunni frá Malasíu hefur enn 
engan árangur borið. Þeir hlutir, 
sem taldir hafa verið hugsanlegt 
brak úr vélinni hafa reynst vera 
ýmislegt annað. Í ljós kom að sam-
hangandi appelsínugulir hlutir 
voru í reynd veiðarfæri, sem hafa 
slitnað frá fiskiskipi.

Leitarsvæðið vestur af Ástralíu 
er á hafsvæði sem alræmt er fyrir 
allt það rusl sem um það flýtur. 
Hafstraumarnir þarna leita í hring 
þannig að draslið safnast fyrir. - gb

Margt torveldar leitina:

Brakið reyndist 
vera veiðarfæri

UMHVERFI Loftslagsbreytingar af 
mannavöldum gera það að verk-
um að á næstu áratugum verður 
æ erfiðara og dýrara að útvega 
fæðu handa íbúum jarðarinnar.

Þetta er ein af helstu niður-
stöðum nýjustu loftslagsskýrslu 
Sameinuðu þjóðanna, sem kom út 
í gær. Skýrslan er í 32 bindum og 
samtals um 2.600 blaðsíður.

Þetta er fimmta heildarskýrsl-
an um áhrif og orsakir loftslags-
breytinga sem birt hefur verið 
frá árinu 1990. Athygli vekur að í 
þessari skýrslu eru fleiri varnagl-
ar slegnir en í fyrri skýrslum og 
jafnframt eru dregnar fram frétt-
ir af framförum sem orðið hafa 
vegna baráttunnar gegn losun 
gróðurhúsalofttegunda. 

Í skýrslunni er að finna enn 
ítarlegri og nákvæmari grein-
ingu á áhrifum og orsökum 
hlýnunar loftslags á jörðinni en 
gerðar voru í fyrri skýrslum. 
Hundruð vísindamanna hafa und-
anfarin þrjú ár unnið við að taka 
saman efni í skýrsluna, endur-
skoða það og fara yfir fjölmarg-
ar athugasemdir sem borist hafa, 
meðal annars frá stjórnvöldum 
víða um heim.

Áhrifin af loftslagsbreyting-
unum eru sögð verða alvarleg og 
þau muni hafa æ meiri áhrif á 
líf allra jarðarbúa eftir því sem 
líða tekur á þessa öld. Meðal ann-
ars má búast við auknum veður-
öfgum, flóðum og fárviðrum 
ásamt þurrkum og hitabylgjum.

Sérstök athygli er vakin á þeirri 
hættu sem stafar af því að breyt-
ingarnar muni hafa mikil áhrif á 
matvælaöryggi fólks. Verð á mat-
vælum muni hækka og erfitt verði 
að glíma við fæðuskort á sumum 
fátækustu svæðum heims.

Búast megi við því að fátækt 
aukist, ekki aðeins á þeim svæð-
um þar sem fátækt er nú þegar 
mikil heldur einnig í auðugri ríkj-
um jarðar.

„Við lifum nú á tímum þar sem 

loftslagsbreytingar eru ekki nein-
ar framtíðarvangaveltur,“ hefur 
AP-fréttastofan eftir Chris Field, 
vísindamanni frá Kaliforníu, en 
hann hafði yfirumsjón með gerð 
skýrslunnar. „Við erum nú á 
þeim stað að áhrifin af loftslags-
breytingum eru orðin útbreidd og 
afleiðingarnar eru nú þegar orðn-
ar miklar.“ gudsteinn@frettabladid.is

Erfiðara verður að 
fæða mannkynið
Fimmta stöðuskýrsla loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna dregur upp dökka 
mynd. Höfundar skýrslunnar slá þó fleiri varnagla en áður og benda á nokkrar 
framfarir sem náðst hafa í baráttunni gegn loftslagsbreytingum af mannavöldum.

ÞURRKUR Á HAÍTI  Fátækari svæði heims verða að öllum líkindum verst úti.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hringrás hafstrauma í Norður-Atlantshafinu færir hlýjan hafstraum til 
norðurs. Stöðvist hringrásin mætti búast við að miklir kuldar, hálfgerð 
ísöld, verði hér á landi og í nágrannalöndum okkar. Úr niðurstöðum 
skýrslunnar:
■ Mjög líklegt að hringrás hafstrauma í Norður-Atlantshafinu veikist á 

þessari öld.
■ Líklegt að hringrás hafstrauma í Norður-Atlantshafinu hafi veikst 

eitthvað árið 2050.
■ Mjög ólíklegt að hringrásin í Norður-Atlantshafinu taki róttækum 

breytingum eða stöðvist á þessari öld.

Hafstraumar í Norður-Atlantshafinu

FRAKKLAND Anne Hidalgo var 
kosin borgarstjóri Parísar á sunnu-
dag fyrst kvenna. 

Hidalgo tekur við af Bertr-
and Delanoë, sem hefur verið 
við stjórnvölinn í 12 ár. Hidalgo 
er fulltrúi Sósíalistaflokksins, 
en helsti keppinautur hennar var 
Nathalie Kosciusko-Morizet, fram-
bjóðandi Íhaldsflokksins.

Hlaut Hidalgo 54,5% atkvæða 
en Kosciusko-Morizet 45,5% 
atkvæða. Vinir og vandamenn 
lýsa henni sem heiðarlegri, alvar-

legri og hógværri. Samstarfs-
menn hennar segja hana ákveðna 
og harðgerða undir niðri, og líkja 
henni við stálhnefa klæddan í 
flauelshanska. 

Hidalgo lofaði miklum fjárfest-
ingum borgarinnar í húsnæði, sam-
göngum og grænum svæðum innan 
borgarinnar, með það að markmiði 
að stöðva brottflutning verkafólks 
og millistéttarfólks. Áætlar hún að 
byggja 10 þúsund félagslegar íbúð-
ir og skapa pláss fyrir fimm þús-
und leikskólabörn.  - kóh

Fyrsta kvenkyns borgarstjóra Parísar líkt við stálhnefa í flauelshanska:

Hidalgo borgarstjóri í París

FÖGNUÐUR Hidalgo fagnar sigri á sunnudag. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

  Við lifum nú 
á tímum þar sem 

loftslagsbreytingar eru 
ekki neinar framtíðar-

vangaveltur.“ 
Chris Field, vísindamaður 

frá Kaliforníu

VIÐSKIPTI Rafbókasala mun falla 
í Bretlandi, segir Tim Water-
stone, stofnandi keðjubóka-
búðarinnar Waterstone. Full-
yrti Waterstone að hefðbundnar 
bækur yrðu þeim rafrænu vin-
sælli næstu áratugina.  BBC 
greinir frá þessu.

Fyrstu átta mánuði síðasta árs 
var rafbókasala 800 milljóna 
dala virði í Bandaríkjunum, en 
það er fimm prósenta lækkun 
frá árinu 2012. Á sama tíma 
jókst sala á hefðbundnum papp-
írsbókum um 11.5 prósent. 

„Ég held að mesta rugl sem ég 
hef lesið og heyrt sé um sprengi-
kraft rafbókabyltingarinnar,“ 
sagði Waterstone.  - kóh

Hefðbundnar bækur munu halda velli næstu áratugina:

Rafbókasala mun dragast saman

KINDLE-RAFBÓK  Amazon Kindle er 
ein vinsælasta rafbókin á markaðnum. 
 NORDICPHOTOS/AFP 
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Audi A4 Avant 2,0TDI
Árgerð 2011, dísil
Ekinn 45.500 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 2.590.000,- 

Audi A4 2.0 S-line At 130 hö 
Árgerð 2007, bensín
Ekinn 127.000 km, sjálfskiptur

MMC Pajero 3.2 GLS
Árgerð 2005, dísil
Ekinn 188.000 km, sjálfskiptur

MMC Colt
Árgerð 2005, bensín
Ekinn 70.000 km, beinskiptur

VW Passat Alltrack
4motion Árgerð 2012, dísil
Ekinn 27.000 km, sjálfskiptur

VW Tiguan Trend&Fun TDI
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 54.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 5.990.000,- Ásett verð: 4.750.000,- 

MIKIÐ ÚRVAL AF 
GÆÐABÍLUM
Á GÓÐU VERÐI

Ásett verð: 2.490.000,- 

Ásett verð: 890.000,- 
 

Ásett verð: 2.750.000,- 

VW Golf Trend TDif
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 64.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 4.790.000,- 

Toyota Yaris 1300 Sols
Árgerð 2005, bensín
Ekinn 82.000 km, sjálfskiptur

Mitsubishi ASX 4x4 1.8
Árgerð 2011, dísil
Ekinn 28.000 km, beinskiptur

Skoda Superb 1.8T
Árgerð 2006, bensín
Ekinn 150.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 1.190.000,- 

Ásett verð: 3.950.000,- Ásett verð: 1.690.000,- 

Hyundai I30 Classic
Árgerð 2008, bensín
Ekinn 87.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 1.720.000,- 

Volvo V50 
Árgerð 2005, bensín
Ekinn 133.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 1.790.000,- 

Toyota Corolla 1,4 VVTI
Árgerð 2006, bensín
Ekinn 99.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 1.390.000,- 

Chevrolet Lacetti 1800 
Station Árgerð 2005, bensín
Ekinn 93.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 950.000,- 

Skoda Rapid Amb. 1.2 Tsi 
63 kw Árgerð 2013, bensínw
Ekinn 28.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 2.840.000,- 
 

Tilboð 990.000,- Tilboð 1.350.000,-
Tilboð 1.390.000,- Tilboð 790.000,-

Audi A1 Spb. 1.6 TDI Str.

Árgerð 2013, dísil Ekinn
7.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 

3.990.000,- 
 

Fiat 500 LOUNGEt
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 11.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 2.390.000,- 

Tilboð 1.290.000,-
Tilboð 3.400.000,-

Tilboð 4.190.000,-
Tilboð 2.350.000,-
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UMHVERFISMÁL Skorað er á 
umhverfis- og auðlindaráðherra að 
taka Bjarnarflagsvirkjun úr nýting-
arflokki rammaáætlunar um vernd 
og orkunýtingu landsvæða í álykt-
un aðalfundar Fjöreggs, félags um 
náttúruvernd og heilbrigt umhverfi 
í Mývatnssveit. 

„Fundurinn telur að til grundvall-
ar þeirri ákvörðun að setja virkj-
unina í nýtingarflokk hafi legið 
ófullnægjandi og úrelt mat á mögu-
legum afleiðingum virkjunarinn-
ar,“ segir í tilkynningu. Enn frem-

ur megi ætla að í litlu sem engu hafi 
verið litið til þess hve mikil röskun 
sé þegar orðin á vistkerfi Mývatns. 

Bent er á að við gerð umhverfis-
mats árið 2003 hafi ekki legið fyrir 
niðurstöður rannsókna „á þeim 
djúpu sveiflum sem einkennt hafa 
lífríki Mývatns frá árinu 1970 og 
hafa smám saman leitt til silungs-
leysis í vatninu“. Þá hafi sendinefnd 
Ramsar-skrifstofunnar í heimsókn 
sinni hingað í fyrrasumar tekið 
undir áhyggjur af áhrifum virkjun-
arinnar á vistkerfi Mývatns. - óká

Í BJARNARFLAGI  Aðalfundur Fjöreggs 
bendir á að Mývatn sé tilnefnt Ramsar-
svæði og eigi að njóta vafans þegar 
kemur að óafturkræfum umhverfis-
áhrifum vegna framkvæmda.  MYND/BJÖRN Þ.

Vilja fá Bjarnarflag tekið úr nýtingarflokki rammaáætlunar um orkunýtingu:

Mývatn sagt eiga að njóta vafans
LÖGREGLUMÁL Slökkvilið, sjúkra-
lið og lögregla voru kölluð til á 
Eyrarbakka vegna elds sem þar 
kom upp í mannlausu íbúðarhúsi 
fyrir klukkan ellefu í gærmorgun.

Fram kemur í tilkynningu 
lögreglu að talsverður reykur 
hafi verið innandyra. Greiðlega 
hafi hins vegar tekið að slökkva 
eldinn, sem við fyrstu sýn hafi 
verið talið að kviknað hafi út frá 
þvottavél. Hefja átti rannsókn á 
eldsupptökunum um leið og búið 
væri að reykræsta húsið.  - óká

Eldur í húsi á Eyrarbakka:

Kviknaði í út 
frá þvottavél

DANMÖRK Aðeins 25 prósent Dana 
vilja að vændi verði bannað. Meiri-
hluti Dana telur að bann dragi 
ekki úr kaupum á kynlífsþjónustu. 
Þetta eru niðurstöður könnunar á 
vegum Jyllands-Posten.

Evrópuþingið vill banna sölu 
á kynlífsþjónustu í allri Evrópu. 
Evrópskir rannsóknaraðilar og 
560 samtök hafa hins vegar sent 
frá sér sameiginlega ályktun þar 
sem lýst er yfir vilja til að vændi 
verði löglegt. Það vill einnig 
stjórnarandstaðan í Danmörku. - ibs

Ný könnun Jyllands-Posten:

Fjórðungur vill 
banna vændi

LANGAR ÞIG AÐ LÆRA AÐ BÚA TIL NÆRINGARRÍKA OG FLJÓTLEGA FÆÐU? 

HEILSUHÚSIÐ LÁGMÚLA 5, KL. 18:30-21:00
„Fróðlegt og skemmtilegt námskeið sem sýnir manni að það þarf alls ekki að vera flókið eða 
tímafrekt að útbúa hollan og bragðgóðan mat og millimál.“ 
– Karen Lilja Sigurbergsdóttir

Þriðjudagurinn

8. apríl
7.600 kr.

Hráfæði – Þeytingar – Ofurfæði
Lærðu að búa til kraftmikinn 
morgunmat, millimál, þeytinga, 
mjólkurlausa mjólk, hráfæði, 
aðalrétti, eftirrétti og ís.

Sýnikennsla og fræðsla.
Eingöngu er notast við algeng 
eldhúsáhöld, matvinnsluvél og 
blandara við matseldina.

Allir fara saddir og sælir heim 
með glænýtt uppskriftasafn 
auk þess sem Facebook-hópur 
verður stofnaður þar sem hægt 
er að spyrja spurninga og deila 
reynslu eftir námskeiðið.

SIF GARÐARSDÓTTIR  
Sif Garðarsdóttir er heilsu-
mark þjálfi og einka þjálfari 

með yfir 15 ára reynslu.

Nánari upplýsingar  
og skráning:  

sifg@hotmail.com
  www.sifgardars.is

STJÓRNSÝSLA Persónuvernd segir 
vafa leika á því hvort Þjóðskrá 
Íslands sé heimilt að afhenda afrit 
kjörskrárstofna til stjórnmála-
flokka.

Í bréfi til Persónuverndar segir 
Þjóðskrá að innanríkisráðuneytið 
hafi falið stofnuninni að afhenda 
stjórnmálaflokkum afrit af kjör-
skrárstofnum fyrir alþingiskosn-
ingar auk lista og límmiða um til-
tekna hópa kjósenda, til dæmis 
þá sem kjósa í fyrsta sinn. Þar 
komi fram lögheimili, kyn, nafn 
og kennitala einstaklinga með 
kosningarétt. Þjóðskrá telji engin 
ákvæði í lögum heimila afhend-
ingu kjörskrárstofna til annarra 
en sveitarstjórna.

Auk þess sem afhendingin eigi 
sér ekki lagastoð samræmist hún 
ekki tilgangi kjörskrárstofna. 
Kjósendur njóti mögulega ekki 
verndar samkvæmt reglum um 
bannskrá þegar stjórnmálaflokk-
arnir noti kjörskrárstofnana sem 
úthringilista.

Innanríkisráðuneytið segir í 
svarbréfi til Persónuverndar að í 
aðdraganda alþingiskosninganna 
í fyrra hafi forsætisráðuneytið 
óskað eftir að innanríkisráðuneyt-
ið fæli Þjóðskrá, samkvæmt hefð, 
að afhenda stjórnmálasamtökum 
kjörskrárstofnana.

Um lögmæti afhendingarinn-
ar segir innanríkisráðuneytið að 
áratugum saman hafi tíðkast að 
afhenda stjórnmálasamtökum 
sem hyggist bjóða fram afrit kjör-
skrárstofna. „Þó ekki sé kveðið á 
um þessa afhendingu með skýr-
um hætti í kosningalöggjöfinni 
byggir hún á langri og ríkri hefð 

í samskiptum stjórnarráðsins og 
stjórnmálasamtaka sem hyggjast 
bjóða fram og hefur þar verið gætt 
fyllsta jafnræðis milli framboðs-
aðila,“ segir ráðuneytið sem kveð-
ur það „í þágu lýðræðisins að auð-
velda þeim sem bjóða sig fram í 
kosningum að ná eyrum kjósenda“.

Innanríkisráðuneytið bætir 
við að í ljósi efasemda Þjóðskrár 
Íslands muni ráðuneytið kanna 
við endurskoðun kosningalög-
gjafarinnar hvort þurfi að kveða 
á um það með skýrum hætti að 
afhending gagnanna sé heimil. Því 
verði þó ekki lokið fyrir sveitar-
stjórnarkosningar 31. maí. „Ráðu-
neytið gerir því ráð fyrir því að 
framboðsaðilum við sveitarstjórn-

arkosningar verði að öllu óbreyttu 
afhent umrædd gögn með sama 
hætti og verið hefur, komi fram 
beiðni um slíkt.“

Persónuvernd segir hvergi í 
lögum vikið að afhendingu kjör-
skrárstofna til annarra en sveitar-
stjórna. „Í ljósi þess að slíkt 
ákvæði skortir telur Persónu-
vernd vafa leika á um að miðlunin 
sé heimil.“ gar@frettabladid.is

Afhenda kjörskrá þótt 
vafi leiki á lögmætinu
Innanríkisráðuneytið segist gera ráð fyrir að samkvæmt venju fái stjórnmálaflokk-
ar afhenta kjörskrárstofna fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar þótt Þjóðskrá 
og Persónuvernd telji lagaheimild skorta. Í þágu lýðæðisins segir ráðuneytið.

Á KJÖRSTAÐ  Stjórnmálaflokkar sem bjóða fram og þess óska fá afhenta kjörskrár-
stofna í aðdraganda kosninga samkvæmt hefð. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

  Í þágu lýðræðisins að 
auðvelda þeim sem bjóða 

sig fram í kosningum að 
ná eyrum kjósenda.

Innanríkisráðuneytið.
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+ Líttu á matseðilinn og fáðu að vita meira á www.vox.is

BÆTTU SMÁ BRAGÐI 
AF LONDON Í LÍF ÞITT
Drottninglegir dagar á VOX Restaurant 4.-5. apríl

VOX Restaurant býður til veislu í enskum anda dagana 4. til 5. apríl. Okkur hefur 
hlotnast sá heiður að fá í heimsókn snilling og meistarakokk sem mikið orð fer af 
á bökkum Thames. Nú er tækifæri til að njóta þess í Reykjavík sem freistar fágaðra 
bragðlauka í London.    

Þúsundir Íslendinga fljúga á hverju ári til London með Icelandair. Í fáum heims-
borgum er úrvalið jafn fjölbreytt þegar kemur að frábærum veitingastöðum 
hvaðanæva að úr veröldinni. Hvort sem þú ert einn af þeim sem eru að hugsa 
um að skella sér til London með Icelandair eða ert nú þegar búinn að bóka, 
þá er tilvalið að upplifa hátíðarmáltíð að heimsborgarhætti á VOX Restaurant. 
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JAPAN Alþjóðadómstóllinn í Haag 
kvað í gær upp þann úrskurð að 
hvalveiðar Japana í Suður-Íshafinu 
brjóti í bága við alþjóðasamning um 
stjórnun hvalveiða.

Japanar verði því án tafar að 
hætta þessum veiðum og ógilda öll 
veiðileyfi sem gefin hafa verið út.

Ástralía kærði Japan til dómstóls-
ins vegna hvalveiða Japana í Suður-
Íshafinu, sem sagðar voru stund-
aðar í vísindaskyni þótt hvalkjötið 
hafi síðan verið selt á almennum 
markaði.

Dómstóllinn tekur undir með 
Áströlum um að vísindalegt mikil-
vægi veiðanna sé lítið sem ekkert, 
og því geti Japanar ekki haldið veið-
unum áfram undir því yfirskini.

Íslendingar stunduðu hvalveiðar 
í vísindaskyni um skeið en hófu í 
nokkrum mæli veiðar í atvinnuskyni 
árið 2006, enda viðurkenna Íslend-
ingar, ekki frekar en Norðmenn, 
bann Alþjóðahvalveiðiráðsins við 
veiðum í atvinnuskyni. Norðmenn 
hafa stundað veiðar í atvinnuskyni 
frá árinu 1993.

Fréttablaðið hefur fengið stað-
festingu frá íslenskum stjórnvöldum 
þess efnis að þessi úrskurður hafi 
engin áhrif á þær hvalveiðar sem nú 
eru stundaðar af Íslendingum.

Úrskurður Alþjóðadómstólsins 
snertir ekki hvalveiðar Japana á 
öðrum hafsvæðum, en þeir stunda 
vísindaveiðar í norðanverðu Kyrra-
hafinu og hafa einnig undanþágu 
til takmarkaðra veiða við strendur 
Japans.

Japanar hafa árlega veitt um þús-
und hvali í Suður-Íshafinu. - gb

Ástralar unnu mál sitt gegn hvalveiðum Japana fyrir Alþjóðadómstólnum í Haag í gær:

Japönum bannað að veiða í Suður-Íshafinu

HVALVEIÐAR  Hrefna hífð um borð í 
japanskt hvalveiðiskip. MYND/AP

DANMÖRK Árangurinn af því að 
gefa vannærðum sjúklingum á 
Herlevs-sjúkrahúsinu í Danmörku 
sælkerafæði var svo góður að 
hópur útskrifaðra sjúklinga getur 
nú fengið slíkt fæði sent heim frá 
sjúkrahúsinu sér að kostnaðar-
lausu í tólf vikur. Þeir geta pantað 
fæði af 24 rétta matseðli sem sett-
ur var saman af næringarfræðingi 
og Michelin-kokki.

Yfirvöld telja að spara mætti 
milljarð danskra króna á ári ef  
sjúklingar yrðu þyngri. - ibs

Tilraun á dönsku sjúkrahúsi:

Sjúklingar fá 
sælkerafæði

NOREGUR Smyglarar hafa keypt lítil 
býli í Svíþjóð undir smyglvarning 
sem þeir flytja svo í skömmtum til 
Noregs. Norska ríkisútvarpið vitn-
ar í ummæli Rogers Nilsson, yfir-
manns sænska tollsins í Hån í Sví-
þjóð, sem áætlar að á hverjum degi 
sé um fimm þúsund lítrum af áfengi 
smyglað til Noregs yfir landamærin 
við Värmland í Svíþjóð.

Nilsson segir að í hverjum farmi 
séu eitt til tvö þúsund lítrar af 
áfengi. Hann kveðst vonast til að 
nágrannar smyglaranna geri toll-
yfirvöldum viðvart í meiri mæli en 
verið hefur.

Starfsmaður norskra tollyfir-

valda, Wenceh Fredriksen, stað-
festir frásögn Nilssons. Hún segir 
mikið um að þeir sem smygla áfengi 
til Noregs í gegnum Svíþjóð geymi 
það nálægt landamærunum. Smygl-
arar sem hafi verið gripnir hafi 
greint frá því að áfengið hafi verið 
sótt í birgðageymslur í Svíþjóð.

Fyrstu tvo mánuði ársins lögðu 
norskir tollverðir hald á tvöfalt 
meira magn af bjór heldur en á 
sama tíma í fyrra. Smygl á víni og 
sterku áfengi hefur einnig aukist. 

Síðastliðinn föstudag fundust 800 
lítrar af bjór og 150 lítrar af sterku 
áfengi í bíl pólsks ökumanns.

 - ibs

Smyglarar kaupa býli í Svíþjóð og flytja varning frá þeim til Noregs:

Geyma áfengi við landamærin

ÁFENGI  Mörgum þúsundum lítra af 
áfengi er daglega smyglað milli Noregs 
og Svíþjóðar. FRÉTTABLADID/GVA

iPad 
Verð frá: 49.990.-

Apple TV

Tilboð: 15.990.-
Verð áður: 18.990.-

FERMINGARTILBOÐ

FISKELDI Laxar sluppu fyrir slysni 
úr sláturkví Fjarðalax í Patreks-
firði í nóvember síðastliðnum. Um 
200 fullvaxta laxar sluppu, áætla 
starfsmenn fyrirtækisins. Eng-
inn lax veiddist aftur þótt laxanet 
væru sett í sjó samdægurs og látin 
liggja í tíu daga eftir atvikið.

Jónatan Þórðarson, eldisstjóri 
Fjarðalax, segir að atvikið hafi 
orðið í afar slæmu veðri 27. nóvem-
ber þegar sláturskipið Arnarfell 
HF-90 kom að kvíunum um morg-
uninn. Áhöfnin byrjaði að festa 
skipið eins og venja var en átti í 
vandræðum með festingu sem 
slitnaði, með þeim afleiðingum 
að báturinn snerist og lenti stefn-
ið þvert á kvínni með þeim afleið-
ingum að hún skemmdist og gat 
kom á pokann sem heldur fiskinum 
inni. „Þetta voru 200 fiskar sem 
sluppu. Við vitum það með mikilli 
nákvæmni því mjög lítið var eftir 
í kvínni,“ segir Jónatan.

Slysasleppingar úr laxeldi hafa 

verið nokkuð í umræðunni hér á 
Íslandi og erlendis, en sjóeldi á 
laxi er af mörgum litið hornauga 
vegna hugsanlegrar hættu á erfða-
blöndun norska eldiskynsins sem 
hér er notað og villtra íslenskra 
stofna.

Jónatan segir umræðuna á villi-
götum og hættuna af erfðamengun 
frá eldisfiskinum hverfandi litla. 
„Í þessu tilfelli er magnið lítið og 
fiskurinn er ókynþroska. Hans eðli 
er að synda undan straumi þann-
ig að þessir fiskar munu drepast 
í sjó,“ segir Jónatan og bætir við: 
„Þessi framandi eldislax sem við 
erum með verður svo seint kyn-
þroska að hann myndi aldrei ganga 
í laxveiðiá fyrr en mörgum árum 
eftir að hann sleppur. Því eru lík-
urnar á því að hann drepist í sjó í 
millitíðinni yfirþyrmandi miklar.“

Fjarðalax greip til þess ráðs 
eftir atvikið að bæta festingar og 
auka með þeim eftirlit. Nýjar og 
sterkari sláturkvíar voru teknar 

í notkun svo og nýir pokar úr 
„sterkasta efni sem völ er á“ í 
þessari starfsemi, eins og segir í 
skýrslu Fjarðalax til Fiskistofu. 

Guðni Magnús Eiríksson, 
sviðsstjóri hjá Fiskistofu, segir 
aðspurður að atvikið sé það eina 
sem er á skrá Fiskistofu frá síð-
astliðnum fimm árum. Leita verði 
mörg ár aftur til að finna stórar 
slysasleppingar, en þar sem lax-
eldi í sjó hefur verið lítið við Ísland 
hafi ekki verið við því að búast að 
atvik sem þessi kæmu upp.

 svavar@frettabladid.is

200 eldislaxar sluppu 
úr kví í Patreksfirði 
Lítil slysaslepping varð hjá Fjarðalaxi í nóvember þegar 200 eldislaxar sluppu úr 
sláturkví. Enginn lax veiddist aftur. Eldisstjóri fyrirtækisins segir útilokað að lax-
inn gangi í laxveiðiár. Lax hefur ekki sloppið úr kvíum á Íslandi árum saman.

ELDISLAX  Allur 
lax sem alinn er 
við Ísland er af 
norsku kyni. Fisk-
urinn sem slapp 
var í sláturstærð; 
þrjú til fimm kíló.
STÖÐ2/SIGURJÓN

  Í þessu tilfelli er 
magnið lítið og fiskurinn 
er ókynþroska. Hans eðli 

er að synda undan straumi 
þannig að þessir fiskar 

munu drepast í sjó.
Jónatan Þórðarson, 

eldisstjóri Fjarðarlax



+ Borðapantanir í síma 444-5050 og á vox@vox.is
    
    Verð matseðils kr. 9.900
    Verð matseðils með sérvöldum vínum kr. 19.800 

BÆTTU SMÁ BRAGÐI
AF LONDON Í LÍF ÞITT
Agnar Sverrisson á VOX Restaurant 4.-5. apríl

Gestakokkur á Londondögum
Agnar Sverrisson, íslenski meistarakokkurinn frá London, heimsækir VOX Restaurant 
og fer með konungsvald í eldhúsinu á drottninglegum Londondögum 4. til 5. apríl.

Veitingastaðurinn Texture í London verður á VOX föstudaginn 4. og laugardaginn 5. apríl. 
Þar mun eigandi staðarins, íslenski meistarakokkurinn Agnar Sverrisson, matreiða ljúffengar 
Lundúnakræsingar. Texture státar af Michelinstjörnu og hefur hlotið fjölmörg verðlaun. 
Staðurinn er nútímalegur með skandinavískar áherslur og markmiðið að veita einstaka 
veitingahúsaupplifun. Það verður því eflaust óviðjafnanlegt að fá að kynnast meistara-
réttunum frá Agnari og teyminu á VOX. 
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Nýupptekinn enskur spergill 

Grafinn lax, sinnep, gúrka, rúgbrauð

Enskar dvergrauðbeður  
Geitaostur, snjór, hafrar, lauf
 
Kóngakrabbi, hörpuskel

Kókoshneta, engifer, 
sítrónugras, kóríander

Íslenskur þorskur

Reykur, blómkál, súrur, úthafsrækja

Kornalið bandarískt rib eye

Myrkilsveppir, piparrót, 
ólívuolíubernaise, vatnakarsi

Rabarbari, skyr

Krap, ís, minta
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Urbanears

11.990 kr. stgr.

Margir litir fáanlegir.

 

3.790 kr. stgr.

Gildir fimm sinnum í bíó!

1.000 kr.
notkun í

12 mánuði
fylgir!

iPhone 5s 16GB

109.990 kr. stgr.

6.690 kr. /18 mán.

1.0
no

12 
f

iPhone 5c 16GB

89.990 kr. stgr.

5.490 kr. /18 mán.

Xqisit bluetooth hátalari

5.990 kr. stgr.

Bara svo miklu betra hljóð.
Fáanlegir í fjórum litum.

1.000 kr.
notkun í

6 mánuði
fylgir!

Bagis heyrnartól

5.990 kr. stgr.

iPhone 5chon c 6GB16

1.000 kr.
notkun í

6 mánuði
fylgir!

Nýtt
hjá

Nova!

Bagis heyrnartólis heyrnart

990 kr.990 kr stgr.stg

1.990 kr. stgr.

Fullt verð: 2.490 kr.
HISY þráðlaus myndavéla-
hnappur fyrir iPhone (iOS 7).



Nike+ FuelBand SE

29.990 kr. stgr.

iPad mini 16 GB, WiFi

49.990 kr. stgr.

2.990 kr. /18 mán.

Samsung Galaxy Tab 3 7“ WiFi

29.990 kr. stgr.

2.790 kr. /12 mán.

Polar Loop snjallband

19.990 kr. stgr.

LG G2

79.990 kr. stgr.

4.890 kr. /18 mán.

Samsung Galaxy S4 Plus

99.990 kr. stgr.

5.990 kr. /18 mán.

1.000 kr.
notkun í

3 mánuði
fylgir!

1.000 kr.
notkun í

3 mánuði
fylgir!
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Makríllinn við Ísland og rækjan í Ísafjarð-
ardjúpi bjóða upp á einstakt sögulegt tæki-
færi til að stíga fyrstu skrefin í að skapa 
sátt milli þjóðar og sjávarútvegs. Báðar 
þessar tegundir koma brátt til kvótaút-
hlutunar svo sögulega tækifærið skapast 
vegna takmarkaðrar veiðireynslu undan-
genginna ára og því ekki til neins að vísa 
í fortíð við úthlutun aflaheimilda til fram-
tíðar. Þetta gerir yfirvöldum auðveldara 
um vik að láta útgerðir greiða sanngjarna 
leigu fyrir afnot þessara eigna þjóðarinn-
ar með útboði veiðiheimilda. Vegna óvissu 
um framhald þessara veiða næstu árin 
væri heppilegra fyrir útgerðirnar að þurfa 
ekki að bjóða í heimildir nema til 1-3ja ára 
í senn.

Nákvæmar útfærslur kvótauppboða
Torbjörn Trondsen, prófessor í sjávarút-
vegsfræðum við háskólann í Tromsö, hélt 
nýlega erindi við HÍ þar sem hann fór yfir 
nokkrar þeirra aðferða sem hægt er að 
nota við úthlutun fiskveiðiheimilda með 
opnu útboði. Í tilviki rækjunnar og mak-
rílsins eru leiðirnar einfaldar og úthugs-
aðar en krefjast eftirlits af hálfu hins 
opinbera til að hindra samráð tilboðsgjafa. 

Verði síðan haldið áfram á braut útboða 
veiðiheimilda þá koma fleiri aðferðir og 
blandaðar leiðir til álita. Þar mætti nýta 
reynslu sem fengin er víða að úr veröld-
inni um hvað beri að varast og hvernig 
slíkum útboðum yrði best fyrir komið án 
nokkurrar áhættu fyrir fyrirtækin.  

Afþakkar ríkisstjórnin milljarðana?
Viðbúið er að þær útgerðir sem þegar hafa 
reynt fyrir sér séu líklegastar til að hljóta 
þann kvóta sem boðinn verður út. Ekk-
ert útgerðarfyrirtæki mun því fara í þrot 
við þessar aðgerðir þar sem við getum 
væntanlega treyst því að þau bjóði ekki í 
kvóta umfram það sem greiðslugeta þeirra 
leyfir.  

Íslenskar útgerðir munu á komandi 
makrílvertíð með glöðu geði greiða Færey-
ingum og Grænlendingum svimandi háar 
fjárhæðir fyrir hvert tonn af makríl sem 
þeir veiða innan lögsögu þessara ríkja. Því 
skyldu þessar sömu útgerðir fá afhentan 
makrílkvóta við Ísland án endurgjalds? 
Útboð á heimildum til makrílveiða við 
Ísland gæti skilað milljörðum í ríkissjóð. 
Varla slær ríkisstjórnin hendinni á móti 
þeim?

Makríll og rækja, einstakt 
tækifæri til þjóðarsáttar
SJÁVARÚT-
VEGUR

Bolli Héðinsson
hagfræðingur

V
iðtal í helgarblaði Fréttablaðsins við Emblu Guðrúnar 
Ágústsdóttur var lærdómsrík lesning. Embla, sem er 
fötluð, segir að fötlunin hái henni ekki; það séu fordómar 
samfélagsins gagnvart fötluninni sem séu vandamálið.

„Það sem hefur markað líf mitt eru fordómar. Fötlunin 
sem slík hefur ekki markað líf mitt því ég hef aldrei verið ófötluð,“ 
segir Embla í viðtalinu. „Oft gleymi ég því að ég er fötluð en man 
það um leið og ég fer út því allir glápa á mig eða enginn talar við 
mig. Fólk fattar ekki að það er vandamálið en ekki að ég geti ekki 
hlaupið eða þurfi aðstoð við dagleg verkefni.“

Embla bendir á að fordómar 
gagnvart fötluðu fólki séu flókið 
fyrirbæri, því að þeir þyki í lagi 
og fólk skilji þá oft ekki nema 
finna þá á eigin skinni: „Það er 
pólitískt rétt að vorkenna fötluðu 
fólki. Okkur er kennt að vera góð 
við þá sem minna mega sín en 

birtingarmynd þessarar gæsku er mjög erfið fyrir sjálfsmyndina. 
Ég hef aldrei fengið að vera fullorðin. Mér er klappað á kinnina 
eins og smábarni og ég þyki svo krúttleg. Það er talað við mig með 
blíðri krúttröddu, ef það er þá yrt á mig. Þegar ég fer út í búð þá er 
vinkona mín spurð: „Vill hún poka?““

Fordómar gegn fötluðum voru líka til umræðu á ráðstefnu 
Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar í síðustu viku, um hlutverk 
fjölmiðla og ábyrgð á samfélagsþátttöku fatlaðra. Kristín Björns-
dóttir, dósent í fötlunarfræðum, benti þar á að fjölmiðlar féllu oft í 
þá gryfju að draga upp staðalmyndir af fötluðum; annaðhvort sem 
hetjum eða fórnarlömbum. „Hetjurnar eru þá fólk sem er að gera 
eitthvað sem við eigum ekki von á að það geti gert. Þó við höfum öll 
gaman af hetjum eru þær ekki beint lýsandi fyrir daglega reynslu 
fatlaðs fólks og fórnarlömbin eru það ekki heldur,“ sagði Kristín í 
samtali við Vísi. Okkur fjölmiðlafólkinu er hollt að íhuga þetta vel. 
Fatlað fólk þarf ekki endilega „hetjur“ sem fyrirmyndir, heldur 
fólk sem er fatlað og gerir venjulega hluti sem venjulegt fólk gerir.

Á ráðstefnu Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar var þeirri 
spurningu velt upp hvort næsta stóra umræða um mannréttinda-
mál á Íslandi yrði umræðan um réttindi fatlaðra. Undanfarna 
áratugi hefðu fjölmiðlar sett kastljósið annars vegar á jafnrétti 
kynjanna og hins vegar réttindi samkynhneigðra og mikilvægir 
sigrar unnizt á báðum sviðum. Hins vegar væru réttindi enn brotin 
á fötluðum í stórum stíl.

Að sumu leyti kann þetta að verða erfið umræða, af því að hún 
snýst að einhverju leyti um peninga, sem alltaf eru af skornum 
skammti. En að stórum og jafnvel stærstum hluta snýst hún um 
fordóma, tillits- og hugsunarleysi, sem margir fatlaðir reka sig á. 
Nýlegt dæmi er af endurhönnun Hverfisgötunnar í Reykjavík fyrir 
hundruð milljóna, þar sem „gleymdist“ að gera ráð fyrir aðgengi 
fatlaðra að verzlunarhúsnæði.

Fáum dettur orðið í hug að halda því fram að kona geti ekki orðið 
flugmaður eða forsætisráðherra eða að samkynhneigt fólk geti 
ekki gifzt og eignazt börn. Fatlaðir búa hins vegar margir enn við 
að vegna þess að þeir eru aðeins öðruvísi en meirihlutinn sé gengið 
út frá því að þeir geti ekki það sem aðrir geta og séu þá „hetjur“ ef 
það tekst. 

„Mig langar svo að komast á þann stað að okkur detti ekki í hug 
að tala svona eða koma svona fram við fatlað fólk,“ segir Embla 
Guðrúnar Ágústsdóttir. Leiðin á þann stað er næsta stóra mann-
réttindabarátta.

Fordómar gegn fötluðum eru útbreiddir:

Næsta barátta

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Stóra aprílgabbið 
Uppnám varð undir kvöldmat á 
Alþingi í gær þegar það spurðist að  
ríkisstjórnin væri hætt við að mæla 
fyrir skuldaleiðréttingarfrumvörpum 
sínum í dag.  Stjórnarandstæð-
ingum og miklu fleirum datt í hug að 
málið væri aprílgabb. Helgi Hjörvar 
þingmaður Samfylkingarinnar hélt 
beinskeytta ræðu og sagði það afar 
skrítið að ráðherrar hefðu brýnni 
verkefnum að sinna en mæla fyr-
ir frumvörpum sem snúast um 
150 milljarða króna. Helgi sagði 
að sennilega væru ráðherrar eitt-
hvað viðkvæmir fyrir dagsetning-
unni.  Helgi sagði raunar að málið 
væri grafalvarlegt – það væri 
ekki staðið við vikugamalt 
samkomulag um að taka 
skuldaleiðréttingarmálin 

á dagskrá í dag sem þýddi að þau 
tefðust um heila viku.  Katrín Jakobs-
dóttir, þingmaður Vinstri grænna, 
gagnrýndi málið harkalega og sagði 
að það hefði orðið að segja sér það í 
þrígang að málið færi ekki á dagskrá í 
dag.  Kannski ætti að gefa þingheimi 
frí fyrsta apríl ef ráðherrar 

og þingmenn eru 
hræddir um að 

menn geri gys 
að mála-
tilbúnaði 
þeirra þann 
dag. 

Að lögbinda lágmarkslaun
Þrír þingmenn Vinstri grænna, 
þeirra á meðal  Steingrímur J. 
Sigfússon, hafa lagt fram frumvarp 
um lögbindingu lágmarkslauna.  
Tilgangurinn er að innleiða og 
viðhalda þeirri tilhögun að lægstu 
grunnlaun á íslenskum vinnumark-
aði nægi til einstaklingsframfærslu 
samkvæmt landsmeðaltali dæmi-
gerðs neysluviðmiðs og að bein 
tengsl séu á milli lágmarkslauna og 
framfærslukostnaðar eins og segir í 
frumvarpinu. Nú er stutt síðan sami 
flokkur var í ríkisstjórn og þá hefði 

honum verið lófa lagið að berjast 
fyrir því að setja lög um að 
lágmarkslaun ættu að vera það 
rausnarleg að þau dygðu fyrir 
framfærslu. 
 johanna@frettabladid.is
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Mikið vatn hefur runnið til sjáv-
ar frá hinu svokallaða hruni 
og við heyrum af því fréttir að 
landið sé að rísa hægt og rólega 
á hinum ýmsu sviðum. Það er 
gott ef maður trúir því og lík-
lega má til sanns vegar færa að 
svo sé víða. Ef við horfum til 
heilsufars Íslendinga þá koma 
fram efasemdir um að við séum á 
réttri leið, sérstaklega ef rýnt er 
í skýrslu Landlæknisembættis-
ins um heilsu og líðan. Rétt er að 
geta þess að sú rannsókn er fyrst 
og fremst lýsandi og sömuleiðis 
að hún tekur til ársins 2012 og 
hefur til samanburðar árin 2007 
og 2009 svo upplýsingarnar eru 
ekki glænýjar.

Þróunin er góð og ánægjuleg 
á nokkrum sviðum, sér í lagi ef 
litið er til áfengis-, tóbaks- og 
vímuefnaneyslu en mögulega er 
efnahagslegt samhengi þar hluti 
skýringarinnar sem myndi aftur 
dekkja heildarmyndina, kjósi 
maður að horfa þannig á hlutina. 
Í könnuninni kemur nefnilega vel 
fram að talsverður fjöldi einstak-
linga hefur neitað sér um lækn-
isfræðilega aðstoð sökum kostn-
aðar, sérstaklega yngri hópurinn, 
sem hefur þá mögulega forgangs-
raðað öðruvísi en ella. 

Ekki var spurt um það sér-
staklega hvers vegna áfengis- 
og tóbaksneysla hefur minnkað. 

Vafalítið spila þar efnahagslegir 
þættir inn í, en við skulum vona 
að meirihluti þessa árangurs sé 
sökum þess hversu skynsamt fólk 
er orðið.

Aukin síþreyta og vefjagigt
Það sést þegar rýnt er í tölur og 
töflur skýrslunnar að almenn 
líðan virðist að einhverju leyti 
vera verri en áður, sérstak-
lega í hópnum 18-44 ára, bæði 
hjá konum og körlum, en einn-
ig yfir línuna. Má þarna nefna 
aukningu á sviði verkjavanda 
milli samanburðarára. Spurt er 
hversu mikil áhrif á daglegt líf 
ýmis einkenni hafi og er sláandi 
að sjá versnandi ástand í öllum 
aldurshópum beggja kynja varð-
andi skerta hreyfigetu, vöðva-
bólgu, þrekleysi, verki í höndum, 
baki og herðum. Þá kemur í ljós 
að síþreyta og vefjagigt eru að 
aukast, en þau vandamál eru tals-
vert bendluð við andlega líðan og 
jafnvægi.

Það velkist enginn í vafa um 
það að andlegt álag og streita, 
sem margsinnis hefur verið rætt 
um, tengist þróun sjúkdóma. Við 
virðumst horfa upp á það með 
beinum hætti í þessari skýrslu 
að meira og minna öll þessi flögg 
eru uppi og má tengja þau saman 
við versnandi líðan. Hinir yngri 
og hraustari finna fyrir veru-
lega meira álagi, eiga erfiðara 
með að ná endum saman, upp-
lifa mikið ójafnvægi milli vinnu 
og einkalífs, allt að 60% upplifa 
mikið álag við vinnu og hæstu 
gildi síþreytu, kvíða og þung-
lyndis eru meðal yngsta hóps 
kvenna. Þess utan virðist þessi 
hópur eiga einna erfiðast með að 
sofna og fá nægan svefn. Til að 

bæta svo gráu ofan á svart virð-
ast karlar og konur sérstaklega í 
þessum hópi vera óánægðust með 
útlit sitt og líkamsbyggingu, ekki 
beysið það!

Miðar í öfuga átt
Offita hefur aukist, við sitjum 
meira á rassgatinu en áður, erum 
svartsýnni og svona til að kór-
óna þetta allt saman eru merki 
þess að ofnæmi, bólgur, fæðu-
óþol og viðlíka sé á uppleið hjá 
báðum kynjum og á öllum aldri. 
Margt var fyrirsjáanlegt – líkt 
og að aukning yrði í tengslum við 
krabbamein, þá fyrst og fremst 
í hópi eldri einstaklinga. Góðu 
fréttirnar eru hins vegar að það 
virðist draga úr hjarta- og æða-
sjúkdómum sem er fagnaðarefni.

Þessi upptalning er auðvitað til 
að æra óstöðugan og kannski ekki 
hægt að heimfæra niðurstöðurnar 
neitt absolútt yfir á þjóðina. Það er 
þó ljóst af lestri skýrslunnar, og 
fyrir þá sem hafa gaman af tölum 
og súluritum, að okkur virðist 
miða í öfuga átt á mörgum sviðum. 
Við erum ekki enn búin að ná við-
spyrnu á nándar nærri nógu mörg-
um af þeim breytum sem mældar 
eru og betur má ef duga skal. Það 
þýðir samt lítið að gefast upp þótt 
á móti blási, en menn verða líka að 
standa í lappirnar og koma þess-
um hlutum í lag. Slíkt gerist ekki 
nema með sameinuðu átaki allra, 
ekki síst fagfólks sem lætur sér 
annt um heilsu og líðan samlanda 
sinna, og réttri forgangsröðun í 
fjármálum og stefnumörkun hins 
opinbera. Þjóðin hefur ekki efni á 
því að sú kynslóð sem á að bera 
uppi samfélagið næstu áratugina 
kikni í hnjánum áður en hún er 
lögð af stað í vegferðina.

HEILSA
Teitur 
Guðmundsson
læknir

Okkur líður verr… 

Hér með skora ég á stjórn-
endur fyrirtækja og stofn-
ana að taka umræðu meðal 
starfsfólks síns, mánudaginn 
7. apríl nk., um hvort langvar-
andi streita sé til staðar hjá 
starfsfólkinu eða á vinnu-
staðnum sem heild. Þessi dag-
setning er ekki tilviljun held-
ur er 7. apríl upphafsdagur 
árlegrar herferðar Evrópsku 
vinnuverndarstofnunarinn-
ar (European Agency for 
Safety and Health) um heilbrigða 
vinnustaði. Að þessu sinni snýr her-
ferðin að streitu og sálfélagslegum 
áhættuþáttum, sem stjórnendur 
virðast stundum eiga erfiðara með 
að átta sig á og vinna með frekar en 
umhverfis- og öryggismálum.

60% fjarvista vegna streitu
Innan Evrópusambandsins er talið 
að 50-60% veikindafjarvista megi 
rekja til streitu og annarra sál-
félagslegra þátta. Sálfélagsleg-
ir áhættuþættir tengjast andlegri 
og líkamlegri vanlíðan sem rekja 
má til vinnuaðstæðna og stjórnun-
arhátta. Margt skiptir máli en til 
dæmis má nefna erfið samskipti á 
vinnustað, að gerðar séu of miklar 
eða of litlar kröfur til starfsmanns 
miðað við þá þekkingu sem hann 
hefur, stöðug tímapressa, að geta 
ekki tekið hlé eftir þörfum, auk fjöl-
margra annarra þátta.

Streita myndast þegar kröfur í 
vinnu eru umfram hæfni eða getu 
starfsmannsins til að standast kröf-
urnar, hvort sem hann skortir verk-
færi, þekkingu, upplýsingar eða 
úrræði, svo dæmi séu nefnd. Oft má 

með litlum eða engum til-
kostnaði draga úr streitu 
og þar með auka vellíðan 
á vinnustaðnum. Í verk-
efnavinnu í fyrirlestrum 

um álag, streitu og kulnun í starfi, 
sem ég hef haldið á tugum vinnu-
staða, hefur alltaf sýnt sig að hægt 
er að draga úr streitu til dæmis með 
breyttu vinnulagi, markvissara upp-
lýsingaflæði og bættum samskipt-
um. Þættir sem kosta engin útgjöld 
heldur einungis breytta hugsun eða 
viðhorf. 

Tengsl við kvilla og sjúkdóma
Margir átta sig ekki á hversu víðtæk 
tengsl eru á milli langvarandi streitu 
og ýmissa sjúkdóma og kvilla, eins 
og til dæmis verkja í hálsi og herð-
um, bakverks, höfuðverks, krans-
æðasjúkdóms, hjartsláttartruflana, 
þunglyndis, kvíða og síðast en ekki 
síst svefnerfiðleika. Fólk sem er 
haldið mikilli og langvarandi streitu 
er líklegra til að hafa leitað oftar til 
læknis vegna þessara einkenna og 
að vera meira fjarverandi frá vinnu 
vegna veikinda. 

Ávinningur þess að skoða hvað 
veldur streitu á vinnustöðum er því 
mikill. Stjórnendur sem taka streitu 
starfsfólks síns alvarlega og vinna 
að lausnum munu fljótt sjá ánægð-
ara starfsfólk og aukna framleiðni.

Áskorun til 
vinnustaða

VINNUVERND

Hildur 
Friðriksdóttir
mannauðsráðgjafi 

➜ Innan Evrópu-
sambandsins er talið 
að 50-60% veikinda-
fjarvista megi rekja 
til streitu og annarra 
sálfélagslegra þátta.

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

Grapevine, í samstarfi við Hönnunarmiðstöð og  dómnefnd sem 
 skipuð er aðilum frá Listaháskóla  Íslands, Hönnunarmiðstöð, 
verslunar eigendum í Reykjavík og  fleirum, veitti Rúnu Thors 
vöruhönnuði og Hildi Steinþórsdóttur arkitekt viðurkenninguna 
Award of Excellence fyrir hönnun Kletts.
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Okkar ástkæra

STEINUNN KRISTÍN ÁRNADÓTTIR
Vatnaseli 3, Reykjavík,

lést 27. mars sl. á líknardeild Landspítalans 
í Kópavogi. Hún verður jarðsungin frá 
Bústaðakirkju föstudaginn 4. apríl kl 15.00. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
hjálparstarf fyrir börn í þróunarlöndum. 

 Sigurður Guðmundsson
 Guðrún Steingrímsdóttir
Árni Steingrímur Sigurðsson Pálína Erna Ásgeirsdóttir
Guðmundur Orri Sigurðsson Lilja Sóley Pálsdóttir
Unnar Darri Sigurðsson Stella Rögn Sigurðardóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, sonur og bróðir,

VALGEIR BIRGISSON
Hlíðarhjalla 51, Kópavogi,

lést 26. mars á sjúkrahúsi í Molde í Noregi.
Jarðarförin auglýst síðar.

Valgerður Jóhannesdóttir
Helgi Fannar Valgeirsson Guðrún Þorgerður Jónsdóttir
Jóhannes Ingi Valgeirsson
Birgir Kristjánsson Elín Ellertsdóttir
Helgi Birgisson
Kristján Birgisson
Guðmunda Birgisdóttir

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

RAGNA GUÐMUNDSDÓTTIR
Smárahlíð 1d, Akureyri,

lést laugardaginn 22. mars. Útför hennar 
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu. Þeim sem vilja minnast hennar er bent 
á lyflækningadeild Sjúkrahúss Akureyrar.

Eygló Antonsdóttir
Rúnar Guðmundur Antonsson Hildur Heba Theodórsdóttir
Sigurjón Antonsson                    
Heiðar Már Antonsson              Ellen Rós Baldvinsdóttir
                             ömmu- og langömmubörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra 
sem auðsýndu okkur samúð og vináttu við 
andlát og útför ástkærs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

GEIRS KONRÁÐS BJÖRNSSONAR
Kveldúlfsgötu 12, Borgarnesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Brákarhlíðar  
í Borgarnesi og Sjúkrahússins á Akranesi,  
fyrir góða umönnun og hlýju.

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

afa- og langafabörn.

Elsku konan mín,

BERGLJÓT ÓLAFS
er látin. Útför fór fram í kyrrþey.

Ólafur Björgúlfsson
og fjölskylda.

 

„Þetta er annað árið sem þessir tón-
leikar eru haldnir. Fyrstu tónleik-
arnir af þrennum fara fram í kvöld 
en svo verða þeir næstu tvo mán-
uðina, fyrsta þriðjudaginn í mán-
uðinum,“ segir Ingibjörg Guðjóns-
dóttir, sópransöngkona og listrænn 
stjórnandi. „Þetta er hugmynd 
sem fæddist hjá mér því ég tengist 
bænum. Ég er bæði búsett þar og er 
með kvennakór svo ég tengist menn-
ingunni hér í Garðabæ og langaði að 
efla hana enn frekar. Þessir tónleikar 
eru eitthvað sem er gaman fyrir 
bæjarbúa sem og alla á höfuðborgar-
svæðinu.“ Tónleikarnir sem bera 
nafnið Þriðjudagsklassík eru haldnir 
í tónleikasal bæjarins sem Ingibjörg 
segir vera ótrúlega skemmtilegan 
fyrir kammertónleika því salurinn 
hafi yndisfagran hljómburð. Menn-
ingar- og safnanefnd Garðabæjar 
standa að tónleikunum en fram koma 
þau Sigrún Eðvaldsdóttir, fiðluleik-
ari og konsertmeistari Sinfóníunnar, 
Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari 
og Domenico Codispoti píanóleikari. 
„Listamennirnir sem eru í öndvegi 
á tónleikunum hafa allir einhvers 
konar tengingu við Garðabæ, en á 
fyrstu tónleikunum er frekar mikið 
dúndur. Sigrún Eðvaldsdóttir og 
Bryndís Halla Gylfadóttir hafa fengið 
með sér ítalskan heimsklassa píanó-
leikara sem er margverðlaun aður 
píanisti úti um allan heim,“ segir 
Ingibjörg, um leið og hún hvetur alla 
til að mæta og njóta einnar klukku-
stundar og hlusta á fagra hljóma áður 

en gengið er út í vorkvöldið á ný. Tón-
leikarnir eru haldnir í sal Tónlistar-
skóla Garðabæjar, Kirkjulundi 11, í 

Garðabæ kl. 20. Miðasala er við inn-
ganginn og aðgangseyrir er 1.500 
krónur.  marinmanda@frettabladid.is

Þriðjudagsklassík 
í klukkustund
Sigrún Eðvaldsdóttir fi ðluleikari, Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari og Domenico 
Codispoti píanisti spila á tónleikum í Tónlistarskóla Garðabæjar í kvöld. 

Foreldrar Þorsteinn Guðmundsson 
f. 16.10. 1895, d. 22.05. 1957. Kristín 
Sigríður Sigurgeirsdóttir f. 08.10. 
1898, d. 10.05. 1976. Systkini eru 
Guðrún f. 08.10. 1920, d. 18.07. 1921, 
Steinunn f. 28.06. 1922, d. 28.03. 
2004, Sigurður f. 16.01. 1926, d. 
28.09. 1998. 

Börn Geirs og Eygerðar eru Þor-
steinn f. 30.09. 1956, kona hans er 
Ragnheiður Gunnarsdóttir og eiga 

þau þrjú börn, Birnu, Berglind og Geir; Örn f. 06.11. 
1959, kona hans er Steinunn Hreinsdóttir og eiga þau 
tvö börn, Örn Geir og Eygerði Sunnu. Örn átti áður 
þrjú börn, Erlu Dís, Lovísu og Hafdísi; Kristín Sigríður 
f. 05.03. 1968, maður hennar er Ársæll Þorleifsson og 
eiga þau tvö börn, Gunnar Óla og Hilmar Þór. 

Geir lærði húsasmíði við Iðnskólann í Reykjavík, fékk 
sveinsbréf 16. nóvember 1952 og meistararéttindi í 
húsasmíðum 14. desember 1955. Hann vann fyrst um 
sinn í Ólafsvík en kom svo suður og byrjaði að vinna 
í Skipasmíðastöðinni Dröfn í Hafnarfirði hjá tengda-
föður sínum, Bjarna Erlendssyni. Hann stofnaði síðan 
sinn eigin rekstur ásamt Gunnari Bjarnasyni mági 
sínum, unnu þeir við smíðar á hinum ýmsu byggingum 
í Hafnarfirði, þar á meðal við stækkun St. Jósefsspít-
ala. Eftir að þeir slitu rekstri fyrirtækisins vann Geir 
á trésmíðaverkstæði Byggðarverks. 

Útför Geirs Þorsteinssonar fer fram frá Hafnar-
fjarðarkirkju í dag kl. 13.

Elsku pabbi, þín verður sárt saknað, fram undan 
eru okkar samverustundir í Efstabæ í Vaðnesi um 

páska eins og áður. Uppáhaldstónlistin þín í spilaranum 
og góður matur með þér og mömmu.

Á þessum tímamótum koma okkur systkinum í huga 
allar samverustundirnar í sumarbústaðnum, frásagnir 
þínar af uppruna þínum og æskuárum í Ólafsvík, sögur 
af sveitastörfum, vinnu í vegavinnunni og margt fleira.

Pabbi okkar kom til Hafnarfjarðar 1957 frá Ólafsvík, 
þar sem hann og mamma höfðu búið um tíma hjá for-
eldrum hans.

Þegar pabbi kom suður bjuggu hann og mamma fyrst 
um sinn hjá ömmu og afa á Suðurgötu 49. Með vinnu 
sinni í Dröfn hóf hann smíðar á heimili okkar að Álfa-
skeiði 54. Við bjuggum í kjallaranum en efri hæðina 
seldi hann. Það lýsir honum vel hve harður hann var 
alla tíð við sjálfan sig til vinnu. Efnið í húsið flutti hann 
að mestu leyti á bakinu eða á reiðhjóli frá Dverg upp 
á Álfaskeið. Við bræðurnir minnumst góðra stunda á 
Álfaskeiðinu. Árið 1964 flutti fjölskyldan að Þrasta-
hrauni 2, þar fæddist litla systir. Þar byggði pabbi 
okkur heimili og þar fór vel um okkur öll. Síðar fluttu 
pabbi og mamma á Hringbraut 2a.

Áhugamál fjölskyldunnar voru meðal annars útileg-
ur og veiðitúrar í Gíslholtsvatni. Ekki má gleyma ferð-
um okkar til Ólafsvíkur á sumrin að heimsækja ömmu 
Kristínu og fjölskyldu.

Tæplega fimmtugur fór pabbi að glíma við hjarta-
sjúkdóm. Árið 1981 fór hann til London í sína fyrstu 
hjartaaðgerð sem heppnaðist vel og síðan 13 árum síðar 
í aðra hjartaaðgerð á Landspítalanum. Hann glímdi við 
þessi veikindi frá þeim tíma en bar sig alltaf vel. Þessi 
veikindi voru til þess að honum var ráðlagt að hætta að 
vinna um 63 ára aldur.

Pabbi hefur alltaf þurft að hafa eitthvað fyrir stafni 
þannig að árið 1991, þegar hann átti að fara að slaka á, 
keyptu mamma og pabbi sumarbústaðalóð í Vaðnesi í 
Grímsnesi og draumur hans um afdrep í sveitinni varð 
að veruleika. Fjölskyldan hefur síðan átt mjög góðar 
stundir í Vaðnesi þar sem gamli klappaði hverri spýtu 
og hélt öllu við eins og honum var einum lagið. Páskar, 
verslunarmannahelgi og fleiri góðar stundir eru góðar 
minningar með pabba og mömmu í Vaðnesi.

Ferðin til Portúgals þegar pabbi varð sjötugur er sér-
staklega góð minning fyrir okkur öll og oft talað um 
þá ferð hjá okkur systkinunum, mikið hefur verið horft 
á myndbönd frá þeirri ferð með mömmu og pabba í 
bústaðnum.

 
Við þökkum fyrir allt sem þú kenndir okkur í lífinu, 
elsku pabbi.
Hvíldu í friði.
Þorsteinn, Örn og Kristín 

Geir Þorsteinsson 
 f. 13. september 1931 í Ólafsvík. 

Minning

Elsku maðurinn minn, pabbi, tengdapabbi 
og afi, 

FRIÐRIK THEODÓRSSON 

lést föstudaginn 28. mars. 
Þeim sem vilja minnast hans er 
vinsamlegast bent á að styrkja Lúðrasveit 
Reykjavíkur, kt. 440269-1929, reikn.nr. 0137-26-10090.

                       Edda Völva Eiríksdóttir
Hildur Friðriksdóttir Jóhannes Albert Sævarsson
Hrefna Friðriksdóttir Hörður Sigurðarson
Halla Rún Friðriksdóttir Jón Benóný Reynisson
barna- og barnabarnabörn.
 

TÓNLEIKAR Í GARÐABÆ  Bryndís Halla Gylfadóttir, Domenico Codispoti og Sigrún Eðvalds-
dóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR



Salcura Antiac-húðvörurnar innihalda 
náttúrulegar ilmkjarnaolíur, vítamín 
og steinefni til að hreinsa, róa og sótt-
hreinsa húðina.
Hormónabreytingar eru aðalorsakir 
þess að við fáum bólur. Þær gera það 
að verkum að fitukirtlarnir framleiða 
of mikið af húðfitu sem blandast við 
dauðar húðfrumur og myndar massa 
sem stíflar svitaholurnar. 

Salcura Antiac Active Liquid Spray 
inniheldur einstaka náttúrulega form-
úlu sem hreinsar húðina innan frá og 
út. Spreyið fer djúpt inn í húðina, kem-
ur jafnvægi á fituframleiðslu húðarinn-
ar og stuðlar að hreinsun hennar. 

Antiac Activ Gel Serum notast beint 
á bóluna. Öflug innihaldsefnin minnka 
bólgu og sýkingu. Sjáanlegur munur á 
bólunni á innan við fjórum klst.

Antiac andlitshreinsir ph-hlutlaus 
djúphreinsandi andlitshreinsir. Hentar 
öllum húðgerðum. 

Antiac Daily Face Wipes djúphreins-
andi hreinsiklútar. Henta öllum húð-
gerðum. Tilvalið í íþróttatöskuna eða í 
ferðalagið.

VIRKU INNIHALDSEFNIN ERU: 
Tea Tree-olía  sem er einstaklega bakt-
eríudrepandi og eyðir sýkingum fljótt, 
Manuka-olía, einstaklega græðandi, Sea 
Buckthorn- og Eucalyptus-olía ásamt 
Aloe Vera sem draga úr bólgu og róa 
húðina.

Allar vörurnar eru ÁN:
• Parabena
• Benzoyl Peroxíðs 
• Sýklalyfja
• Ætandi efna

ÚTSÖLUSTAÐIR
Lyf og heilsa, Lyfja, 
Garðsapótek, Lyfsalinn, 
Lyfjaver, Apótek Hafnar-
fjarðar, Apótek Garða-
bæjar, Árbæjarapótek, 
Apótekið, Apótekarinn, 
Heilsuhúsið, Lifandi 
markaður, Heilsuver, 
Heilsutorgið Blómavali, 
Nánari upplýsingar á 
gengurvel.is

FYRIR ÞÁ SEM 
ÞJÁST AF:
Bólum
Fílapenslum
Kýlum
Óhreinni húð

BÓLURNAR BURT!
GENGUR VEL KYNNIR  Salcura Antiac-húðvörur eru 100% náttúrulegt meðferðar-
úrræði sem getur veitt langvarandi bata við bólum, fílapenslum, stífluðum fitu-
kirtlum og óhreinni húð. Frábær árangur, auðvelt í notkun og engar aukaverkanir.

Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

www.tk.is

Nýtt námskeið hefst 26. septemberNýtt námskeið hefst 17. aprílNæsta námskeið hefst 12. júníNæsta námskeið hefst 2. apríl 2014

Betra blóðflæði

Umboð: www.vitex.is - www.neogenis.com

N-O = 30 flöskur af 
rauðrófusafa 500 ml

eða 90 rauðrófur

Rauðrófukristall
stingur keppinautana af *

Ríkt af andoxunarefnum

Eftir fertugt framleiðir líkaminn 50% minna Nitric Oxide. 
SUPER BEETS örvar Nitric Oxide framleiðslu strax. Betr a blóð-
flæði, allt að 30% æðaútvíkk un, 30% meiri súrefnis upptaka, rétt-
ur blóðsykur, aukin fitubrennsla, 20% meira þrek orka og úthald. 
Bætt ris hjá körl um, aukin kynörvun kvenna. Nitric Oxid e hef-
ur áhrif á og bætir: Blóðþrýsting, kólesteról, hjarta- æða- og 
taugakerfi, ofnæmiskerfi, astma, lungnaþemb u. Einkaleyfi 
Neogenis Labs á rauðrófukristall tryggir einstaka yfirburði og 
virkni af nit rite sem umbreytist í Nitri c Oxide í líkamanum . 
Gott bragð ein tes keið blandað í vatn 100 ml sem jafngildir einni 
flösku 500 ml af rauðrófu safa. 

1. Superbeets dós
= 30 flöskur af
rauðrófusafa eða
90 rauðrófur

500 mlN
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(N-O) 1 tes keið 5g
= 3 rauðrófur
30 skammtar 

= 90 rauðrófur

Fæst í Apótekum og heilsubúðum

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

NÝTT HEILSUBLOGG
Flugfreyjan Valdís Sigurgeirsdóttir stofnaði 
nýverið heilsubloggið ljomandi.is. Þar er meðal 
annars að finna glúten- og sykurlausar upp-
skriftir ásamt ýmiss konar fróðleik.



FÓLK|HEILSA

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

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

Fjöldi tyggigúmmístegunda sem 
seldar eru hér á landi inniheldur 
aukaefnið BHA sem leyft er með 
miklum takmörkunum samkvæmt 
reglum Evrópusambandsins. Efnið 
má nota í fá matvæli en tyggjó er 
eitt af því sem leyfilegt er að nota 
það í. 

Norsku neytendasamtökin könn-
uðu á dögunum innihaldsefni 68 
tyggjótegunda. Könnunin fór þann-
ig fram að tyggigúmmíið var keypt 
í söluturnum og verslunum í Ósló. 
Listinn yfir innihaldsefni tyggi-
gúmmísins var kannaður og kom 
í ljós að 36 tegundanna innihéldu 
BHA. Extra er á meðal algengra 
tegunda hér á landi sem innihalda 
efnið. 

BHA er á skrá Evrópusambands-
ins yfir efni sem hafa áhrif á horm-
ónajafnvægi fólks. Sífellt fleiri rann-
sakandur krefjast þess að varað sé 
við slíkum efnum. Helsta áhyggju-
efnið er að efnin geti haft skaðleg 
áhrif á heilsu, minnki frjósemi og 
geti jafnvel aukið líkur á krabba-
meini og sykursýki 2. 

„BHA er leyft hér á landi með 

miklum takmörkunum. Við förum 
eftir reglum sem við tökum upp frá 
Evrópusambandinu,“ segir Jónína 
Þ. Stefánsdóttir matvælafræðingur 
hjá Matvælastofnun. „Þar er skýrt 
tekið fram í hvaða matvæli má 
nota aukaefnið og í hvaða magni.  
Reglurnar byggjast á áhættumati 
frá Matvælaöryggisstofnun Evrópu 
sem býr yfir mikilli sérfræðiþekk-
ingu. Þetta mat sem farið er eftir 
er frekar nýlegt eða frá 2011. Þar 
kemur fram að ÁDI-gildi, sem er 
það magn efnis sem talið er óhætt 

að neyta daglega alla ævi, er lágt 
og þess vegna setur Evrópusam-
bandið strangar reglur um notkun 
í reglugerðinni. Gildið er lágt fyrir 
þetta efni og því er talið öruggt að 
nota það í tyggjó innan marka og 
ekki talin hætta á að fólk fari yfir 
þessi mörk. Fólk ætti því ekki að 
hafa áhyggjur af notkun tyggjós í 
þessu samhengi.“

Lista með tyggjótegundum sem 
kannaðar voru má sjá á vef norsku 
neytendasamtakanna, forbrukerra-
det.no. 

EFNI Á BANNLISTA LEYFT MEÐ 
TAKMÖRKUNUM 
Í könnun sem norsku neytendasamtökin gerðu kom í ljós að varhugaverð efni 
eru notuð í um það bil helming tyggjótegunda sem kannaðar voru. 

INNAN HÆTTUMARKA Extra er á meðal algengra tegunda hér á landi sem inniheldur efnið.

Svokölluð ofurfæða hefur verið mikið í um-
ræðunni undanfarið og ýmsum fæðutegund-
um hampað sem slíkum. Ofurfæða er hugtak 

sem hefur verið notað til að lýsa fæðu 
sem á að hafa jákvæð áhrif á 
heilsuna og minnka líkur á 
eða jafnvel koma í veg fyrir 
sjúkdóma. Hugtakið hefur 
hins vegar lítið verið notað 
af næringarfræðingum og 
öðrum sérfræðingum og 
hefur jafnvel verið mis-
notað af markaðsöflum. 
Krabbameinsfélag Bret-
lands hefur varað við því að 
ekki eigi að reiða sig algjörlega 
á svokallaða ofurfæðu til að minnka 
líkur á krabbameini. Hún geti ekki kom-
ið í staðinn fyrir fjölbreytta og holla fæðu. 

Það eru hins vegar fáir sem efast um holl-
ustu ákveðinna fæðutegunda og hafa þær verið 
þekktar um langa tíð fyrir hollustu sína. Dæmi 
um þetta eru ber, hnetur, fræ, dökkgrænt 
grænmeti, feitar fisktegundir, sítrusávextir, 
heilhveiti og baunir.

GRÆNT GRÆNMETI
Grænt grænmeti er 
pakkað af næring-
arefnum, trefjum, 
vítamínum og 
steinefnum. 
Það er ríkt af 
A-, C- og K-vít-
amíni, kalíum, 
kalki og fólati. 
Það má matreiða 
á marga vegu eða 
borða það eins og það 
kemur frá náttúrunnar 
hendi. Eina sem þarf að gera er 
að skola það vel. Gott er að bæta því 
í booztið, eggjakökur eða sósur. 

BLÁBER
Bláber eru bæði bragðgóð og holl. Þau hafa lengi 

verið talin góð í baráttunni við hina ýmsu sjúk-
dóma, geta haft jákvæð áhrif á of háan blóðþrýst-
ing og kólesteról. Bláber eru tilvalin bæði í morgun-
verð og eftirrétti. Svo má gæða sér á þeim í staðinn 

fyrir sælgæti fyrir framan sjón-
varpið.

BAUNIR 
Í baunum er kröftug blanda 

af B-vítamínum, kalki, 
kalíum og fólati. Þetta 
hjálpar til við að halda 
heila, húð og frumum 

heilbrigðum. Sniðugt er 
að borða baunir sem 

meðlæti í stað 
brauðs eða 

kartaflna. 
Þær gefa 
seddutil-
finningu og 

orku allan 
daginn.

VALHNETUR
Ekki þarf að borða mik-
ið af valhnetum til þess 
að njóta góðs af þeim. 

Dagleg handfylli gefur 
góðan skammt af Omega-3, 

melatóníni, kopar, 
mangani og E-vítamíni. 
Talið er að valhnetur 
geti seinkað bæði 

Alz heimer- og Parkinsons-
sjúkdómunum. Fyrir þá sem eru 

ekki hrifnir af hnetum er sniðugt 
að bæta smá skammti af hnetusmjöri 

við morgunbooztið. 

LAX
Lax er ríkur af prótínum, D-vítamíni, B2, 

B3, B6 og B12 og að sjálfsögðu Omega-3 fitusýrum. 
Hann er sagður vera góður í baráttu við hina ýmsu 
sjúkdóma, svo sem krabbamein, hjarta- og æða-
sjúkdóma og hrörnun í augnbotnum. 

EKKI ALLT OFURFÆÐA
HEILSA  Orðið ofurfæða hefur mikið verið notað að undanförnu og eflaust í 
víðara samhengi en við á. Enginn efast þó um hollustu þessarar fæðu hér.

Peysa – litir: svört grá – drapp. Stærðir XS S M L XL

Hlíðasmári 8 201 Kópavogur – s. 6183022

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

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

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

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN
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Mig langar að deila reynslu minni af 
Bio Kult Original-gerlunum. 

Ég var búin að vera veik í mörg 
ár. Ég ákvað að taka málin í mínar hendur, 
gjörbreytti mataræðinu en náði þó ekki alveg 
fullri heilsu. Þá fór ég að skoða hvað góðir 
gerlar geta gert fyrir heilsuna. Ég leitaði 
upplýsinga á netinu og víðar og fann út að 
sennilega vantaði mig einn ákveðin geril 
í meltingarflóruna en það er svokallaður 
jarðar gerill (e. Bacillus Subtillis). Í framhald-
inu fór ég að leita að lif-
andi gerlablöndum hér á 
landi sem innihalda þenn-
an geril en það virtist ekki 
vera í neinu nema Bio Kult 
Original-vörunni. Ég ákvað 
að prófa, og viti menn, 
það varð algjör umbylting 
á líðan minni og heilsu,“ 
segir Þórunn G. Þórarins-
dóttir heilsuráðgjafi. 

GÓÐIR GERLAR
„Þar sem ég hef unnið við 
heilsuráðgjöf ákvað ég 
upp á mitt eindæmi að 
breiða út vitneskju mína 
og ánægju með Bio Kult 
Original-gerlana því þeir 
hafa algjörlega breytt lífi 
mínu. Gerlarnir hjálpa 
fólki meðal annars með 
meltingarvandamál. Ég 

mæli með Bio Kult Original við skjólstæðinga 
mína sem eiga til dæmis við hægðatregðu 
að stríða en þeir hjálpa til við útskilnað í 
meltingarveginum. Öll þurfum við að losa 
óæskileg efni úr líkamanum sem við fáum 
við neyslu á sumum matvælum og Bio Kult 
Original hjálpar til við það.  

LÍKA FYRIR HUNDINN
Þá er einnig vert að geta þess að ég hef 
einnig notað Bio Kult Orginal fyrir hund-

inn minn sem er 10 ára 
gamall af Cavalier-kyni. 
Hann varð veikur í maga, 
alltaf að róta í mold og 
éta hana, það var eins og 
hann vantaði eitthvert 
efni. Ég prófaði að gefa 
honum Bio Kult Orginal 
gerlana, setti þá út í mat-
inn daglega. Tíkin lagað-
ist heilmikið og hef ég 
síðan haldið áfram að gefa 
henni Bio Kult Original-
gerlana á hverjum degi 
með góðum árangri.

 Ég er ákaflega þakklát 
fyrir Bio Kult Original-
gerlana, því þeir hafa 
algjörlega breytt heilsu 
minni og hundsins! Ég 
mæli hiklaust með Bio 
Kult Original fyrir alla.“  

Fæst í öllum apótekum.

UMBYLTING Á HEILSUNNI
ICECARE KYNNIR  Bio Kult Original er öflug blanda af vinveittum gerlum (Probiotics). Öflug vörn fyrir þarmaflóruna sem hentar 
öllum aldri, börnum sem fullorðnum. Þórunn Þórarinsdóttir mælir með þessum góðu gerlum sem bæta meltinguna.

BETRI HEILSA Þórunn Þórarinsdóttir mælir með Bio Kult Original fyrir alla. MYND/GVA

Heiðrún Guðmundsdóttir er ánægð 
með Bio-Kult Candéa og ákvað að 
deila reynslu sinni með lesendum. 

„Dóttir mín er aðeins átta ára en hún var 
stöðugt að kvarta um maga- og höfuðverk 
síðastliðinn vetur, bæði heima og í skól-
anum. Hún hefur haft mikla sykurþörf og 
sífellt að næla sér í einhver sætindi. Þá fór 
að bera á ristilkrampa sem gekk mjög nærri 
henni. Það ágerðist með vorinu og fyrripart 
sumars. Hún var farin að fá ristilkrampa um 
hverja helgi og kvaldist mikið vegna þeirra. 

Þar sem ég átti við þennan hvimleiða 
kvilla að stríða sem barn skildi ég líðan 
hennar og um hvað málið snerist. Þegar 
ég leitaði eftir upplýsingum á netinu rakst 
ég á upplýsingar um Bio-Kult Candéa gegn 
sveppasýkingu sem einnig væri hjálplegt við 
ristilvandamálum.“   

BREYTT LÍÐAN
„Þegar ég skoðaði upplýsingar nánar sá ég 
að dóttir mín hafði flest einkenni sveppasýk-
ingar í meltingarvegi. Síðasta sumar fór ég að 
gefa henni tvö hylki af Bio-Kult Candéa á dag. 
Mjög fljótt urðum við varar við breytingu, 
hún hætti að kvarta undan magaverkjunum, 
regla komst á meltinguna og 
ristilkramparnir hættu. 

Í dag tekur hún sam-
viskusamlega eitt hylki eftir 
kvöldmat og nú sjö mánuð-
um síðar hefur ristilkramp-
inn ekki látið á sér kræla. 
Sykurþörfin er mun minni 
og höfuðverkurinn heyrir 
nánast sögunni til. Þar með 
höfum við slegið tvær flugur 
í einu höggi. Svo má ekki 
gleyma því að ég tek líka Bio-
Kult Candéa. Ég vil þó fyrst 
og fremst nota tækifærið og 

þakka fyrir þessa dásemdarvöru sem hefur 
gjörbreytt lífi dóttur minnar.“

ÖFLUG VÖRN
Innihald hylkjanna er öflug blanda af vinveitt-
um gerlum ásamt hvítlauk og Grape Seed 
Extract. Fjöldi góðra gerla er í hverju hylki, 
styrkur gerla er einn milljarður og eru sjö 
mismunandi gerlastrengir í Bio-Kult Candéa.

Sveppasýking getur komið fram með 
ólíkum hætti, svo sem munnangri, 

fæðu óþoli, pirringi, skapsveiflum, 
þreytu, brjóstsviða, verki í liðum, 
mígreni og húðvandamálum. 
Öflug vörn gegn sveppasýkingum 
á viðkvæmum svæðum hjá 
konum. 

Bio-Kult Candéa er örugg 
vara, framleidd af viður-
kenndum framleiðanda í 
Bretlandi. Bio-Kult Candéa 
hentar fyrir alla, einnig 
barnshafandi konur, mjólk-
andi mæður og börn. 

LOSNAÐI VIÐ 
RISTILKRAMPA
  Bio-Kult Candéa virkar sem öflug vörn gegn candida-sveppasýkingu í 
meltingar vegi kvenna og karla.

GEFUR GÓÐA 
RAUN
Heiðrún Guð-
mundsdóttir segir 
að dóttir hennar 
hafi fengið bata af 
ristilkrampa eftir 
að hún byrjaði að 
taka inn Bio-Kult 
Candéa.

ÁNÆGJA 
Birna Gísladóttir, 
sölustjóri hjá 
Icecare, fær margar 
reynslusögur frá 
ánægðum við-
skiptavinum. 

Þeir sem hafa tekið inn Zotrim-
jurtatöflur eru á einu máli um að 
þær hafi virkað vel á hungurtil-
finningu og sykurþörf. Zotrim-
jurtatöflurnar minnka matarlyst 
og ósjálfrátt fer fólk að borða 
minna og léttist um leið. Maginn 
minnkar og bumban hverfur. 
Zotrim eyðir hungurtilfinningu 
þannig að nasl á milli mála heyrir 
sögunni til. Margir hafa tekið inn 
Zotrim með góðum árangri og eru 
þeir fúsir til að deila reynslusög-
um sínum.  

Auður Gunnarsdóttir segist 
hafa prófað marga megrunarkúra 
en án árangurs. „Ég svaf illa og 
mér leið ekki vel. Vinkona mín 
benti mér á Zotrim-jurtatöflurnar 
og ég ákvað að prófa þær. Mér 
leist vel á Zotrim og nýtti mér þær 
til að breyta um lífsstíl þar sem 
megrun virkar ekki fyrir mig. Núna 
hef ég tekið inn Zotrim í sjö vikur 
og hef misst 4½ kíló. Mér líður 
miklu betur, finn fyrir aukinni 
orku bæði líkamlega og andlega 
og er laus við alla nartþörf. Ég er 
virkilega ánægð með árangurinn. 

Halldór Gunnarsson ákvað að 
prófa Zotrim-jurtatöflurnar til að 
léttast. „Fyrstu dagana fann ég 
engan mun á mér en fór síðan að 
taka eftir að ég var aldrei svangur 
á milli mála. Skemmst er frá því 
að segja að á 
fyrsta einum 
og hálfa mán-
uðinum léttist 
ég um sjö kíló 
og er kominn 
niður um tvær 
beltisstærðir. 
Það skemmti-

legasta er að ég hef ekki breytt 
neinu varðandi hreyfingu en hef 
náð að skera burt allan óþarfa í 
mataræðinu. Öll löngun í sætindi 
og aðra óhollustu er horfin, engin 
þörf á narti á milli mála. Ég tek 
þrjár Zotrim-töflur nokkrum mín-
útum fyrir morgunmat, hádegis-
mat og kvöldmat. Ég borða sex 
sinnum á dag en allar máltíðir 
eru minni en áður. Zotrim-jurta-
töflur eru frábær vara sem ég 
mæli algerlega með og mun halda 
áfram að nota.

Hvað eru Zotrim-jurtatöflur?
■ Blanda þriggja jurta sem hjálpa 

til við að minnka matarskammt-
ana.  

■ 2 töflur teknar inn um leið og 
máltíð hefst.

■ Aðalkosturinn er að fólk nær að 
stjórna hungurtilfinningunni og 
hjálpar til við að minnka neyslu 
á kaloríum. 

Zotrim fæst í öllum apótek-
um, Fjarðarkaupum, Hagkaupi, 
Lifandi markaði og Krónunni.

HUNGRIÐ HVERFUR 
OG KÍLÓIN FJÚKA
Finnur þú oft fyrir svengdartilfinningu eða hefur 
mikla sykurþörf? Zotrim-jurtatöflur geta hjálpað í 
baráttunni við aukakílóin.



BÍLAR &
FARARTÆKI

VW Passat highline. Árgerð 2008, 
ekinn 132 Þ.KM,sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 2.100.000. Ásettverð er 
2.490.000. Rnr.390357.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16
www.bilalif.is

Q7 DIESEL !
Audi Q7 Quattro Diesel 11/2007 (mód 
07 ) ek 118 þ.km Leður, Bose ofl allure 
yfirfarinn góð dekk ! Verð nú 4790 !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

MERCEDES BENZ E 250 cdi 4matic. 
Árgerð 2013, ekinn 10 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.490.000. 
Rnr.111079.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.990645. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

SUBARU Forester. Árgerð 2005, ekinn 
167 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.250.000. Rnr.990762.

SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011, 
ekinn 23 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
3.980.000. Rnr.141038.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

NÚ ER TÍMINN !!
SKIDOO SM SUMMIT 860R X 144” 
árg. 2007 ek. 5600 km en 800km á 
mótor, bakkgír,Hiti í handföngum og 
þumli, taska og brúsi, mjög vel með 
farinn sleði !! Tilboðsverð 790 Þús Rnr 
124599 gsm 893-9500

hjól.is
Sími: 577 4565

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

www.hjol.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

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

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

VILTU SELJA BÍLINN
Viltu selja bílinn hratt og örugglega? 
Kaupum allar gerðir af vel með 
förnum og lítið keyrðum bílum. Við 
staðgreiðum bílinn þinn og þú getur 
fengið staðgreiðsluafslátt af nýja 
bílnum.Sendu okkur upplýsingar í 
gegnum www.seldur.is og við sendum 
þér staðgreiðslutilboð.

TILBOÐ LC 1090
Landcruiser vx 90 árg 00 sjálfskiptur 
leður ekinn 300.000 ásett 1590 tilboð 
1090 sími 7823829

Honda Accord Tourer Sport 2.0i. 
Árgerð 2004, ekinn 118 þ.km. 
sjálfskiptur, bensín.4 vetradekk og 
4 sumardekk. Verð 1.450.000. Uppl. 
í Síma 868-3989 eða email Selma_
vidis@Hotmail.com

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

Til sölu Citroen C3 árg.‘03, ek. 98 
þ.km. sjálfsk. Ný tímareim, nýjar 
bremsur, skoðaður ‚15. Verð 670 þús. 
uppls. s. 868-6656.

 250-499 þús.

TILBOÐSVERÐ AÐEINS 
490ÞÚS, STGR.

Peugeot 307 árg ‚01 ek. 162þús km. 
bsk, skoðaður. 5d. ný heilsársdekk. 
mjög eyðslugrannur. ásett verð 
690þús. Tilboðsverð aðeins 490þús 
stgr. möguleiki á 100% vísaláni. uppl í 
s:659-9696

 500-999 þús.

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

GÓÐUR NÝ SKOÐAÐUR BÍLL
Renault Megane 1.6 árg ‚03. ek. 
aðeins 130þús km. bsk. ný sko. glæný 
heilsársdekk. smurbók frá upphafi. 
stór glerlúga, góður bíll. ásett verð 
850þús. Tilboðsverð aðeins 590þús. 
möguleiki á 100% vísaláni. s:659-9696

 Bílar óskast

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

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

BIFHJÓLAFÓLK!!
Afmælisfundur bifhjólasamtaka 
lýðveldisins verður haldinn í 
Þróttheimum þriðjudaginn 1.4 kl. 
18. Á dagskrá er m.a. sumarstarfið, 
myndasýning o.fl. Allt áhugafólk er 
eindregið hvatt til að mæta. Nefndin.

 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, 
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo. 
Renni diska og skálar. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. 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.

 Fellihýsi

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

ÓDÝRIR BÍLAVARAHLUTIR.
Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla 
s: 896 8568.

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Garðyrkja

GARÐVINNA - 
TRJÁKLIPPINGAR OG 

GRISJUN
Karl G. skrúðgarðyrkjumeistari 
s. 571-7773 / 899-7773

 Bókhald

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

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

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Frítt verðtilboð. Alhliða 
málningarþjónusta. Bókanir hafnar 
fyrir sumarið. S. 778 0100.

 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

 Tölvur

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

 Viðgerðir

Varalhluta og viðgerðaþjónusta. 
Rafinn ehf Askalind 7. Kóp. S. 
5572040/8923429

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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HEIMILISTÆKI-VIÐGERÐIR
Gerum við öll merki, komum á 
staðinn, skoðunargjald 4900,-kr S. 
845 5976.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Önnur þjónusta

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

RISA DVD MARKAÐUR!
Fullt af frábærum titlum! 

Magn afsláttur! 

Gerum einnig við geisladiska!
James Bönd, Skipholti 9, 105 

Reykjavík. 

S. 562 5271

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Ísskápar, þvottavélar, uppþvottavélar, 
þurrkara, örbylgjuofnar og fleira. S: 
896 8568.

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ),
 Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

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.

 Verslun

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Nudd

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

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

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

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

 Geymsluhúsnæði

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

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

Kæliklefar
Kælar/ frystar.
Allar stærðir.

Úrval valmöguleika.
Frábært verð.

Útsogsviftur á plötu.
Viftublöð 20 - 40 cm.

Öflugar viftur. 
Tilboð frá 20.990

íshúsið viftur.isS:566 6000 ∑  Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata 

VIFTUR
TILBOÐ

Ertu með næga loftun? Er rakasöfnun?

15
daga

skilaréttur
Full endurgreiðsla

Engin inneignarnóta

viftur frá

7990

Yfir300
tegundir
á lager

Viftur-rör-tengi-hlífar

TILBOÐ

TILBOÐ

Útsogsviftur

30
ára reynsla

1983 - 2013

ALLUR PAKKINN!

Hljóðlátu

vifturnar

Rörakitt
Rörablásari með 

barka, hlífum 
og ströppum.

Verð frá 19.990 kr.

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

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

TIL LEIGU
Askalind 4, 201 Kópavogur
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð
Stærð 225 fm.

Laust strax   
Allar nánari upplýsingar veitir:

GLÆSILEGT
ATVINNUHÚSNÆÐI

Húnæðið skiptist í innri- og fremri sal, báðir með gler skilveggjum. Steinteppi er á gólfi, lagnastokkar með 
veggjum. Gluggar á norðurhlið og mikið útsýni. Sameiginleg kaffistofa milli rýma með uppþvottavél og 
eldavél, auk þess sem þar er salerni með sturtu og þvottavél. Svalir út frá innri salnum.
Möguleiki á að leigja til viðbótar 83 fm. lagerhúsnæði á jarðhæð hússins (sameiginlegur inngangur).

til leigu
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ATVINNA

 Atvinna í boði

SKALLI ÖGURHVARFI
Okkur vantar duglegt og snyrtilegt 
starfsfólk í dagvinnu-full starf. Aðeins 
20+ ára. Upplýsingar á staðnum.

VEITINGASTAÐUR Í 101 
RVK

óskar eftir yfirmatreiðslumanni, 
þarf að geta hafið störf fljótlega.
Vinsamlegast sendið umsókn 

með ferilskrá og mynd á 
kolbrunarna@simnet.is

Starfsmaður óskast til starfa á lager. 
Bílpróf og reglusemi skilyrði. Umsóknir 
sendast á solning@solning.is

Prinsinn söluturn óskar eftir fólki í 
kvöld og helgarvinnu. Aðeins 18 ára 
og eldri. Uppl. í s. 8678989

VÉLAMAÐUR ÓSKAST
Góð alhliða reynsla á vinnuvélar, 
meirapróf og íslenskukunnátta er 
skilyrði. Upplýsingar veitir Gísli s.899-
7649

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Gott heilnudd í boði. Símanr. gefið 
upp. Rauða Torgið, 905-2000, 535-
9920, augl.nr. 8590.

Hópbílar og Hagvagnar
óska eftir starfsmönnum til starfa á  

verkstæði fyrirtækjanna í Hafnarfirði.
Verksvið  
Viðgerðir og viðhald á rútubílum og strætisvögnum 
 
Bilanagreiningar     
Ástandsskoðanir
 
Hæfniskröfur
   •  Sveinspróf í bifvélavirkjun / vélvirkjun
   •  Nemi eða langt kominn í námi kemur til greina
   •  Einnig einstaklingar vanir viðgerðum
   •  Aukin ökurét tindi eru kostur
   •  Hæfni í mannlegum samskiptum
   •  Þjónustulund

Hagvagnar hf. er þjónustufyrir tæki sem var stofnað árið 1991  
t il að annast almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu.
Hópbílar hf. er þjónustufyrir tæki sem var stofna árið 1995. 
Helstu verkefni eru ferðaþjónusta, skólaakstur og almennings 
samgöngur á suðurlandi og vesturlandi. 
 
Fyrir tækin star frækja sameiginlegt verkstæði að Melabraut 18 í 
Hafnar firði. Verkstæðið sinnir viðhaldi og þjónustu við 110 rútubí la 
og strætisvagna. Fyrir tækin vinna samkvæmt ISO 14 001 / OHSAS 
18001.

Umsóknir sendist á gudfinnur@hopbilar.is. 
 Einnig eru veit tar upplýsingar í síma 5996000/ 5996096

Aratún - Einbýli 
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, sólstofu, gang, tvö herbergi, hjónaherbergi, 
baðherbergi, þvottahús og bílskúr / íbúð. Verð 55 millj.

 

Hlíðarbyggð 27 - Raðhús
Opið hús í dag milli kl. 17.30 og 18
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 botnlan-
ga. 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.

 

Byggakur 1 - 9 - Raðhús
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, baðherbergi, 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. 

 

Asparás - Laus strax
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega 116 fermetra 3ja 
herbergja íbúð með sér inngang við Asparás 1 í Garðabæ. Eignin 
er smekklega innréttuð með fallegum innréttingum og vönduðum 
gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, tvö herbergi, 
baðherbergi, þvottahús, geymslu og séreignarlóð. Fallegar innrétt- 
ingar og gólfefni. Verð 38,9 millj. Laus við kaupsamning.

 

Óttuhæð - Einbýli 
Hraunhamar kynnir í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýlishús með 
innbyggðum stórum tvöföldum jeppabílskúr samtals stærð ca. 320 
fm. Húsið stendur á frábærum stað innst í botnlanga. Góð aðkoma 
og næg bílstæði. Mjög fallegur garður með heitum potti og pöllum. 
Eign í sérflokki. Verð 93,5 millj. 
Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

GARÐABÆR

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00

Barmahlíð 42.  3ja – 4ra herbergja endurnýjuð risíbúð

Glæsileg 3ja - 4ra herbergja 75,6 fm. risíbúð með suðursvölum og allt 
að 4,0 metra lofthæð í endurnýjuðu steinhúsi. Eignin hefur verið mikið 
endurnýjuð á undanförnum árum, m.a. gólfefni, raflagnir og tafla, 
eldhús og baðherbergi. Rúmgóðar stofur með kamínu og útgengi á 
suðursvalir. Eldhús opið við stofur. Tvö rúmgóð herbergi. Tröppur að 
húsi eru nýlega endurnýjaðar. Verð 28,9 millj. Verið velkomin.

Furugrund 66 Kópavogi - 2ja herbergja endaíbúð

Vel skipulögð 56,5 fm. 2ja herbergja endaíbúð á jarðhæð með verönd 
til suðurs og gluggum í 2 áttir auk sér geymslu á hæðinni. Íbúðin 
skiptist í forstofu / hol, baðherbergi, rúmgott, svefnherbergi, eldhús 
með borðaðstöðu og rúmgóða og bjarta stofu með útgengi á verönd. 
Verð 18,9 millj. Íbúð merkt 0001. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Stórglæsileg 141 fm íbúð á efstu hæð í góðu nýlegu  
lyftuhúsi. 4 svefnherbergi. Bjartar stofur. Rúmgóðar suður 
svalir. Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Sérsmíðaðar  
innréttingar. Stæði í bílahúsi. Frábært útsýni.  
Eign í sérflokki. Verð 35,9 millj.  
Helgi Jón sölustjóri býður ykkur velkomin s. 893-2233.

Eskivellir 9a íbúð 605  - Hf  - Lúxus íbúð
Opið hús þriðjudaginn 1.apríl kl. 17.30 – 18.

OPIÐ HÚS

fasteignir

Aðalfundur MATVÍS
Aðalfundur MATVÍS verður haldinn miðviku- 
daginn 2. apríl n.k kl. 16.00 Fundurinn er haldinn á 
Stórhöfða 31, gengið inn Grafarvogsmegin.  

Fundurinn hefst kl. 16.00.

Dagskrá:

Venjuleg aðalfundarstörf

Afhending sveinsbréfa.

atvinna

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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Upplýsingar veitir verlunarstjóri Nettó Mjódd  
í síma: 848 6918 umsóknir sendist á mjodd@netto.is

Nettó Mjódd leitar að öflugum  
aðstoðarverslunarstjóra til starfa sem fyrst

AÐSTOÐAR-
VERSLUNARSTJÓRI

Nettó starfrækja 11 lágvöruverðsverslanir á landinu, þar af 4 á höfuðborgarsvæðinu, þ.e.a.s. á Grandanum,  
í Mjódd, Hverafold og við Salaveg í Kópavogi

HÆFNISKRÖFUR:STARFSSVIÐ:

Sýslumaðurinn á Húsavík

UPPBOÐ
Einnig birt á www.naudungarsolur.is.

Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður 
háð á þeim sjálfum, sem hér segir:

Auðbrekka 10, fnr. 215-2400, 640 Húsavík, Norður- 
þingi, þingl. eig. Db. Baldurs Sigtryggssonar, gerðar-
beiðandi Íbúðalánasjóður, fimmtudaginn 3. apríl 2014 
kl. 13:00.
 
Skálabrekku 5, fnr. 215-3223, 640 Húsavík, Norður- 
þingi, þingl. eig. Kristján Bergmann Olgeirsson og  
Fríða Sólrún Rúnarsdóttir, gerðarbeiðandi Norðurþing,  
fimmtudaginn 3. apríl 2014 kl. 11:00.

Sýslumaðurinn á Húsavík
31. mars 2014.

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 fm. 
við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi.  
Rúmgott eldhús. Sólpallur í suður. Stór bakgarður. 
Góð eign við vinsæla götu.   V. 54,9 m.  8504

Sumarhús við Sog. 
Glæsilegt 98 fm. sumarhús m/gestahúsi. Góðar innréttingar. 
Upptekin loft. Fyrsta flokks frágangur. Stórir sólpallar 
umhverfis hús. Harðviðar gólfklæðning í pöllum.  
Heitur pottur og hitaveita. Kjarrivaxið land. V. 29 m.  8575

Breiðavík.
Falleg 83 fm. íbúð á jarðhæð í fallegu fjölbýli við Breiðuvík 
í Grafarvogi. Eikarparket á gólfum. Tvö rúmgóð herbergi. 
Stór og björt stofa, verönd. Laus strax.  Verð tilboð.   
8660

Ásakór. 
Glæsileg 158 fm. íbúð á efstu hæð í flottu lyftuhúsi 
við Ásakór í Kópavogi. Vandaðar innréttingar. 4 góð 
svefnherbergi. Vönduð gólfefni. Tvennar svalir. Stæði í 
bílahúsi. Eign fyrir vandláta.   V. 42,5 m.  8675

Birkiteigur. Mosfellsbær.
96,5 fm. neðri sérhæð við Birkiteig í Mosfellsbæ.  
Sér inngangur.  Tvö rúmgóð svefnherbrgi, Björt og rúmgóð 
stofa. Eldhús með góðri innréttingu. Sér garður.  
Gott baðherbergi. Flísalagt baðherbergi.  V. 24,9 m.  8684

Háholt í Mosfellsbæ. 
62 fm. íbúð með sér inngangi. Þarfnast lagfæringa og 
viðhalds. Parket á gólfum. Flísalagt baðhernergi. Lítill sér 
garður. Góð sér geymsla. Rúmgott herbergi.  Lyklar á 
skrifstofu. Sölumenn sýna.  V. 15.9 m.  8685

Þangbakki.
Mjög snyrtileg 83,4 fm. 3ja. herb. íbúð á 3. hæð í flottu 
lyftuhúsi við Þangbakka í Mjódd. Nýlegt parket.  
Eignin er nýmáluð og laus við kaupsamning. 
V. 24,5 m.  8653

Þingás. 
Fallegt og vel byggt  228,8 fm. einbýli auk 44,5 fm. bílskúrs, samt., 267,3 fm. í Seláshverfi. Fallegar innréttingar. Góð gólfefni. 
Arin í stofu. Útgengt ur stofu á nýlegan sólpall. Flottur garður. Tvíbreiður bílskúr.  Sér íbúð á jarðhæð. V. 64,9 m.  8677

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  29,9 millj.

Sóleyjarimi  1 1 2 
Reykjavík

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

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 1. apríl 17:30 - 18:00

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

•  Glæsileg 3ja herbergja íbúð

•  Fyrir 50+

•  Á annarri hæð

•  Yfirbyggðar suður svalir

•   Allt tréverk úr eik

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Borgartún
105 Reykjavík

Glæsilegt 635 fm 
skrifstofuhúsnæði á 
jarðhæð og 2. hhhhæðæðæðæððæðæð

Fallegar ar inninnrétréttintingargar 
og góðð lo lofthfthæð

Opin vvinnurými i og 
lokaðar skrifstofur

Næg bílasa tæðt i

VerðððVerðððð:  :  :  16161 5 5 mimiilllll j.j.
104 Reykjavík

FalF legt rúmlega 900 fm
skrifstofuhúsnæði á 
2. 2 hæð

OpiOpOp n vinnurýýými mi mi mi ásaásaásaásaásamt mt 
skrskrrifsifstoftofofum um ummm og fundar-
herh bergjum

Mikil loffthæð ooog ög öööflulugt gtgg
loflofloflofofofloloofo trætrætræt ætræræræræstistististististisst kerkerkerkerkerkeerkekerke fi fi fi f í hí hhhí hhhúsiúsúúsiúsiúsiúú nunnununu

 Skútuvogur

Nánari upplýsingar veitir
Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

SAAAALALALALA/L/L/LEIEIEIEIEIGAGAGAASS

atvinna

fasteignir uppboð
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

Já, já … við 
stóðum 

okkur vel í 
dag aftur!

Hvaða væntingar 
getum við gert 
okkur á þessari 

leiktíð?

Tja – við 
stefnum á að 

lifa af!

Og ekki vera
í fyrsta sæti

í deildinni!

Það 
verður

að duga!

OPIÐ
TÖFRA-

VERSLUNIN
STARFSMANNA-

INNGANGUR

Vá! Dagurinn
minn var erfiður!

Það var stór kassi af 
kremfylltum kleinuhring jum 
í fundarherberginu og þegar 

fundurinn var búinn var ég búinn 
að éta sex stykki!

Ó - ég vigtaði 
mig og ég er 

búinn að léttast 
um tvö kíló.

Þá er það komið 
á hreint. Guð er 

karlmaður.

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.

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. sælgæti, 6. kusk, 8. fornafn, 9. 
upphrópun, 11. leita að, 12. box, 14. 
mjaka, 16. frá, 17. til viðbótar, 18. 
hreinn, 20. tveir eins, 21. treysta.

LÓÐRÉTT
1. íþrótt, 3. kringum, 4. gróðahyggja, 5. 
af, 7. ósjófær, 10. írafár, 13. gerast, 15. 
sál, 16. sigað, 19. óreiða.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. ló, 8. mér, 9. aha, 
11. gá, 12. kassi, 14. fikra, 16. af, 17. 
enn, 18. tær, 20. dd, 21. trúa. 

LÓÐRÉTT: 1. blak, 3. um, 4. fégirnd, 
5. frá, 7. óhaffær, 10. asi, 13. ske, 15. 
andi, 16. att, 19. rú.

„Sársauki er tímabundinn. Uppgjöf varir að eilífu.“
Lance Armstrong

Þessi staða kom upp í skák 
Simantsev (2.479) og Mammadov 
(2.432) fyrr á þessu ári í Marienbad 
í Tékklandi.
Svartur á leik:

20. … Hg3!! Hvítur gafst upp þar 
sem hann er óverjandi mát eftir 21. 
hxg3 Dc6! Gunnar Björnsson sigraði 
á Skákþingi Norðlendinga sem fram 
fór um helgina í Þingeyjarsveit. Jón 
Kristinn Þorgeirsson varð Norður-
landsmeistari.
www.skak.is Hægt að kaupa skák-
stig fyrir Aurora-krónur.
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TÓNLIST  ★★ ★★★

Hans og Gréta
Engelbert Humperdinck
ÓP-HÓPURINN Í SALNUM Í KÓPAVOGI 
SUNNUDAGINN 30. MARS.

Mörg lítil, ákaflega prúðbúin 
börn voru í fylgd með foreldrum 
sínum á barnaóperusýningunni 
Hans og Grétu í Salnum í Kópa-
vogi á sunnudaginn. Það voru 
tvær sýningar þann dag, ég var á 
þeirri fyrri sem var klukkan hálf 
tvö. Ein stúlkan var klædd alveg 
eins og mamma sín. Stemningin 
virtist góð. En þegar ég settist 
inn, heyrði ég að barn í anddyr-
inu byrjaði að hágráta. Það æpti 
„nei, nei, NEI!!!“ Kannski var 
það svona hrætt við galdranorn-
ina, sem í ævintýrinu um Hans 
og Grétu er ekki bara norn, held-
ur mannæta. 

Óperan er eftir Engelbert 
Humperdinck, en hann var uppi 
á seinni hluta nítjándu aldar. Það 
er heilmikill Wagner í tónlist-
inni, en hann var uppi á svipuð-
um tíma og hafði gríðarleg áhrif 
á mörg tónskáld. Samt er tónlist-
in þjóðlagakennd; „Það búa litlir 
dvergar“ er t.d. úr þessari óperu. 
Ævintýrið sjálft er líka meira og 
minna eins og ég man eftir því 
úr bernsku. 

Rétt áður en sýningin hófst 
heyrði ég barn fyrir aftan mig 
furða sig á því að Hans væri 
leikinn af konu. Það var Sigríður 
Aðalsteinsdóttir, en sýningarn-
ar voru alls fjórar og misjafnt 
hverjir fóru með hlutverkin eftir 
sýningum. Vissulega var dálítið 
skringilegt að kona skyldi leika 
strák. En Sigríður virkaði hæfi-
lega stráksleg til að passa ágæt-
lega inn í hlutverkið, og hún söng 
allan tímann af yfirburðum. 

Í það heila voru söngvararn-
ir með sitt á hreinu. Gréta var 
leikin af Erlu Björgu Káradótt-
ur, Jóhann Smári Sævarsson var 
pabbinn, Bylgja Dís Gunnars-

dóttir var bæði mamman og norn-
in og Hanna Þóra Guðbrandsdótt-
ir var Óli Lokbrá. Þau sungu öll 
af fítonskrafti. Tilfinningarnar í 
söngtúlkuninni voru auðmerkjan-
legar, en samt var flutningurinn 
agaður og nákvæmur.  

Leikstjórn Maju Jantar vakti 
hins vegar spurningar. Jantar 
fór þá leið að láta söngvarana 
leika eins og þeir væru fávitar. 
Ofleikurinn var svo ofboðslegur 
að það fór um mann hvað eftir 
annað. Hugsanlega var ástæðan 
fyrir þessu sú að það er engin 
textavél í Salnum líkt og Íslenska 
óperan býr yfir. Þótt sungið væri 
á íslensku var stundum erfitt að 
skilja söngvarana. Ýkt látbragð 
átti e.t.v. að vinna þar upp á 
móti. Látbragðið átti líka að vera 
fyndið, en ef marka má viðbrögð 
barnanna í kringum mig þá fór 
það að mestu fyrir ofan garð og 
neðan hjá þeim.  

Sterkasta hlið leikgerðarinn-
ar var þegar allir voru kallaðir 
út úr salnum og látnir setjast í 
anddyrið. Þar fór fram kaflinn 
þegar Hans og Gréta villtust í 

skóginum. Þetta var frumlegt og 
það lyfti stemningunni heilmik-
ið. Salurinn í Kópavogi er ekki 
ætlaður fyrir óperusýningar, en 
þegar hægt er að nota allt húsið 
sem vettvang fyrir óperuplott, 
þá er það mjög af hinu góða. Það 
gerir húsið spennandi. Verst bara 
hvað bannsettur síminn í miða-
sölunni hringdi látlaust. Miðasal-
an er í anddyrinu og þegar sím-
inn hringir þar glymur í honum 
um allt. Þetta var töluvert trufl-
andi.

Tónlistarstjórnin var í hönd-
unum á Hrönn Þráinsdóttur, sem 
spilaði á píanó. Ópera Humper-
dincks er hugsuð fyrir hljómsveit 
og þannig er tónlistin áhugaverð-
ari; fleiri litir eru í tónmálinu. 
Hrönn spilaði þó í sjálfu sér afar 
fallega, skýrt og með nostursam-
lega mótaðri hljómfegurð. Því 
miður dugði það ekki til.

 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Góður söngur og 
píanóleikur en misjöfn leikstjórn, 
sem gerði að verkum að sýningin í 
heild missti marks.

Ofleikin Hans og Gréta

HANS OG GRÉTA  „Þótt sungið væri á íslensku var stundum erfitt að skilja söngvar-
ana. Ýkt látbragð átti e.t.v. að vinna þar upp á móti.“

Þetta er tónsmíðakeppni á vegum 
Berlínarfílharmóníunnar sem 
heitir Opus one og er fyrir ung-
linga á aldrinum fjórtán til nítján 
ára,“ segir Hjalti Nordal Gunn-
arsson spurður út í tildrög þess 
að meðlimir úr Berlínarfílharm-
óníunni og hljómsveit akademíu 
hennar fluttu strengjatríó eftir 
hann á tónleikum á sunnudags-
kvöldið. „Á vefsíðunni stóð að 
keppnin væri fyrir þýska ríkis-
borgara en ég sendi þeim tölvu-
póst og spurði hvort ég mætti 
vera með, sem var samþykkt. Það 
voru fjögur verk valin til flutn-
ings á tónleikunum og mitt var 
eitt af þeim. Auk þess var það 
eina verkið úr samkeppninni sem 
var valið til flutnings á sérstök-
um kammertónleikum Fílharm-
óníunnar seinna um kvöldið.“

Hjalti, sem er fimmtán ára, 
stundar fiðlunám hér heima og 
hefur ekki lært tónsmíðar en 
segist þó hafa samið nokkur tón-
verk. „Ég hef samt ekki samið 
mjög mikið,“ segir hann hógvær. 

Hjalti tók ekki þátt í flutningi 
verksins en var viðstaddur tón-
leikana og segir það hafa verið 
góða upplifun. „Ég var bara 
áhorfandi og það var mjög góð 
tilfinning að hlusta á þessa fínu 
spilara flytja verkið mitt,“ segir 
hann. „Ég var mjög ánægður.“

Íslenskum áheyrendum til upp-
lyftingar bendir hann á að ákveð-
ið hafi verið að nemendur Tón-
listarskólans í Reykjavík flytji 
strengjatríóið á næstunni en 

ekki sé enn ákveðið hvenær það 
verði. „Þetta er allt svo nýtilkom-
ið,“ segir hann. „En verkið verð-
ur flutt heima fljótlega.“

 fridrikab@frettabladid.is 

Verk fi mmtán ára
tónskálds fl utt í Berlín
Hjalti Nordal Gunnarsson tók þátt í tónsmíðasamkeppni Berlínarfílharmón-
íunnar og var verk hans eitt fj ögurra sem valin voru til fl utnings á tónleikum 
hljómsveitarinnar og hið eina sem fl utt var á sérstökum kammertónleikum.

HJALTI NORDAL GUNNARSSON  „Það voru fjögur verk valin til flutnings á 
tónleikunum og mitt var eitt af þeim.“ MYND: GUNNAR KARLSSON

Sópransöngkonan Tanja Kaupp-
inen-Savijoki, Eeva Rysä á selló 
og Ilmo Ranta á píanó skipa hið 
finnska tríó Trio TEI. Þau flytja 
fjölbreytta efnisskrá með ljóða-
söng, einleiksverkum fyrir selló 
og verkum fyrir sópran, selló 
og píanó í Norræna húsinu í 
kvöld klukkan átta. Verkin eru 
eftir Sibel ius, Merikanto, Sal-
onen, Holmström, Bergman og 
Trbojevic. 

Tónleikarnir eru þeir fyrstu í 
tónleikaröðinni Klassík í Vatns-
mýrinni á þessu ári, en röðin er  
samstarfsverkefni FÍT, klassískr-
ar deildar FÍH, í samvinnu við 
Norræna húsið. 

Tónleikaröðin leggur áherslu á 

norrænt og alþjóðlegt samstarf. 
Markmiðið með tónleikaröðinni er 
að gefa áheyrendum tækifæri til 
að hlýða á fyrsta flokks innlenda 
og erlenda listamenn.

Á morgun leikur Trio TEI nor-
ræna dagskrá í tónleikaröðinni 
Líttu inn í hádeginu í Salnum í 
Kópavogi.
 - gun

Sópran, selló og píanó 
Trio TEI leikur fi nnska tónlist fyrir sópran, selló og 
píanó í Norræna húsinu í kvöld. Þau sem skipa tríóið 
eru öll virk í tónlistarlífi nu í Finnlandi.

NORRÆNA HÚSIÐ  Finnska tríóið Trio TEI er skipað þekktu tónlistarfólki í sínu 
heimalandi. 

➜ Klassík í Vatnsmýrinni 
er samstarfsverkefni 

FÍT, klassískrar deildar 
FÍH, í samvinnu 

við Norræna húsið.

AUGLÝSINGUM FRAMLAGNINGU  
KJÖRSKRÁR VEGNA KOSNINGA TIL 

KIRKJUÞINGS 2014
Kjörstjórn vegna kosninga til kirkjuþings hefur samkvæmt 
lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar  
nr. 78/1997 og starfsreglum um kjör til kirkjuþings  
nr. 301/2013 samið kjörskrá vegna kosninga til kirkjuþings 
sem fram fara á þessu ári.  
 
Kjörskráin, sem miðast við 1. aprí l 2014, liggur frammi 
til sýnis á biskupsstofu, Laugavegi 31, Reykjavík, og hjá 
próföstum til þriðjudagsins 8. aprí l 2014. Hún er enn  
fremur bir t á vef þjóðkirkjunnar (kirkjan.is).
 
Kærur til brey tinga á kjörskránni þurfa að hafa borist 
kjörstjórn á Biskupsstofu fyrir kl. 16.00, þriðjudaginn 8. 
aprí l nk., eða hafa verið póstlagðar og póststimplaðar í 
síðasta lagi þann dag. Kærur má einnig senda á net fangið 
hanna.sampsted@kirkjan.is. Kjörstjórn úrskurðar kærur 
og gengur endanlega frá kjörskrá innan viku frá lokum 
kærufrests. Niðurstöður kjörstjórnar munu liggja frammi  
á biskupsstofu og geta kærendur kynnt sér þær þar. 
 
Reykjavík 1. apríl 2014
f.h. kjörstjórnar við kirkjuþingskjör

Samtök um sorg og sorgarviðbrögð
NÝ DÖGUN

www.nydogun. is   www.sorg. is   sorg@sorg. is

hvað byggir upp?
Elín Ebba Gunnarsdóttir fjallar um hvað byggir upp

eftir erfið áföll og missi, á fræðslukvöldi Nýrrar dögunar 
í safnaðarheimili Háteigskirkju fimmtudaginn 3. apríl kl. 20:00.

Allir velkomnir.

MENNING
1. apríl 2014  ÞRIÐJUDAGUR



19.990

6.990

SÉRSMÍÐAÐAR LEIKJATÖLVUR

RAZ-ANANSI STE-SIBEERIAV2HEAT 

Veldu vélbúnað frá öllum helstu framleiðendum 
leikjabúnaðar heims til að setja saman 
drauma leikjatölvuna.  Úrval frá þeim stærstu 
í leikjaheiminum eins og  Razer, Steelseries, 
CoolerMaster, MSI, Asus, Corsair og Intel.  

Sölumenn okkar hafa mikla reynslu í að aðstoða Sö um
ð val og samsetningu á draumatölvunni sem ðviðviðð

ley r þér að keyra leikina í alvöru u lausn og leyy
gæðum..ug

VINSÆLASTA LEIKJALYKLABORÐIÐ STEELSTERIES SIBERIA V2

ABYSSSUS LEIKJAMÚS MEKANÍSKT FRÁ STEELSERIES

24.990

LEIKJASPILARA !ALLT FYRIR

RARARAZ--ABYSSUS STE-6GV2

14.990

RAZ-SCARAB

RAZER SCARAB

5.990

Anansi er sérhannað fyrir 
MMO leikjas ilun.  

 forritanlegir takkar undir s a e 
takkanum auk 5 forritanlegra takka 
til viðbótar.  Baklýst og þolir álagið.

Lokuð heyrnartól 
með  mjúkum
leður úðum og LE  leður úðum og LE
lýlýsisingnguu.  EiEinsnstataklklegegaa 
góð hljómgæði fyrir 

.  .  tónlist eða tölvuleiki.  
Útdraganlegur 

mi.mi.hljóðnemi.

Til bbæði
s ösvört mmeð s ö
a elsínnugulri 
LE  lýsiingu og
hvít með blárri
LE  lýsiingu.

vævææm leikjammús með Ofurnákvæ
dd i .5G innrauuðum500 d

kynkyynjara.  33 forritannlegir takkar skyn
oog 1000Hzz Ultra ollling.o

Ke nismotta hönnuð af leikjas ilurum, 
fyrir leikjas ilara.  Stór með gúmmíbotni 
fyrir bæði o ti al og laser mýs. 
Taska fylgir. 

Leikjalyklaborð í fullri stærð sem 
þolir álagið. Hægt að 
tengja með USB eða 
PS2. 

PÁSKALEIKUR 3 TOSHIBA 
FARTÖLVUR OG 
100 PÁSKAEGG

AF STÆRSTU GERÐ
FRÁ NÓA SÍRÍUS

Í VINNING ! 

REYKJAVÍK
SUÐURLAN SBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66

Sími 414 1750

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 333
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Rómantísk sunnudagsstemning
Farmers Market með Bergþóru Guðnadóttur í farar-
broddi gerði það sem þau gera best á sýningu sinni á 
laugardaginn. Eins og búast mátti við var ullin í lykilhlut-
verki í sýningunni þar sem stórri mynd af sveitakirkju 
var varpað á bak við tískupallinn og lifandi tónlist ómaði 
undir. Peysur, silkikjólar, gallaskyrtur, hnésíð pils og 
vaxjakkar er það sem koma skal frá merkinu sem hefur 
fest sig í sessi hér á landi og víðar. Fléttuhárgreiðslur og 
náttúruleg förðun fyrirsætanna tónaði vel við fatnaðinn. 

Tískufj ör í Hörpu
Reykjavík Fashion Festival fór fram með pomp og prakt um helgina. Fjöl-
breytnin var í fyrirrúmi þar sem áhorfendur sáu allt frá rómantískri sveitasælu 
Farmers Market til rokkaðs og reykfyllts tískupallsins hjá Guðmundi Jörunds-
syni. Þeir átta hönnuðir sem tóku þátt í tískuhátíðinni í ár tóku verkefnið alvar-
lega og sýndu það að framtíðin er björt í fatahönnun á Íslandi í dag. 

3 verð á rúmfötum
7.990 kr    8.990 kr    9.990 kr

Gæði fara aldrei úr tísku

Mest seldu ofnar á Norðurlöndum

10 ára ábyrgð

Litríkur 
flísfatnaður
Útivistarmerkið Cintamani 
sýndi í fyrsta sinn fatalínu 
sína á Reykjavík Fashion 
Festival í ár. Sumir settu 
spurningarmerki við það 
að útivistarmerki færi á 
pallana á RFF enda sýningin 
frábrugðin hinum. Fyrir-
sæturnar voru eins og þær 
væru nýkomnar niður af 
fjallinu, með rjóðar kinnar 
og úfið hár. Litadýrðin var 
mikil hjá útivistarmerkinu 
sem sýndi ullarfatnað, flís-
peysur, ullarsokka og fylgi-
hluti í fjallgönguna. Anna 
Clausen sá um stíliseringu 
og á hrós skilið fyrir flotta 
heildarmynd.

Kvenlegar línur 
og áttundi ára-
tugurinn
Rebekka Jónsdóttir, sem 
hannar undir merkinu REY, 
var með glæsilega sýningu 
þar sem andi áttunda ára-
tugarins sveif yfir vötnum. 
Hún hafði sjálf lýst línunni 
sem hyllingu til kven-
skörunga frá gullaldar-
tímabili Hollywood og fór 
það ekki fram hjá neinum. 
Samfestingar með víðum 
skálmum, flaksandi efni, 
áberandi mitti, barðastór 
skyggni og skemmtilegar 
prjónapeysur. Vönduð lína 
þar sem margir ættu að 
geta fundið eitthvað við 
sitt hæfi. 

Dökkur og drunga-
legur Jör
Jör by Guðmundur Jörunds-
son var rúsínan í pylsuend-
anum á tískudeginum í 
Hörpu. Það kvað við nýjan 
tón hjá Jör sem hingað 
til hefur verið einna helst 
þekktur fyrir jakkaföt á 
dömur og herra. Dúndrandi 
rokktónlist, blikkandi 
neonljós og reykfylltur 
tískupallurinn settu sinn 
svip á goth-lega fatalínu 
Guðmundar. Vel sniðnar 
yfirhafnir, rifnar gallabuxur, 
síðar skyrtur og buxur með 
klauf er það sem koma 
skal frá Jör. Hárgreiðslan 
og förðunin settu sinn svip 
á sýninguna sem stóð upp 
úr hvað varðar heildarsvip 
og útfærslu á hátíðinni. Vel 
gert hjá Jör-teyminu. 

Tímalaust og fágað
Þær Katrín Kára og Elínrós Líndal sóttu innblástur sinn til 
stríðsáranna fyrir þessa nýju línu Ellu. Upphaf sýningarinnar 
gaf strax tóninn fyrir það sem koma skyldi þegar fyrirsætur, 
klæddar fallegum síðum ullarkápum með háum kraga, þrömm-
uðu taktfast inn pallinn. Blártt svart og grátt var litaspjaldið í 
fatalínunni þar sem allar flíkurnar voru útpældar, vel sniðnar og 
klassískar. Fatalínan og sýningin voru óður til sterku konunnar 
sem sást í öllu frá förðun til skóbúnaðar fyrirsætanna. Sýningin 
endaði svo á laginu Independent Women með Beyoncé til að 
kóróna þemað. 

Kynþokkafullir 
kjólar og flott prent
Margir biðu spenntir eftir 
að sjá sýningu Sigga Maiju 
sem er fyrsta fatalína 
Sigríðar Maríu Sigurjóns-
dóttur undir eigin nafni. 
Sýningin var glæsileg 
og einkenndist línan af 
þröngum buxum með 
rennilás niður kálfann og 
kvenlegum kjólum með 
bert í bakið í litríkum 
munstrum. Sigríður María 
hefur áður unnið fyrir 
Jör og Kron Kron en hún 
sótti innblástur til Parísar 
í kringum 1920 fyrir eigin 
línu. 

Flott frumraun Magneu
Fatahönnuðurinn Magnea Einars var að þreyta frumraun sína á 
RFF í ár en prjónið leikur stórt hlutverk í hennar hönnun. Sýningin 
var vel gerð og greinilega búið að spá í hvert smáatriði. Lita-
spjaldið í línunni var svart, hvítt og fjólublátt með prjónasettum, 
pilsum, peysum sem og munstruðum silkikjólum. Þá voru síðar 
prjónapeysur og vesti einkar girnileg fyrir næsta vetur. Fyrir-
sæturnar báru allar skemmtilega hatta sem gaf sýningunni flottan 
blæ. Það verður gaman að fylgjast með Magneu í framtíðinni.

Leður og prjón frá Zisku
Sýning Hörpu Einarsdóttur, sem hannar undir nafninu 
Ziska, hófst á skemmtilegu tískumyndbandi með hestum í 
aðalhlutverki. Fatalínan sjálf einkenndist af leðri, prjóni og 
silki og var svarti liturinn ríkjandi við hvítan, mintugrænan 
og bleikan. Harpa er þekkt fyrir ævintýraleg munstur sín 
sem auðvitað fengu pláss í þessari línu. Hvítur leðurkjóll 
stóð upp úr á sýningunni sem og stutt prjónapeysa með 
flottu munstri. Þá vöktu útskorin leðurhálsbönd athygli. 

„Það er frábært að fá hana til 
landsins, þetta er frábær listamað-
ur,“ segir Kristinn Sæmundsson, 
skipuleggjandi tónleikaferðarinn-
ar sem kallast Litli Íslandstúrinn 
2014, en þar koma fram færeyska 
tónlistarkonan Laila Av Reyni og 
íslenska hljómsveitin Sometime. 
Tónleikaferðalagið hefst í dag í 
verslun Lucky Records við Rauð-
arárstíg og hefjast tónleikarnir 
klukkan 16.30.

Laila Av Reyni er mikil lista-
kona og fyrir utan tónlistina er 
hún yfirkennari og stýrir hönnun-
ardeildar Tekníska skúlans í Þórs-
höfn í Færeyjum og hefur til að 
mynda hannað klæðnað fyrir feg-
urðardrottningar Danmerkur og 
Eurovision-keppendur Dana. „Hún 
er rísandi stjarna í tónlistarheim-
inum,“ bætir Kristinn við. Hljóm-

sveitina Sometime skipa þau Rósa 
Birgitta Ísfeld og Daníel Þorsteins-
son en þau stofnuðu hana ásamt 
nokkrum reyndum tónlistarmönn-
um árið 2005 og hafa með tónleik-
um sínum skapað sér gott orðspor. 
„Það sem tengir sveitirnar er að 
Rósa Birgitta er einn fjórði Fær-
eyingur,“ segir Kristinn léttur í 
lundu. Þá leika sveitirnar báðar 
rafskotið popp.

Tónleikaferðalagið heldur áfram 
á fimmtudag en þá eru tónleikar á 
Café Rosenberg, föstudag í Gamla 
kaupfélaginu á Akranesi og laugar-
daginn á Fjörukránni í Hafnarfirði. 
Kristinn hefur verið iðinn við að 
kynna Íslendinga fyrir færeyskri 
tónlist og kynnti til að mynda 
Eivöru Pálsdóttur og hljómsveit-
ina Tý fyrir landsmönnum á sínum 
tíma.  - glp

Færeysk tónlist kynnt 
með tónleikaferðalagi
Færeyska tónlistarkonan Laila Av Reyni og íslenska 
hljómsveitin Sometime leggja af stað í tónleikaferð.

MIKIL LISTA-
KONA  Laila Av 
Reyni er mikil 
lista kona og 
kemur fram á 
nokkrum tónlei-
kum hér á landi í 
vikunni. 
MYND/HØGNI HEINESEN

REY

MAGNEA

JÖR

FARMERS MARKET
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ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

CASIO HLJÓMBORÐ 
OOOOOOGGGGGG RRRAFMAGNSSPÍANÓ Í ÚRVALI

NNÝÝJIRR LITIR KOMNIR
DDNAA  Laaser Pink 
og DDNNAA TTuxiddo

FERMINGARGJAFIR
MONSSTTEERR N-TTUUNNEE OG DNA HEYRNARTÓL

MIKKIIÐÐ ÚÚRVVALL AF BLUUEETTOOTH HÁÁTÖLUUURUM

BBreyytttu símanum eða
ttööllvvuunni í hhljjóómtæki!

NNiNikok n n ScSScSchohohoh olol
náánánn msmmskeiðð ffylylylylgigigigir.r.

242424,2,  MMMeegegapapappixixixlalal  
CCC-C-C MMOOS S S mymyyndnndndflflflagagaa

Nikikon n D32D32000KK0 IT1IT 855858558 VRRVRR
StaSS fræfræn Sn SLR LR mmynnm davdavél meðmeðm  2424424,2 ,2 2 ,2 milmilmm ljóljóljóljón pn pn unkunkta ta t uppupplauusn,sn, 24 24,2 
mmmmm CCMOMOS flöglöggu áá DX DX-snniðiiði, E, EEXPEXPEXPEXPEEDED ED ED 3, 333, ISOISOS  10 100-60-6- 400400 (f (fer er í í
12812822811 00)0), 33” LCD D D skjkjskjkjá, á,  Ac Activtive De De -LiLi-L ghghtghtgh inginginn , D, DD-MoMovievie FH FHD hD hreyreyfimfimyndyndn , ,
umhumhu hverrvv fisf - og bbrelrelrelluslususlu tiltillinl gumum, h, hhraðraðððra ri ri ri ri raðraðraðraðmynmynmynmy datdatdatökuökuö , t, tvöfvöföldöldu u 
rykykykrykhrehrereeinssni ikeikerfi, HHHDMIDMIII C C  C C út út oflofl. Íslslllensenseenskurkururk  le le le leiðaiðaiðaiðarvírvírvírvísirsirsirsir

TILBOÐ

FULLLLT T VVEEEERÐRÐRÐÐÐ 1 111 1110900009090909.999959595FULLT VVERÐÐÐ 1111090909090909 99555

99.995

Phih liplips DDS89S8900 00
Ný ý DJ DJ græja j frá PhP iliips p semms  ererr unuuu ninnn í  í samsa vinvinnu nuu
viððð ei e nn n færfæ asta DDJ heimeims As Armin v nn an an BuuBuuB renren.. 
Nú er er hægægt at að skella laa uppu  papapp rtíi hii hvarv  
og hvehvenær sem er. Lightningng te tengingingg .
Bluetooth. Gengur fyrir ir rafa magmagni ni eðaeða 
rafhlöðum. Innbyggður 80w RMS MS
magnari. 2 Audio in og 2 AuA diodio ouout.t.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

99.995

MIX PLAY SHARE

HLJÓMTÆÆKKIII OOG HÁTALARAR
FRÁ DALI, DENON OG NAD Í ÚRVALI

iPad fylgir ekkie !

VVRR LINNSSSSAA MEEEÐÐÐÐÐ  HHHHRRRRIIIISSSSTTTTTIIIIVVVVVÖÖÖÖÖRRRNNNNNNN
SSSSTTTTAAFRRRÆÆÆÆNN SSSSLLLLLRRRR MMMMMMYYNNDDDDAAAAVVVVÉÉÉÉLLL
NNNNNNIIIIKKKOOOONNNN FFFEEEERRRMMMMMMMIIIIIIINNNNNNGGGGGAAARRTTTTIIIILLLBBBOOOOOOOÐÐÐÐÐ

ÞÞráðlaaususust t t t fafarsrsímímatatenennngigig  
aðað vererðmðmðmæætææ i 111 .99.990900 fff fylylylgigigigir!r!r!r! NúNú mmeðeð nnýrý ri 

ogog lététtatariri llinnsusu!
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BAKÞANKAR 
Söru
McMahon

Piers Morgan
@piersmorgan  

AAAAAAAA-
AHHHHH!!!!!!!…

pása… AAAAAAAAAAAAAA-
AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!! 
#ENGvNED

Eva Longoria
@EvaLongoria  

Var að fatta að við 
gerðum prufuþátt 

sem hét Desperate Housewives 
fyrir tíu árum! Mars 2004! 

Gabourey 
Sidibe
@GabbySidibe  

Vaknaði 4:30 
þannig að ég fór að sofa 
klukkan 20.00. Ég vaknaði um 
miðnætti og sofna ekki aftur. 
Mér líður eins og ég hafi skotið 
sjálfa mig í fótinn!

STJÖRNURNAR Á
TWITTER

ANDRI & EDDA VERÐA BESTU VINIR ZWEI LEBEN
SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

NOAH 6, 8, 9

HNETURÁNIÐ 2D 6

3 DAYS TO KILL 10:25

ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 2D 6

DALLAS BUYERS CLUB 8

NOAH
NOAH LÚXUS
GRAND BUDAPEST HOTEL
HNETURÁNIÐ 2D

ÁHNETURÁNIÐ 3D
DEAD SNOW - RED VS DEAD

Ý Í ÍÆVINTÝRI HR. PÍBODYS ÍSL. TAL 2D
RIDE ALONG

GRAND BUDAPEST HOTEL
HNETURÁNIÐ 2D
DEAD SNOW - RED VS DEAD
ONE CHANCE
SAVING MR. BANKS  
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS Ý Í 2D

KL. 5 - 8 - 10.15
KL. 5 - 8
KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30
KL. 8 - 10.15
KL. 3.30 - 5.45
KL. 8

Miðasala á:

KL. 5.45 - 8 - 9 - 10.15
KL. 5.40 
KL. 8 - 10.15
KL. 8 - 10.20 
KL. 6
KL. 5.50

100 / 100 NEW YORK TIMES  

FR- FR- FRÉTTAÉTTAÉTTABLAÐBLAÐÐAÐÐÐAÐAÐIÐIÐIÐIÐÐIÐIÐ

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

VILLAGE VOICETHE PLAYLIST

THE HOLLYWOOD REPORTERL.K.G - FBL.

Save the Children á Íslandi

Rautt og hvítt á dreglinum
Jameson Empire-verðlaunin voru afh ent við hátíðlega athöfn í London um helgina. Verðlaunin eru veitt af 
Empire, vinsælasta kvikmyndatímariti Bretlands, og hafa verið veitt árlega síðan árið 1996. Á hátíðinni er 
það besta í kvikmyndum verðlaunað en eins og venjan er kennir einnig ýmissa grasa á rauða dreglinum.

Goðsögn okkar lífstíðar 
Tom Cruise

Hasarmyndahetja okkar lífstíðar
Arnold Schwarzenegger

EMPIRE-hetja
Simon Pegg

Besti karlkyns nýliði
Aidan Turner - The Hobbit: 
The Desolation of Smaug

Besti kvenkyns nýliði
Margot Robbie - The Wolf of 
Wall Street

Besti leikari í aukahlutverki
Michael Fassbender - 
12 Years a Slave

Besta leikkona í aukahlutverki
Sally Hawkins - 
Blue Jasmine

Besta breska mynd
The World‘s End

Besta leikkona 
Emma Thompson - 
Saving Mr. Banks

Besti leikari
James McAvoy - Filth

Besti leikstjóri
Alfonso Cuarón - Gravity

Besta mynd
Gravity

➜ Helstu sigurvegarar 
hátíðarinnar

VINSÆL  Leikkonan Margot Robbie 
mætti í glæsilegum samfestingi frá 
Paper London. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

VÍNRAUÐ GYÐJA  Leikkonan Kate Beck-
insale bauð upp á vínrauðan síðkjól frá 
Jenny Packham.

LÆTUR TAKA EFTIR SÉR  Girls Aloud-
söngkonan Sarah Harding vakti athygli í 
eldrauðum kjól frá Roland Mouret.

FÁGUÐ  Leikkonan Emma Thompson 
klæddist kjól frá Maria Grachvogel.

ALLTAF Í TÍSKU  Fyrirsætan Matilda 
Lowther var í afar klassískum, hvítum kjól.

RÓMANTÍSKT LÚKK  Leikkonan Eleanor 
Tomlinson poppaði hvíta kjólinn upp 
með gylltu belti.

REYKJAVÍK Fashion Festival fór fram 
í Hörpu á laugardag. Hátíðin var með 
sama sniði og í fyrra og voru alls átta 
hönnuðir sem frumsýndu haustlínur 
sínar fyrir þetta ár.

TÍSKUVITUND mín þróaðist seint 
miðað við marga aðra, líklega vegna 

þess að ég tók þægindi alltaf fram 
yfir nýjustu tískustrauma. Þrátt 

fyrir það hefur tíska verið eitt 
helsta umfjöllunarefni mitt sem 
blaðamanns og ég hef fylgst 
nokkuð náið með íslenskri hönn-
un síðustu fimm ár. 

Á ÞEIM tíma hefur ýmislegt 
breyst. Með stofnun fatahönn-
unardeildar LHÍ spratt upp 
gróskumikil hönnunarsena 
á landinu sem í fyrstu var 
litrík, lífleg og virti allar 
reglur að vettugi en hefur 
þroskast og dafnað töluvert á 
undanförnum árum.

Í UMRÆÐUNNI um 
íslenska fatahönnun má 

greina skiptar skoðanir á því hvort 
ungir hönnuðir ættu ekki heldur að 
verða sér úti um reynslu hjá einhverju 
stóru tískuhúsanna en að stofna eigið 
fatamerki strax að útskrift lokinni. Það 
er þó ekki allra að starfa við það að 
hanna og þróa sýn annarra hönnuða, 
þó það sé án efa fróðleg og skemmtileg 
vinna. Þeir hönnuðir sem kjósa seinni 
kostinn fá þó sjaldnast að einbeita sér 
einvörðungu að hönnun því þeir þurfa 
einnig að sinna framleiðslu, markaðs-
setningu og sölustarfinu. Fjárhagslega 
hliðin getur þá reynst mörgum þrándur 
í götu. 

SJÁLFRI finnst mér bæði betra! Það er 
án efa margt sem fólk fær aðeins numið 
hjá stóru tískuhúsunum þar sem fjöldi 
manna spáir í hvert smáatriði. En líkt og 
sjá mátti á RFF á laugardag ríkir mikil 
gróska í íslenskri hönnun og það er 
ánægjulegt að fylgjast með þessu unga 
listafólki sem hendir sér í djúpu laugina 
og lætur ekkert stöðva sig í sköpuninni. 
Að mínu mati er hvort tveggja nauðsyn-
legt og fjölbreytnin gerir lítið annað en 
að auðga tískuiðnaðinn enn frekar. 

Bæði betra
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FÓTBOLTI KSÍ tilkynnti félögunum í gær um breytingu á reglugerð um knattspyrnumót. Nú er 
mótanefnd heimilt að gera breytingar á niðurröðun leikja eftir 8-liða úrslit bikarkeppninnar 
hafi lið spilað sex leiki á undangengnum þremur vikum fyrir leik eða innan við 48 tímar liðið 
frá lokum ferðalags í Evrópuleiki, svo framarlega sem annað liðið óski eftir frestun. 
Má fastlega reikna með að þetta komi til vegna uppákomunnar í fyrra þegar Breiðablik 
spilaði undanúrslitaleik í bikar á sunnudegi, 49 tímum eftir að lenda í Keflavík eftir Evrópu-
leik gegn Aktobe í Kasakstan. „Fyrir mitt leyti fagna ég því að menn taki á þessu en varðandi 
árið í fyrra er þetta ári of seint. Það gekk yfir okkur að spila leikina svona en vonandi verður 
nú breyting á. Maður getur hæglega verið Skúli fúli yfir þessu öllu en ég fagna því að tekið sé á 
þessu,“ segir Ólafur Kristjánsson, þjálfari Breiðabliks, við Fréttablaðið.
Honum finnst tíminn á milli leikja alls ekki mega vera minni en 48 tímar en vill sjá að bætt sé 
við einum degi til enn.
„Ég vil stíga skrefið lengra og bæta við sólarhring. 72 tímar eru lágmark. Ég var með rannsókn í 
fyrra um áhrif leikjaálags á úrslit leikja og það lá allt á borðinu. Við Rúnar Kristinsson vorum búnir 
að benda á þetta. Þetta eru engin ný vísindi,“ segir Ólafur Kristjánsson.  - tom

72 klukkustundir eru lágmarkið 

FÓTBOLTI Átta liða úrslit Meistara-
deildar Evrópu hefjast í kvöld með 
tveimur leikjum. Evrópumeistar-
ar Bayern München sækja þá Man. 
Utd heim á meðan Barcelona tekur 
á móti Atletico Madrid í barátt-
unni um Spán.

Það þarf líklega að leita lengi 
að manni sem hefur trú á Man. 
Utd gegn Bayern en stjóri United, 
David Moyes, er nokkuð boru-
brattur.

„Við förum í þennan leik vitandi 
að á góðum degi eigum við jafna 
möguleika gegn hvaða liði sem er. 
Við megum vissulega sýna það 
oftar en ég hef tröllatrú á mínum 
mönnum,“ sagði Moyes á blaða-
mannafundi í gær.

„Ég sé það og finn á mínum 
mönnum að þeir bíða spenntir eftir 

þessu verkefni. Þeir vilja allir 
spila svona stóran leik. Þannig er 
menningin hjá þessu félagi. Menn 
þrífast á stóru leikjunum.“

Það er bakvarðarvesen hjá 
United þar sem Rafael er meidd-
ur, Patrice Evra í banni og Alex 
Büttner haltraði af velli um síð-
ustu helgi.

Hinn fertugi Ryan Giggs hefur 
staðið í þessum sporum oftar en 
aðrir leikmenn og hann er einnig 
bjartsýnn.

„Auðvitað er Bayern með frá-
bært lið og sigurstranglegra en hjá 
flestum. En við erum Manchester 
United. Þessi leikur er á Old Traf-
ford og liðið hefur oft blómstr-
að þar í þessum aðstæðum. Þetta 
verður vissulega mjög erfitt en við 
erum fullir sjálfstrausts.“  - hbg

Moyes hefur tröllatrú á sínu liði
Bayern mætir á Old Traff ord í kvöld og Atletico Madrid sækir Barcelona heim.

Í SVIÐSLJÓSINU  Moyes á blaðamanna-
fundinum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

KÖRFUBOLTI „Ég get nú ekki sagt 
að ég hafi átt eitthvað sérstaklega 
von á þessu. Það er nú aðallega af 
því ég var ekkert að spá í þessu,“ 
segir Hlynur Bæringsson léttur 
og hló við. Hann var um helgina 
útnefndur besti varnarmaður 
sænsku úrvalsdeildarinnar annað 
árið í röð.

„Ef ég hefði hugsað um það þá 
hefði ég talið mig eiga möguleika 
fyrst ég vann nú í fyrra. Það er 
mjög gaman að fá svona viður-
kenningar. Það gefur manni auka-
lega og kitlar egóið. Það er ágætt 
í hófi.“

Eftir að Hlynur fékk verðlaun-
in í fyrra átti hann ekki sinn besta 
leik í kjölfarið.

„Það var hálfgert „jinx“ að fá 
þessi verðlaun. Það lak allt fram 
hjá mér fyrstu mínúturnar í leikn-
um.“

Hlynur og félagar í Sunds-
vall Dragons eru á fullu í úrslita-
keppninni þessa dagana. Þar eru 
þeir 2-1 undir í rimmu við Uppsala 
en vinna þarf þrjá leiki til þess að 
komast í undanúrslit.

„Þetta lið var líklegast fyrir 
tímabilið en lenti svo í miklum 
meiðslum. Þeir eru sigurstrang-
legri í rimmunni en við eigum 
góðan möguleika. Við erum ekki 
hættir,“ segir Hlynur en ansi 
margir afskrifuðu Sundsvall er 
það lenti í miklum fjárhagsvand-
ræðum fyrir áramót.

Fyrir vikið varð félagið að senda 
Bandaríkjamanninn í liðinu heim 
og hætt var við að fá liðsstyrk eftir 
áramót eins og annars hefði verið 
gert.

„Við erum ekki með mikla 
breidd en samt fínir. Þetta hefur 
verið öðruvísi áskorun eftir að for-
sendur breyttust svona hjá okkur. 
Það hefur verið önnur stemning og 
í raun léttara yfir mönnum. Það 
er svona „engu að tapa“-fílingur í 
mönnum. Við höfum allt að vinna. 
Það var mjög gott að ná fjórða sæti 
í deildinni eftir allt saman.“

Hlynur segir að það hafi verið 

dráttur á launagreiðslum síðan 
fjárhagsvandræðin byrjuðu. Laun-
in hafi þó alltaf skilað sér á end-
anum.

„Þetta verður djöfulsins barátta 
hjá þeim í framhaldinu ef ég á að 
vera heiðarlegur. Það hefur ekki 
komið neinn sterkur styrktar aðili. 
Við hefðum alveg getað notað einn 
útrásarvíking núna. Það hefði lík-
lega bara þurft einn til þess að 
bjarga þessu,“ segir Hlynur og 
bætir við að félagið hafi tapað 
fleiri styrktaraðilum en það hafi 
fengið enda var umræðan í kring-
um það mjög neikvæð í talsverðan 
tíma.

Landsliðsmaðurinn reiknar með 

því að félagið þurfi að keyra á 
svipaðan hátt næsta vetur og gert 
hefur verið seinni hluta tímabils-
ins enda ekki kominn neinn pen-
ingur. Sjálfur á hann eitt ár eftir 
af samningi sínum við félagið og 
hann er til í að virða hann enda 
líður honum vel í Sundsvall.

„Maður veit aldrei hvað gerist í 
þessum bransa. Ef þeir vilja halda 
mér þá er ég meira en til í að vera 
áfram. Það skiptir ekki öllu máli 
að vera í liði sem er líklegt til að 
vinna. Það skiptir líka máli að 
það sé gaman í vinnunni. Það eru 
fínir gaurar í liðinu og gaman hjá 
okkur.“ 

 henry@frettabladid.is

Höfum allt að vinna
Körfuknattleikskappinn Hlynur Bæringsson var valinn besti varnarmaður     
sænsku úrvalsdeildarinnar annað árið í röð. Hlynur segir stemninguna hjá 
Sundsvall vera skemmtilegri eft ir að liðið lenti í fj árhagskröggum.

ÖFLUGUR  Hlynur er í miklum metum í Svíþjóð og var valinn besti varnarmaðurinn 
annað árið í röð. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Guðmundur Guðmundsson kom fram hefndum 
gegn Talant Dujshebaev í gær eftir uppákomuna ótrúlegu 
á dögunum þegar spænski þjálfarinn sakaði Guðmund 
um dónaskap og sló hann í punginn eftir fyrri leik Rhein-
Neckar Löwen og pólska liðsins Kielce í 16 liða úrslitum 
Meistaradeildarinnar.

Kielce vann fyrri leikinn, 32-28, á heimavelli en 
Ljónin unnu fjögurra marka sigur, 27-23, í Þýska-
landi í gærkvöldi og fóru áfram á útivallamarka-
reglunni. Það ætlaði allt um koll að keyra hjá 
leikmönnum liðsins þegar lokaflautið gall.

Stefán Rafn Sigurmannsson var frábær í 
liði Löwen í gærkvöldi og skoraði fimm mörk en 
Alexander Petersson skoraði tvö mörk. Þórir Ólafsson 
skoraði einnig tvö mörk fyrir Kielce sem er úr leik.  - tom

Sæt hefnd hjá Guðmundi
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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

10.40 Love Happens  
12.30 The Magic of Bell Isle  
14.20 Jane Eyre
16.20 Love Happens
18.10 The Magic of Bell Isle  
20.00 Jane Eyre
22.00 A Dangerous Method
23.40 30 Minutes or Less  
01.05 What‘s Your Number  
02.50 A Dangerous Method

08.00 PGA Tour 2014 11.00 Golfing World 2014 
11.50 LPGA Tour 2014  13.50 Feherty 14.35 
Inside The PGA Tour 2014 15.00 PGA Tour 
2014 18.00 PGA Tour 2014 - Highlights 18.55 
Golfing World 2014 19.45 European Tour 2014 - 
Highlight 20.40 Golfing World 2014  21.30 PGA 
Tour 2014 - Highlight 22.25 European Tour 2014 
- Highli 23.20 Augusta Masters Official Film  

17.45 Strákarnir
18.10 Friends
18.35 Seinfeld  
19.00 Modern Family
19.25 Two and a Half Men  
19.50 Kalli Berndsen - Í nýju ljósi  (5:10) 
20.15 Veggfóður  (19:20)
21.00 Game of Thrones  (10:10)
22.00 Anna Pihl  (3:10) 
22.45 Lærkevej  (1:10) 
23.30 Hustle
00.25 The Fixer  
01.10 Kalli Berndsen -– Í nýju ljósi  
01.35 Veggfóður  
02.15 Game of Thrones  
03.15 Anna Pihl  
03.55 Lærkevej
04.40 Tónlistarmyndbönd

07.00 Dóra könnuður  07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  07.46 Doddi litli og Eyrnastór  07.55 
Sumardalsmyllan  08.00 Áfram Diego, áfram! 08.24 
Svampur Sveinsson 08.45 UKI  08.50 Hvellur keppnis-
bíll 09.00 Ævintýri Tinna  09.25 Brunabílarnir  09.47 
Mamma Mu  09.55 Hello Kitty  10.00 Ljóti andarung-
inn og ég  10.23 Latibær 10.47 Ævintýraferðin 11.00 
Dóra könnuður  11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 11.45 Doddi litli og Eyrnastór 11.55 Sumardalsmyllan 
 12.00 Áfram Diego, áfram!  12.24 Svampur Sveinsson 
12.45 UKI 12.50 Hvellur keppnisbíll  13.00 Ævintýri 
Tinna  13.24 Brunabílarnir  13.47 Mamma Mu 13.52 
Hello Kitty  14.00 Ljóti andarunginn og ég  14.22 
Latibær  14.46 Ævintýraferðin  15.00 Dóra könnuður 
 15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  15.45 Doddi litli 
og Eyrnastór  15.55 Sumardalsmyllan  16.00 Áfram 
Diego, áfram!  16.24 Svampur Sveinsson 16.45 UKI 
16.50 Hvellur keppnisbíll 17.00 Ævintýri Tinna  17.22 
Brunabílarnir 17.45 Mamma Mu  17.50 Hello Kitty 
 18.00 Ljóti andarunginn og ég  18.22 Latibær  18.46 
Ævintýraferðin  19.00 Lína Langsokkur  20.30 Sögur 
fyrir svefninn

11.50 Simpson-fjölskyldan  
12.10 Friends
12.35 Mindy Project
12.55 Suburgatory  
13.15 Glee  
14.00 Hart of Dixie
14.40 Gossip Girl
15.25 The Carrie Diaries  
17.55 Junior Masterchef Australia
18.35 Baby Daddy  
19.00 Extreme Makeover. Home Edition
19.40 Hart Of Dixie  (7:22) 
20.20 Pretty Little Liars  (6:25) 
21.05 Þriðjudagskvöld með Frikka Dór 
21.35 Nikita  (7:22) 
22.15 Southland  (2:10)
23.00 Revolution  (5:22)
23.40 Arrow  
00.20 Tomorrow People  
01.00 Extreme Makeover. Home Edition  
01.45 Hart Of Dixie  
02.25 Pretty Little Liars  
03.05 Þriðjudagskvöld með Frikka Dór  
03.35 Nikita  
04.15 Southland  
04.55 Tónlistarmyndbönd

16.25 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.18 Músahús Mikka
17.42 Violetta
18.25 Táknmálsfréttir
18.30 Viðtalið
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.10 Leiðin á HM í Brasilíu (6:16)  Í 
þættinum er farið yfir lið allra þátttöku-
þjóðanna á HM, styrkleika þeirra og veik-
leika og helstu stjörnur kynntar til leiks. 
Einnig kynnumst við gestgjöfunum betur 
og skoðum borgirnar og leikvangana sem 
keppt er á.
20.40 Castle (13:23) (Castle)  Banda-
rísk þáttaröð. Höfundur sakamálasagna 
er fenginn til að hjálpa lögreglunni þegar 
morðingi hermir eftir atburðum í bókum 
hans. Meðal leikenda eru Nathan Fil-
lion, Stana Katic, Molly C. Quinn og Sea-
mus Dever.
21.25 Djöflaeyjan  Þáttur um leiklist, 
kvikmyndir, myndlist og hönnun. Ritstjóri 
er Brynja Þorgeirsdóttir og aðrir umsjón-
armenn Vera Sölvadóttir, Goddur, Sigríður 
Pétursdóttir og Kolbrún Vaka Helgadóttir. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Thorne: Hræðslupúki (1:3) 
(Thorne: Scaredycat)  Breskir þættir um 
rannsóknarlögreglumanninn Tom Thorne 
sem nú virðist leita tveggja raðmorðingja í 
einu. Aðalhlutverk: Lorraine Ashbourne og 
Brana Bajic. 
23.05 Spilaborg (7:13) (House of Cards II)
23.55 Kastljós
00.15 Fréttir
00.25 Dagskrárlok

SKJÁREINN
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 (12:18)
20.00 The Millers (12:22)  
20.25 Parenthood (13:15)  
21.10 The Good Wife (8:22) 
22.00 Elementary (13:24)
22.50 The Tonight Show  Captain Am-
erica. The Winter Soldier-stjarnan Chris 
Evans slær á létta strengi í þætti kvölds-
ins og sjónhverfingameistarinn Ricky Jay 
leikur listir sínar.
23.35 The Bridge
00.15 Scandal 
01.00 Elementary
01.50 The Tonight Show
02.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 Motors TV 13.10 Bundesliga Highlights 
Show 14.00 FC Bayern Munchen - 1899 
Hoffenheim 16.00 Vitesse - Heerenveen 18.00 
AFC Ajax - FC Twente 20.00 Dutch League - 
Highlights 2014 21.00 Dutch League - Highlights 
2014  22.00 Dutch League - Highlights 2014  
23.00 Motors TV

07.00 Þór Þorlákshöfn - Grindavík  
14.25 Samantekt og spjall  Kynning á liðun-
um í Meistaradeildinni í hestaíþróttum
15.00 KS-deildin
15.30 Spænsku mörkin 2013/14  
16.00 Þór Þorlákshöfn - Grindavík
17.30 Þýsku mörkin  
18.00 Meistaradeildin - upphitun  
18.30 Meistaradeild Evrópu. Man. Utd. - 
Bayern München  Bein útsending
20.45 Meistaradeildin - meistaramörk  
21.15 Meistaradeild Evrópu. Barcelona - 
Atletico  
23.05 Meistaradeild Evrópu. Man. Utd. - 
Bayern Munchen
00.55 Meistaradeildin - meistaramörk

07.00 Sunderland - West Ham  
12.40 Messan
14.00 Swansea - Norwich
15.40 Premier League World  
16.10 Fulham - Everton
17.50 Football League Show 2013/14  
18.20 Sunderland - West Ham  
20.00 Ensku mörkin - úrvalsdeildin  
21.25 Crystal Palace - Chelsea  
23.05 Southampton - Newcastle  
00.45 Ensku mörkin - úrvalsdeildin

20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið 21.30 
Skuggaráðuneytið

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.05 Malcolm In the Middle
08.30 Extreme Makeover. Home Edition  
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors
10.15 The Wonder Years
10.40 The Middle
11.05 White Collar
11.50 Flipping Out  
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor US  
13.50 Covert Affairs  
14.35 In Treatment
15.05 Sjáðu
15.35 Ozzy and Drix  
16.00 Scooby-Doo!
16.25 Mike and Molly
16.45 How I Met Your Mother
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 Um land allt
19.45 New Girl  (18:23) 
20.10 Geggjaðar græjur
20.30 Mike and Molly  (9:23) 
20.50 The Mentalist  (15:22) 
21.35 Rake  (10:13) 
22.20 Bones  (22:24)
23.05 Daily Show. Global Edition  
23.30 Grey‘s Anatomy
00.15 Rita  
01.00 Believe
01.45 Crossing Lines
02.35 Burn Notice
03.15 Fringe
04.00 Street Fighter–- The Legend of 
Chun-Li  
05.35 Fréttir og Ísland í dag

FM 957 kl. 07.00
Morgunþáttur FM 957
Morgunþátturinn á FM957 með 
þeim Sverri Bergmann og Ernu 
Hrönn. Morgunþátturinn er alla virka 
morgna milli klukkan sjö og tíu í boði 
Cocoa Puff s.

Stöð 2 kl. 19.20
Um land allt
Kristján Már Unnars-
son fer á Siglufj örð 
og kynnist viðreisn 
gamla síldarbæjarins, 
ræðir við Róbert 
Guðfi nnsson um 
milljarða fj árfest-
ingar hans og hittir 
ungt fólk sem er að 
setjast að.

TEKK COMPANY OG HABITAT
KAUPTÚN 3
SÍMI 564 4400
VEFVERSLUN Á WWW.TEKK.IS

Opið mánudaga til laugardaga kl. 11-18
og sunnudaga kl. 13-18

VORSPRETTUR!

20%
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM VÖRUM
VORSPRETTI
LÝKUR Í DAG

Meistaradeild Evrópu
STÖÐ 2 SPORT KL. 18.30 Bein út-
sending frá leik Manchester United og 
Bayern München í Meistaradeild Evrópu.

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

Geggjaðar græjur
STÖÐ 2 KL 20.10 Skemmtilegur þáttur 
þar sem fj allað er um nýjustu græjur 
og afrek á sviði vísinda. Umsjónarmenn 
þáttanna eru bræðurnir Bjarni og Davíð 
Hedtoft  Reynissynir.

DAGSKRÁ
1. apríl 2014  ÞRIÐJUDAGUR

Í KVÖLD
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„Hann kemur hingað frá Noregi, 
búinn að vera þar að gigga í nokk-
ur ár, svo eftir sumarið fer hann 
aftur heim,“ segir Margrét Erla 
Maack í Sirkus Íslands. Sirkusinn 
mun ferðast um landið í sumar 
og með í för verður sirkusbjörn, 
sem getur húlað og hjólað. Í dag 
verður ókeypis í Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinn milli klukkan 16 
og 17 fyrir alla þá sem mæta með 
bangsana sína og geta gestir barið 
sirkusbjörninn augum. 

„Hann getur líka ýmislegt fleira 
en við þurfum að sjá til hversu vel 
hann treystir okkur, og hvern hann 
velur til að verða vin sinn. Ég vona 
að það verði ég, en ætli það verði 
ekki Daníel (Hauksson, sirkus-
listamaður) sem hann velur,“ bætir 
Margrét Erla við. Þjálfari og eig-
andi bjarndýrsins kemur með og 
kynnir hann fyrir sirkusmeðlim-
um.

Björninn kemur úr sóttkví í dag, 
þriðjudag, og þar til ferðalagið 
hefst í júní verður hann í Húsdýra-
garðinum. „Við erum í samstarfi 
við Fjölskyldu- og húsdýragarð-
inn með björninn okkar. Það hent-
ar okkur mjög vel, við æfum þarna 
í næsta nágrenni,“ segir Margrét.

Tómas Óskar Guðjónsson hjá 
Fjölskyldu- og húsdýragarðinum 
er spenntur fyrir verkefninu. 

„Við höfum verið að víkka 
aðeins sjóndeildarhringinn með 
til dæmis eðlum og einum snák. 
Þetta er stórt verkefni og er ágæt-
is æfing fyrir þennan ísbjörn sem 
var lofað fyrir nokkrum árum. 
Sirkusbjörn er þó mun gæfara og 
viðráðanlegra dýr en ísbjörn, enda 
taminn.“

„Það hefur verið erfitt að halda 
þessu leyndu, en við vildum ekk-
ert segja fyrr en það væri alveg 
hundrað prósent á tæru að björn-
inn væri unninn,“ segir Lee Nelson 
sirkusstjóri. „Bæði hefði ýmislegt 
getað komið fyrir á ferðalaginu til 

landsins og síðan var mikill reglu-
gerðartangó við Matís.“ TVG Zim-
sen flutti björninn til landsins og 
líka sirkustjaldið sem verður nýtt 
á ferðalaginu í sumar. 

„Þetta er án efa eitt óvenjuleg-
asta og skemmtilegasta verkefni 
sem TVG-Zimsen hefur tekið þátt 
í. TVG-Zimsen mun sjá um alla 
skipulagningu, framkvæmd og 
flutning á búnaði og birni fyrir 
sirkusinn,“ segir Björn Einarsson, 
framkvæmdastjóri TVG-Zimsen.

En fær björninn íslenskt nafn? 
„Hann heitir Bamse, en ætli við 

köllum hann ekki bara Bangsa,“ 
segir Margrét. Bangsi er mikil 

félagsvera og er búinn að vera ein-
mana í sóttkvínni að sögn hennar. 
Því vill Sirkus Íslands kynna hann 
fyrir ungum sem öldnum í Fjöl-
skyldu- og húsdýragarðinum í dag.

 liljakatrin@frettabladid.is

Fyrsti íslenski sirkus-
björninn til sýnis
Sirkus Íslands býður fólki að sjá björninn í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum í 
dag. Björninn kemur frá Noregi og heitir Bamse en verður kallaður Bangsi.

EINMANA Í SÓTTKVÍ  Björninn kemur úr sóttkví í dag og því vill Sirkus Íslands 
kynna hann fyrir landsmönnum í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum frá klukkan 
16 til 17.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

The Coocoo‘s Nest á Grandagarði 
23 er í uppáhaldi og þar eru falar 
myndir eftir kærustu mína, Hörpu 
Einars.
Snorri Engilbertsson leikari

BESTI BITINN

 Hann getur líka 
ýmislegt fleira en við 

þurfum að sjá til hversu 
vel hann treystir okkur, 
og hvern hann velur til 

að verða vin sinn. Ég 
vona að það verði ég.

Margrét Erla Maack

„Þetta var nú bara Facebook-áskor-
un frá Hanna trommara, ég legg 
það nú ekki í vana minn að klæð-
ast svona Buffalo-skóm,“ segir Her-
bert Viðarsson, bassaleikari Skíta-
mórals, en hann stal senunni með 
því að vera í hvítum Buffalo-skóm 
á dansleik sem sveitin kom fram á 
um liðna helgi á skemmtistaðnum 
Spot. Skórnir, sem voru skjanna-
hvítir, vöktu mikla athygli enda 
talsverður tími síðan Buffalo-skór 
voru í tísku en þeir voru alls ráð-

andi í skótísku landsmanna um 
miðjan tíunda áratug síðustu aldar.

„Ég keypti skóna í Þýskalandi 
fyrir um tveimur árum. Við Gunni 
Óla vorum þar í menningarferð og 
keyptum þá á sígaunamarkaði í 
Frankfurt, þeir voru allavega ónot-
aðir og lúkka vel,“ segir Herbert 
um skóna en hann fékk þó engan 
kjánahroll yfir að vera í þeim um 
helgina.

Voru meðlimir Skítamórals ekki 
allir miklar Buffalo-aðdáendur á 

sínum tíma? „Við vorum aldrei í 
Buffalo-skóm en við vorum meira 
í Swear-skóm úr Gallabuxnabúð-
inni, þeir voru sverari en Buffalo-
skór og voru líka háir.“

Herbert segir allt geta gerst 
næst þegar Skítamórall kemur 
fram. „Það er aldrei að vita hvað 
gerist næst, þetta var bara áskor-
un sem ég tók, kannski skora ég á 
Hanna að spila í bleikum netbol á 
næsta balli,“ segir Herbert léttur í 
lundu.  - glp

Hvítir buff alo skór stela senunni
Herbert Viðarsson, bassaleikari Skítamórals, stal senunni þegar sveitin kom 
fram á Spot á laugardagskvöld, þegar hann klæddist hvítum Buff alo-skóm.

GEGGJAÐIR SKÓR   Herbert Viðarsson  
er hér í glæsilegu hvítu Buffalo-skónum 
sínum.  MYND/DJ ATLI
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Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

„Það er búið að vera ýmislegt í gangi,“ segir Dísa 
Jakobs tónlistarkona en hún er með mörg járn í eld-
inum í Danmörku. „Ég var að setja saman nýja hljóm-
sveit,“ segir Dísa en hún hitaði upp fyrir Ellie Gould-
ing fyrr á árinu. „Það var rosalega skemmtilegt, við 
spiluðum á stað sem heitir Tap1,“ segir Dísa, en um 
síðustu helgi hitaði hún líka upp fyrir Ásgeir Trausta.

„Síðan er ég náttúrulega með efni í svona þrjár plöt-
ur,“ segir Dísa. Það er útgáfufyrirtækið Tigerspring 
sem gefur út tónlist hennar en hún einbeitir sér að því 
að gefa út smáskífur frekar en stórar plötur. 

„Það er einhvern veginn meira frelsi í því. Annars 
verður það svo stór pakki að gefa út eina stóra plötu,“ 
segir Dísa en hún er að leggja lokahönd á nýjasta lag 
sitt, Marry You. 

„Þetta er popplag með pakistönsku ívafi og hörðum 
takti.“ Dísa stefnir að því að gefa út lagið ásamt tón-
listarmyndbandi á næstu vikum. Máni Sigfússon gerði 
myndbandið fyrir síðasta lag hennar, Stones. 

„Hann Máni er algjör snillingur, myndbandið var 

rosalega flott,“ segir Dísa en ásamt því að semja og 
spila tónlist þá er hún í lagasmíðanámi við Tónlistar-
akademíuna í Kaupmannahöfn.

„Mér finnst ég samt búin að vera hérna aðeins of 
lengi. Ég ætla að klára námið og síðan er ég mjög til í 
að prófa eitthvað nýtt.“  - bþ

Hitaði upp fyrir Ellie Goulding
Dísa Jakobs kann vel við sig hjá danska útgáfufyrirtækinu Tigerspring.

LÍKAR VEL FRELSIÐ  Dísa einbeitir sér frekar að smáskífum.
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Miðstærð af pizzu með 3 áleggstegundum að eigin vali. 
Ef þú sækir. Gildir fyrir klassískan, ítalskan og laufléttan botn.

 DOMINO’S 

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

Mest lesið
1 Sjö ára snillingur – sjáðu atriðið sem 

kom honum í úrslitin
2 Kenndi rangan háskólakúrs í heila önn
3 Ísland í dag: Íhugaði sjálfsvíg
4 Lokagreinin í Sterkasta manni heims 

og biðin eft ir úrslitum | Myndband
5 Sjáðu frábæran fl utning Agnesar og 

Arnars

Fékk búktalaradúkku 
Auður Jónsdóttir rithöfundur var 
alsæl með afmælisgjöfina í ár frá 
eiginmanninum, Þórarni Leifssyni. 

Þau hjónin búa í Berlín ásamt 
syni sínum og á afmælisdegi 
Auðar um síðustu helgi fékk hún 
búktalaradúkku frá Þórarni. Gjöfin 
vakti mikla kátínu og segir Þórarinn 
á Facebook-síðu sinni að hann hafi 
aldrei séð Auði jafn ánægða með 
nokkra gjöf. 

Hann segist hafa gefið henni 
bækur, skartgripi, græjur, flugmiða 
og föt en nú hafi hann 
slegið í gegn. „Það 
er bara kreisí að 
vera giftur jafn 
skemmtilegu 
fólki,“ 
segir hann í 
lokin.  - ebg

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

Gnarr gefur út á ensku
Bandaríska forlagið Melville 
House tilkynnti á dögunum að það 
myndi sjá um útgáfu á bók Jóns 
Gnarrs „Gnarr: Hvernig ég varð 
borgarstjóri höfuðborgar Íslands 
og breytti heiminum“. Bókin fjallar 
um hvernig hann varð borgar-
stjóri í Reykjavík og hvernig Besti 
flokkurinn varð til en bókin hefur 
áður komið út á þýsku á vegum 
Klett-Cotta-forlagsins.
Bókin er rúmlega 200 blaðsíður og 
skrifuð á ensku en Jón hefur til-
kynnt að hann muni fara í ferðalag 
til þess að kynna hana. Hægt er 

að setja inn 
forpöntun á 
vef Amazon 
en stefnt er 

að útgáfu 
bókarinnar 
í lok júní. 

 - bþ
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